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Supervalorização e avaliações incorretas 
preocupam mercado imobiliário

O crescimento imobiliário em toda a região da Pampulha 
não é mais novidade e nem surpresa para ninguém. Jaraguá 
e Dona Clara estão entre os bairros mais procurados nos 
últimos anos. Com isso, a população cresce, o trânsito 
precisa de intervenções, o comércio se expande, e por aí 
vai. Consequentemente, os imóveis se valorizam e essa é a 
questão. Muitos proprietários ou investidores querem vender 
por um valor bem acima do que o local realmente vale. 

Outro problema semelhante é a avaliação feita sem muito 
parâmetro ou critério por algumas imobiliárias ou mesmo 
corretores autônomos, o que faz com que o mesmo imóvel 
seja avaliado de variadas maneiras com uma diferença 
signifi cativa de preço, e que acaba deixando o comprador 
ou vendedor sem saber o real valor. Nem sempre o valor 
do apartamento vendido por um vizinho de prédio vai ser o 
mesmo do outro. Há muitos aspectos a serem avaliados.

A especulação imobiliária, defi nida como a compra ou 
aquisição de bens imóveis com a fi nalidade de vendê-los ou 
alugá-los posteriormente na expectativa de que seu valor de 
mercado aumente, já é algo comum por aqui há bastante 
tempo. O problema mesmo tem sido essa falta de parâmetro 
e bom senso na avaliação dos imóveis.

A consequência de avaliações e negociações erradas 
pode sim afetar o mercado na região e fazer com que muitos 
imóveis fi quem meses e até mais de um ano parados por 
falta de interessados em pagar o valor pedido. É importante 
que as avaliações sejam feitas de forma consciente para não 
afastar mais clientes da região, mesmo porque há outros 
bairros próximos que também estão valorizados. E essa tem 
sido a opção de muitas pessoas.

Leia mais nas páginas 10, 11 e 13

Hora de mudanças no trânsito da região. A 
demanda é antiga e passou da hora de ser realizada. 
Nos próximos dias mudanças ocorrerão no bairro 
Jaraguá e modifi cará o fl uxo em algumas ruas. 
Hora de fi car atento e se acostumar. O projeto visa 
melhorar a circulação das vias, aumentar a oferta de 
estacionamento, revitalizar pontos de ônibus com novas 
sinalizações, reduzir os confl itos nos cruzamentos e 
aumentar a segurança dos pedestres. Já é possível ver 
funcionários da Prefeitura trabalhando na própria Izabel 
Bueno. Na foto ao lado é possível conferir obras físicas 
como acréscimo e rebaixo de calçadas, adequações 
geométricas em passeios para melhoria do raio de giro 
dos veículos e a retirada de uma pequena ilha 
(canteiro central) no meio da pista. Página 20

Mudanças na Izabel Bueno buscam organizar trânsito na região

Chá da Vovó e Festival de Tortas – Página 3

Novos comércios, reforma de lojas e 
novas filiais – Páginas 5, 7, 8 e 14

Comércio preparado para o 
Dia dos Namorados – Página 9

Festas Juninas – Página 15

Quadro de Empregos – Página 19

CONFIRA AINDA

Rua Elza Moreira Lopes Rua Orozimbo Nonato

Rua Desembargador Viott Magalhães Rua Ivan Lins

Rua Bento Mendes CastanheirasRua Pedro Dutra
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EXPEDIENTE

Seguimos firme 
em nosso propósito 
de levar as principais 
informações para 
as residências e 
comércios da região. 
Sempre em sintonia 
com os anseios 
de moradores e 
comerciantes, além 
das pessoas que 

entram em contato com nossa redação para 
sugerir matérias, opinar e até mesmo solicitar 
nossas edições para consultas, pesquisas ou 
mesmo via e-mail por morarem em outras 
regiões e até mesmo fora do país. Isso é algo 
próprio da nossa região. Ninguém se desliga 
totalmente. Mudam de bairro, estado ou até 
de país, mas preservam suas raízes aqui, seja 

pela família e amigos, como também pela 
saudade dos bons tempos.

Por falar em bons tempos, vamos criar 
novas colunas no Jornal para oferecer 
temas mais descontraídos e de interesse, 
principalmente, daqueles mais antigos no 
bairro. Será um espaço para que as pessoas 
contem uma história antiga, interessante e 
divertida que tenha relação com os locais 
dos bairros da região, principalmente 
Jaraguá, Dona Clara e Aeroporto. Também 
faremos uma coluna de saúde para informar 
sobre diversos temas de interesse geral. 
Tudo isso para proporcionar uma leitura 
ainda mais agradável e fugir um pouco dos 
temas tradicionais do Jornal. Como sempre 
destacamos, a participação das pessoas da 
região é fundamental para que possamos 
descobrir casos curiosos, divertidos e 

engraçados, mas também ouvir críticas, 
comentários e sugestões.

Percebemos um movimento grande, 
principalmente no bairro Jaraguá, com 
novas obras e novos comerciantes chegando 
com bons produtos, além de outros que 
mudam sua estrutura e reformam suas 
lojas para oferecer maior conforto aos seus 
clientes. Ainda tem aqueles que apostam 
na região e abrem novos espaços. Isso 
mostra a confiança e aposta em um local 
que tem tudo para crescer ainda mais. Em 
contrapartida, continuamos com problemas 
de trânsito, limpeza pública e segurança, 
que incomodam bastante e atrapalham uma 
rotina mais tranquila. Mas ainda esperamos 
soluções nesses segmentos, com promessas 
de melhorias da BHTrans, Prefeitura e Polícia 
Militar. Ainda este ano falaremos, novamente, 

com mais destaque, desses temas.