
PRÓXIMA EDIÇÃO PRAÇAS - Nas próximas edições falaremos sobre a importância e os cuidados das  locais, que já não são tão frequentadas como antes; sobre a importância das 
ATIVIDADES FÍSICAS ESCOLAS DE IDIOMAS para as pessoas de todas as idades, onde conversaremos com as principais academias e estúdios locais; e também como as  estão se 
preparando para o importante e movimentado ano de 2014. Faremos ainda uma matéria mostrando como o  está sendo bem utilizado no bairro Silveira. PARQUE ISMAEL DE OLIVEIRA
Durante o próximo ano teremos novamente a coluna  (onde os moradores mais antigos relatam suas histórias curiosas e divertidas sobre o começo do �Cidade Nova Conta sua História�
bairro) e ainda o lançamento da , abordando os mais diversos assuntos ligados à saúde e qualidade de vida. Participe se você quiser opinar sobre algum desses e de �Saúde e Bem-Estar�
outros assuntos.

Toda boa região de uma cidade passa por um natural crescimento 
urbano e forma, com o tempo, bairros novos e recebe melhorias estrutu-
rais. Cada um se expande de uma maneira e aos poucos novas residên-
cias são construídas, surgem os mais diversificados comércios e centros 
comerciais. Como num ciclo natural, isso chama a atenção de novos 
moradores e um segmento faz o outro crescer. Diante desse aumento 
populacional na região e em seus bairros e das novas exigências do 
mercado, pais, os próprios alunos e a rede de ensino � tanto pública 
como privada �, se tornam mais exigentes e se adaptam aos novos 
tempos.

A região do Cidade Nova se limitava a pequenas escolas infantis, 
além das escolas estaduais e uma ou duas mais bem estruturadas. Hoje 
está tudo bem diferente e nos deparamos com um aumento significativo 
do número de alunos, instituições de ensino, de acompanhamento aos 
alunos e ofertas de cursos, assim como de escolas, colégios, cursinhos, 
cursos preparatórios, de idiomas e, até mesmo, faculdades.

Percebemos que nos dias atuais os moradores da região têm valori-
zado mais as instituições dos bairros locais. E isso aconteceu com o 
tempo, resultado da qualidade de ensino oferecida a eles, mas também 
da estrutura, praticidade e deslocamento. Quem opta por estudar em 
outras regiões precisa enfrentar o transtorno e o desgaste dos congestio-
namentos e o complicado trânsito da cidade. 

Os pais perceberam que as escolas precisavam ter algo mais a 
oferecer, que vai muito além do espaço para brincar e da localização. Há 
tempos isso não é mais preponderante. Hoje eles entram na escola e 
questionam a postura pedagógica, projetos, quais as modalidades 
esportivas e atividades extras disponíveis, cuidados básicos, segurança, 
quem são os profissionais educacionais, coordenadores pedagógicos, 
resultados do Enem, entre outros. As escolas também mudaram seu 
conceito e foco em relação à educação. Gradativamente se tornam mais 
exigentes e estruturadas. Estamos, de fato, na era do conhecimento e 
muito ainda há para ser desenvolvido de maneira positiva. A educação 
agradece, assim como os pais e alunos.

Leia mais nas páginas 4, 5 e 7
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ANUNCIE�AQUI

CRÔNICA

Mais um final de ano 
chega e, com ele, muitos 
planos e sonhos de mudar 
algumas coisas em nossas 
vidas. É sempre assim. 
Como diz a velha frase: �Ano 
novo, vida nova�. Mudanças 
são sempre necessárias. 
Ter atitude para mudar 
nossas vidas para melhor 
é algo que deveria fazer 
parte dos nossos planos 

diários. Mesmo assim, esse pretexto do final de ano 
é válido. Pelo menos neste momento as pessoas, de 
um modo geral, param para refletir sobre tudo o que 
aconteceu no decorrer do ano e o que podem fazer 
para melhorar no próximo. Pena que, na maioria das 
vezes, tais ideias nem sempre mudam ou duram 
pouco, e os erros se repetem. É preciso determina-
ção para mudar.

O Natal é uma época que, de uma forma ou de 
outra, mexe muito com as pessoas. Há quem goste do 
clima, das diversões, festas e luzes de Natal; e quem 
sinta tristeza, por motivos diversos. Assim como há 
aqueles que só se preocupam com os presentes e as 
festas. O comércio pega pesado e massifica as pessoas 
com informações na TV e nos meios de comunicação, 
por meio de ofertas e a mensagem de que é preciso 
consumir e presentear. Mas o que realmente deveríamos 

ter total consciência é do verdadeiro sentido do Natal, 
que, cada vez mais, sinto que vem se perdendo. Ouvimos 
muitos discursos, mensagens bonitas, mas nem sempre 
com o conteúdo reflexivo do que realmente comemora-
mos nesta data. Você realmente se lembra o que cele-
bramos?

Aproveite esta data para mudar, fazer por onde. Em 
crônicas, livros de autoajuda e e-mails que recebemos, 
deparamo-nos com mensagens e conselhos para 
melhorarmos nossas vidas. São teorias, mas a atitude 
acontece na prática. Assim, repito: precisamos valorizar 
nossa família, nossos amigos e as pessoas de um modo 
geral. Temos defeitos, erramos muito, mas podemos 
mudar. E é esse querer mudar que faz toda a diferença.

Quantas famílias se desentendem por coisas 
pequenas? Quantos casais se separam por intrigas e 
mal-entendidos? Isso pode acontecer por falta de 
diálogo, paciência e por não analisarmos friamente a 
situação com o coração aberto. A vida passa... E perde-
mos tempo e pessoas que amamos. Precisamos ter a 
consciência de que o rancor, o ódio e outros sentimentos 
semelhantes não levam a nada, apenas corrompem 
nossa alma. É preciso valorizar o perdão e aprender a 
perder o orgulho. É dar razão ao outro, mesmo tendo a 
consciência da veracidade de suas razões. Com isso 
seremos beneficiados com a paz de espírito e o discerni-
mento de que estamos fazendo aquilo que é justo e 
correto para nós e para os outros. 

Sinta o prazer de ser útil a alguém. Valorize todos os 

abraços que receber, principalmente nesta época; 
agradeça as mensagens recebidas; presenteie, acima 
de tudo, com gestos e carinho. Não há presente maior do 
que sentimentos verdadeiros demonstrados explicita-
mente. Não há nada material que supere isso. Ame e 
valorize quem é especial e importante em sua vida e 
comemore cada momento nos quais puderem ficar 
juntos! Corra os riscos que tiver que correr, enfrente os 
obstáculos e desafios, e sempre lute por algo ou alguém 
que valha muito a pena, sem nunca desistir dos seus 
sonhos. Isso pode parecer um �chavão�, mas é a mais 
pura realidade. Renove seus sentimentos e sua esperan-
ça! Não perca tempo!

É tempo de mudar! Precisamos fazer algo para 
mudar, pelo menos, as pequenas coisas ao nosso redor. 
Dar nossa contribuição para contagiar o ambiente em 
que estivermos com atitudes, gestos e palavras otimis-
tas. Faça destes próximos dias os melhores de sua vida. 
Mesmo que seja difícil, tente. Que este Natal seja o início 
de novos tempos para você e para as pessoas que lhe 
cercam. Acredite que o próximo ano será o melhor da 
sua vida, com muitas transformações e realizações. Feliz 
Natal e um maravilhoso Ano Novo, com muita fé, saúde, 
respeito, harmonia, sucesso, compreensão, amor, felici-
dade, esperança e atitude! Fiquem com Deus!

Fabily Rodrigues (Editor)
cidadenovaemfoco@gmail.com

Consequências de um verdadeiro Natal 
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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: cidadenovaemfoco@gmail.com. Participe!

CRÔNICAS
�Prezados Senhores! A edição de 

novembro de 2013 está ótima, mas 
gostaria de destacar a crônica 'O poder 
das palavras', escrita por Fabily Rodri-
gues. Achei-a espetacular! O texto 
consegue discorrer sobre algo muito 
sutil e valioso que é a comunicação 
entre as pessoas! Simplesmente 
fantástico! Gostaria de ler outros textos 
do mesmo autor. É possível?� 

Juliana Freesz, Moradora

�A Fabily Rodrigues. Lendo a sua 
crônica �É Você Quem Decide� (edição 
7, outubro) no referido jornal, te confes-
so que fiquei um tanto quanto satisfeito 
em poder ver que a despeito do mundo 
em que hoje vivemos, ainda há pessoas 
jovens que possuem uma visão mais 
elevada da vida, comprovando que esta 
vida não constitui desta selvageria em 
que hoje nos encontramos, e mais, com 
disposição e coragem pra externar tais 
sentimentos. Apesar de morador do 
bairro, poucas vezes li o jornal. No 
entanto, manifesto aqui todo o meu 
apoio à regularidade sua na escrita de 
tais crônicas. Meus parabéns!!!! Que 

assim seja!!!" 
Julio Duarte, Morador

 �Adorei a crônica 'A difícil arte de 
ser honesto' (edição 6, agosto). Como 
sempre conciso nas palavras que são 
transmitidas com sentimento. Concor-
do que temos que ser honestos e 
humildes para assumir que não sabe-
mos tudo e que não somos perfeitos. 
Devemos tirar proveito dos nossos erros 
e sermos sábios para aprender com 
eles. Abraços!�

 Fúlvia Cavalcante, Gestora de 
Vendas

QUEBRA-MOLA
�Boa tarde. Estava lendo o jornal 

Cidade Nova em Foco de novembro de 
2013 e na página 3, na matéria 'Impru-
dência e sinalização', a BHTrans, de 
acordo com o CONTRAN, diz que que-
bra-molas não podem ser colocadas 
em declive superior a 6%.  Como  
explicar os quebra-molas que existem 
na Rua Conselheiro Lafaiete? Juro que 
não entendo a política destes órgãos. 
Atenciosamente.�

Beatriz Alamy, Moradora 
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Maior tranquilidade, comodidade, estaciona-
mento gratuito, atendimento personalizado e inexis-
tência de filas. Várias são as vantagens de consumir 
no próprio bairro, principalmente quando estamos 
falando sobre as compras de final de ano. O comércio 
da região do Cidade Nova cresceu em todos os 
sentidos e são diversas as lojas dos mais variados 
segmentos. Algumas vias como a Avenida Alberto 
Cintra (bairro União), por exemplo, têm recebido uma 
quantidade considerável de novos comércios dos 
mais variados segmentos, assim como outros pontos 
da região, que se desenvolve consideravelmente.

O proprietário da Luluxu Moda Bebê e Infantil, 
Igor Oliveira Rodrigues, acredita que comprar no 
bairro é sempre um bom negócio. �Eu e a minha 
esposa Vanessa sempre ficamos na loja, e acredito 
que isto seja um diferencial. O consumidor prefere 
encontrar o dono para negociar preço e forma de 
pagamento�, conta. Igor destaca ainda as ações 
sociais realizadas pela Luluxu e fala das promoções 
que foram pensadas especialmente para o final 
deste ano. �Sempre tivemos a preocupação em 
ajudar o próximo. Faremos um Natal Beneficente para 
arrecadar o máximo de doações e lembramos que a 
loja está sob nova direção, com mais mercadorias e 
variedade�, finaliza.        

Segundo a sócia-proprietária da By Sea Lingerie 
e Moda Praia, Ludmila Moreira, a cliente que vai 
sempre à sua loja também acaba se tornando amiga, 
e essa relação de amizade acaba beneficiando a 
consumidora. �Conheço minhas clientes e sei o nome 
de todas, então acredito que isso favoreça um conta-
to mais pessoal. Quando o morador dá preferência 
para a loja do bairro, ele acaba ficando conhecido e 
recebendo um atendimento diferenciado�, acredita.

Para Laísa Helena Roberti, proprietária da Mais 
Bebê, outra vantagem que a compra local proporcio-
na é a qualidade do atendimento oferecido. Ela 

destaca a importância de se ter funcionários bem 
preparados. �Às vezes as grandes lojas ficam lotadas 
de vendedores que nem sabem falar sobre os produ-
tos que estão sendo vendidos, por isso acho impor-
tante ter uma equipe bem treinada. Isso acaba 
influenciando num bom atendimento�, afirma.   

De acordo com a proprietária do estabelecimen-
to que leva seu nome, Deila Diniz, o comércio local 
pode oferecer mais vantagens que os shoppings. Ela 
também afirma que o morador do Cidade Nova 
privilegia o comércio local. �Aqui é possível fazer as 
compras a pé e não existe preocupação com o 
trânsito. Sempre vejo as pessoas passando com 
sacolas de outras lojas, então acredito que exista 
uma boa recepção em relação a esse consumo no 
bairro�. 

Adriana de Oliveira Silva Coelho, proprietária da 
Mix, fala de como o comércio do Cidade Nova se 
desenvolveu e comenta sobre sua expectativa para as 
vendas de final de ano. �O bairro hoje oferece muitas 
opções, preços competitivos, uma variedade grande 
em todos os segmentos. Minha expectativa para o 
Natal é a melhor possível. Ao longo do ano nós temos 
várias datas importantes, mas esta sempre supera. 
Segundo a Câmara dos Lojistas (CDL), a previsão é 
de crescimento das vendas, então estamos nos 
preparando para crescer junto�. 

De fato o consumidor pode ter vários benefícios 
ao prestigiar o comércio do próprio bairro, e ao fazê-
lo, ele acaba fortalecendo o mesmo, colaborando 
para o crescimento de toda uma região. União, 
Cidade Nova, Silveira, não importa o bairro. A inten-
ção dos comerciantes é só a de agradar o cliente. 
Então por que não fazer um roteiro diferente este 
ano? Circule, conheça, passeie pelas ruas do seu 
bairro e curta a comodidade de encontrar um pouco 
de tudo bem perto da sua casa. (Maria Emília Palha 
Faria)

Comércio local focado para o Natal
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Qualidade e localização fazem pais 
Ainda é necessário sair da região do 

Cidade Nova para ter acesso a um ensino de 
qualidade? Gradativamente, as instituições de 
ensino locais buscavam qualificação e excelên-
cia nos resultados, se tornando mais exigentes 
e bem estruturadas. Hoje isso é uma realidade 
e algumas inclusive já �disputam� qualidade e 
as melhores notas no Enem, por exemplo, com 
as escolas mais conceituadas de Belo Horizon-
te. Os principais beneficiários são os morado-
res, que estudam perto de casa e economizam 
tempo e dinheiro.

A região do Cidade Nova passou por um 
crescimento natural assim como outros pontos 
da cidade. Como toda região em crescimento 
teve um maior número de moradores, constru-
ções e, consequentemente, um comércio mais 
fortalecido. Hoje é possível encontrar de tudo 
sem a necessidade de deslocar para o Centro 
ou a Zona Sul. O segmento de educação é um 
exemplo da força das instituições de ensino 
locais. Acompanhando a demanda e a preocu-
pação da população por uma educação de 
qualidade, as instituições investem sempre na 
qualidade de ensino e na infraestrutura para 
conquistar a confiança dos pais. 

Sônia Figueiredo Sette Bicallho, diretora 
Administrativa do NUPI (Núcleo Pedagógico 
Infantil), conta que cresceu junto com a região, 
acompanhamos as mudanças do bairro e as 
exigências dos moradores. �Buscamos sempre 
inovar e reformar nosso espaço físico. Nesses 

35 anos muitas coisas mudaram. Temos uma 
renovação continua de alunos e estamos na 
segunda geração. Muitos daqueles que foram 
nossos alunos continuam morando no bairro e 
matriculam hoje seus filhos em nossa institui-
ção�, comenta. 

Há 20 anos na região o diretor do Colégio 
Magnum, Eldo Pena Couto, lembra que antes 
dessas duas décadas a escola já existia, 
pertencendo ao Colégio Santo Agostinho 
(Unidade 3 ou Cidade Nova), onde iniciou suas 
atividades em 1978 no espaço onde funciona-
ra o Colégio Madre Paulina, mantido pela 
Congregação das Irmãs da Imaculada Concei-
ção, desde a década de 60. �Sob direção do 
professor José Bruña Alonso, que foi diretor do 
Colégio Santo Agostinho por muitos anos, o 
Magnum percebeu que tinha potencial e 
ofereceu à comunidade uma escola com 
excelência. Isso fez com que outras investissem 
para acompanhar a qualidade e o crescimento 
da região. A regionalização é uma tendência 
das grandes cidades, também por causa da 
mobilidade que está difícil. As pessoas querem 
ficar mais na região�, comenta.

Crescimento e vantagens
Nathalha Andrade, diretora pedagógica do 

Instituto Infantil Construindo a Vida, conta que 
com o crescimento do número de famílias 
novas mudando para a região aumentou a 
procura pela educação infantil. �Há muita 

CID COSTA NETO

FABILY RODRIGUES
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demanda para berçário e horário integral. 
Acredito que as escolas da educação infantil 
estão trabalhando no limite�, comenta. O 
diretor do Colégio Espanhol Santa Maria 
(Unidade Cidade Nova), Padre José Fernando 
de Mello, também nota o crescimento da 
procura pelas instituições da região. �Isso pode 
ser percebido pela lista de reserva de novas 
vagas para o próximo ano. Muitos pais buscam 
as instituições da região para evitar desloca-
mento e pela excelência acadêmica. Temos um 
projeto para ampliar nossa estrutura e, conse-
quentemente, as vagas. A região ainda está em 
crescimento e a demanda vai aumentar. Falta 
uma instituição na Avenida Cristiano Machado 
para atender melhor a região�, afirma.   

Para Daniella Barbi, sócia-proprietária do 
Acompanhar Unidade Cidade Nova, um dos 
motivos que muitos pais da região preferem 
escolas próximas de casa é o deslocamento. 
�As escolas da região são referência e além da 
qualidade de ensino evita o desgaste do 
deslocamento para outras regiões�, comenta. 
Porém para Eldo Couto, do Magnum, o que os 
pais mais procuram são os resultados acadê-
micos e a qualidade. �Depois da qualidade de 
ensino, muitos perguntam pela nota do Enem 
que é um referencial hoje para as escolas. 
Também procuram saber sobre a segurança e o 
trabalho formativo. Antes somente a mãe tinha 
a preocupação com os hábitos e valores da 
escola. Com o atual mercado de trabalho e as 
mudanças no padrão familiar a escola assumiu 
um pouco esse papel. Por isso, além da quali-
dade temos preocupação com a formação do 
nosso aluno�, conta. 

Características 
A presença dos pais na educação e a 

parceria com a escola é muito importante para 
o desenvolvimento dos filhos e para uma união 

familiar mais fortalecida. Sônia Sette, do NUPI 
(Núcleo Pedagógico Infantil), percebe que os 
pais da região são presentes na vida escolar do 
filho. �Eles estão realmente preocupados com 

a educação do filho e comparecem às reuniões 
e às festas realizadas. Além disso, são muito 
afetivos e exigentes�, comenta. Padre José 
Fernando, do Colégio Espanhol Santa Maria, 
também percebe a presença da família na 
educação. �Essa presença e participação 
família nos eventos e reuniões da escola é um 
diferencial. A região é uma grande família, pois 
a maioria se conhece e valoriza isso�, conta. 

Nathalha Andrade, do Instituto Infantil 
Construindo a Vida, comenta que outra carac-
terística dos pais da região, além da participa-
ção na vida escolar dos filhos, é a preocupação 
com a qualidade de ensino. �Eles procuram 
entender como funciona a escola e valorizam a 
educação. Muitos percebem que a educação 
infantil é essencial para a vivência e a forma-
ção desses meninos�, acredita. Sônia Sette 
complementa dizendo que os pais são exigen-
tes, acompanham de perto o trabalho da 
escola e o desenvolvimento do filho. 

São vários os fatores que levam os pais a 
optarem por uma instituição de ensino. Mas é 
importante reforçar que o primeiro passo é 
identificar, na instituição, se ela atende os 
valores que a família acredita. A partir daí, ele 
deverá olhar a estrutura, a capacitação dos 
profissionais, o atendimento, o acolhimento, 
entre outros fatores determinantes para se 
sentir seguro e confortável na escola. Escolher 
uma boa instituição de ensino irá fornecer a 
base para a vida profissional e pessoal de seu 
filho. A educação começa dentro de casa, mas 
a parceria da escola com a família é mais 
eficiente para torná-lo um cidadão preparado 
para a vida.  (Ana Izaura Duarte)

optarem por escolas locais
FOTOS: CID COSTA NETO
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�As escolas da região melhoraram a qualidade de ensino porque perceberam a 
necessidade de oferecer um ensino de qualidade para a comunidade. Hoje os pais 
não precisam buscar as escolas da Zona Sul, porque não existem perdas em 
escolher uma boa escola local. Eles valorizam as escolas da região porque já 
perceberam que não existe mais essa diferença, o que pode ser constatado através 
dos resultados do Enem.�
Eldo Pena Couto, Diretor do Colégio Magnum Cidade Nova 

 �A região estava em crescimento quando construímos a escola em 1977. Um ano 
depois a fundamos. Na própria rua da escola havia poucas casas e pouco 
movimento. Hoje a região tem boas opções de ensino e opções variadas de escolas 
de idiomas e cursos pré-vestibular. Acredito que muitas instituições da região têm a 
mesma qualidade das principais escolas da Zona Sul.�
Sônia Figueiredo Sette Bicallho, Diretora Administrativa do NUPI (Núcleo 
Pedagógico Infantil) 

Educadores avaliam instituições locais e destacam a qualidade de ensino
 �A região do Cidade Nova é bem atendida no quesito escolas. Temos boas 
instituições do ensino infantil até o ensino médio. Os moradores valorizam as 
instituições e confiam na qualidade do ensino. Muitos escolhem as escolas locais 
pela qualidade já reconhecida e pelo fator deslocamento, já que nos dias de hoje o 
trânsito na cidade está cada vez mais intenso.�
Vera Lages Barbosa, Sócia-proprietária do Acompanhar Unidade Cidade Nova 

�A região tem boas escolas e há espaço para todas, principalmente por haver 
bairros bem residenciais. Com a vinda de novas famílias para a região a demanda 
de berçário e educação integral vem aumentando. Acredito que todas as escolas da 
região trabalham com o limite de alunos por causa dessa demanda. Os pais 
participam mais da vida escolar dos filhos, ao contrário de outras regiões da 
cidade.�
Nathalha Andrade, Diretora Pedagógica do Instituto Infantil Construindo a Vida

�Na região podemos encontrar muitas e diferentes opções de escolas. Há desde 
aquelas mais tradicionais às que possuem horário integral de ensino. Um ponto 
interessante por aqui é que as escolas públicas são bem conceituadas. Muitos pais 
fazem a escolha da escola, em um primeiro momento, pela proximidade com a 
residência ou com o trabalho, por causa da comodidade.�
Patrícia Trotta de Freitas, Diretora Educacional da Terra Encantada Escola 
Infantil 

ENQUETE

�Quando conheci a região em 1986 havia pouca estrutura voltada para a educação. 
Hoje é uma região muito promissora com um considerável aumento pela procura, 
principalmente devido à transferência da Cidade Administrativa para o Vetor Norte 
da cidade. Os pais procuram evitar o deslocamento e não abrem mão da excelência 
acadêmica nas escolas da região.�
Padre José Fernando de Mello, Diretor do Colégio Espanhol Santa Maria 

�Quando o pai matricula o filho em uma escola deve pensar em uma parceria que 
pode se estender por 17 anos, quando a escola tem os ciclos completos. Estamos 
falando de um longo relacionamento que, para ser mantido, precisa de confiança. 
Se isso não acontece, como você vai colocar aquilo que tem de mais importante na 
vida nas mãos de quem terá um papel efetivo e de influência na formação desta 
criança? Por isso é preciso conhecer bem as instituições.�
Virgílio Machado, Diretor do Coleguium

�A região cresceu muito e está bem atendida no que se refere a instituições de 
ensino. Antes a maioria dos moradores tinha a visão de que as melhores escolas 
estavam na região centro-sul. Com o aumento da qualidade das instituições, muitos 
pais preferem colocar seus filhos nas escolas da região. O caos do trânsito é outro 
fator que influencia na escolha da instituição, pelo stress que pais e filhos sofrem 
nesse deslocamento.�
Patrícia Hasting, Diretora do Colégio Dona Clara 

Dezembro de 2013
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Implantado em junho do ano passado no 
bairro Cidade Nova, o programa de videomonitora-
mento da Polícia Militar chamado de �Olho Vivo�, 
consiste na instalação de câmeras de vigilância em 
locais onde a ocorrência de crimes é considerada 
alta. As câmeras possuem alta resolução, o que 
permite uma visualização precisa dos locais moni-
torados, proteção anti-vandalismo e funcionam 24 
horas. Segundo o capitão da Polícia Militar, Jackson 
Ramos, responsável pela escolha dos pontos a 
serem monitorados, além do índice de criminalida-
de, o fluxo de pessoas também é um fator relevante 
para a seleção dos locais que receberão o equipa-
mento. �Inicialmente, a instalação das câmeras de 
deu na região central da cidade, obviamente por ser 
uma área de grande circulação. Em seguida o 
programa também passou a atender as áreas que 
se situam no entorno do Centro. A movimentação na 
Cristiano Machado, por exemplo, é enorme e, claro, 
também é maior o número de furtos ou arromba-
mentos a veículos nessa avenida�, explica.

O capitão Jackson afirma ainda que o bairro 
receberá 23 novas câmeras que deverão começar a 
funcionar no início de 2014 e explica como o 
sistema funciona. �Todo cidadão pode acionar o 
serviço através do 190. Os profissionais da central 
de monitoramento buscarão imediatamente a 
imagem do ato suspeito e repassarão, via rádio, a 
informação para o Batalhão mais próximo, no caso 
do Cidade Nova, o 23°, localizado no Santa Inês�.

A instalação do videomonitoramento reduz 
significativamente a criminalidade local, mas não 
acaba com ela. Desta forma, mesmo com o �Olho 
Vivo�, medidas de segurança normalmente adota-
das pela população devem ser mantidas.  �Chegar 
em casa e ficar namorando no carro ou entrar na 
garagem sem verificar se há indivíduos suspeitos 
por perto, são atitudes que devem ser evitadas. As 

pessoas não podem deixar de fazer sua parte�, 
conclui o capitão Jackson.  

Ampliação 
No dia 2 de dezembro a Prefeitura de Belo 

Horizonte lançou a edição 2013 do Orçamento 
Participativo Digital. O OP Digital é um processo que 
visa a participação da população, através de vota-
ção pela internet, para a escolha do empreendi-
mento que a mesma deseja ver realizado. Neste 
ano, três propostas estão disponíveis: a ampliação 
do sistema de videomonitoramento; a construção 
de espaço multiuso para eventos culturais, esporti-
vos e de lazer; e a urbanização e revitalização de 
espaços públicos. A Prefeitura irá investir R$ 50 
milhões, já previstos no orçamento, no projeto que 
obtiver o maior número de votos. A votação estará 
aberta até as 18h do dia 20 de dezembro no site 
opdigital.pbh.gov.br. (Maria Emília Palha Faria)

Programa �Olho Vivo� será ampliado no Cidade Nova
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 cidadenovaemfoco@gmail.com.

QUADRO�DE�EMPREGOS

SUPER NOSSO HOT POINT (Cidade Nova) 
Função: AÇOUGUEIRO                        Vagas: 2
Função: SUSHIMAN                            Vagas: 2
Função: PADEIRO                                Vagas: 5
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, 1º 
grau incompleto, entre 18 e 55 anos. 
Necessária experiência mínima de 6 meses.
Função: AUXILIAR DE OPERAÇÕES
 (REPOSITOR)                                     Vagas: 5
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, 1º 
grau incompleto, entre 18 e 50 anos. Não é 
necessário experiência.
A empresa oferece oportunidade 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: 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 incompleto, entre 17 e 50 anos. Não é 
necessário experiência. 
Função: REPOSITOR                            Vagas: 5
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, 1º 
grau incompleto, entre 18 e 45 anos. Não é 
necessário experiência. 
Função: PADEIRO                                Vagas: 5
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, 1º 

grau incompleto, necessário seis meses de 
experiência na função. 
A empresa oferece oportunidade 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.

REDE BRISTOL
Função: COZINHEIRO (Lourdes)            Vagas: 1 
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, 
experiência na área. Horário: 15h às 23h, escala 
6x1. Salário + benefícios.
Função: ENCARREGADO DE 
MANUTENÇÃO                                    Vagas: 1  
Especificação / Perfil: Sexo masculino, 
experiência na área, conhecimentos em 
hidráulica e eletrônica. Horário: 8h às 18h, de 
segunda a sexta-feira. Salário + benefícios.
Contato: Enviar currículo para 
recrutamento.mg@redebristol.com.br.

CENTRO DE COMPRAS VIABRASIL PAMPULHA 
(Itapoã)
Função: AGENTE DE SEGURANÇA         Vagas: 1
Especificações / Perfil: Sexo masculino, 2º 
grau completo, ter concluído o curso de vigilante. 
Salário: R$ 910,00 + benefícios. Horário de 
trabalho: 14h40 às 23h. Escala 6x1.
Contato: Encaminhar currículo para recrutamen-
to@grupovs.com.br ou entrar em contato pelos 
telefones 3347-7721 ou 2126-3200.

Confira outras vagas em nosso site:
www.emfocomidia.com.br/quadrodeempregos

FOTOS: INTERNET


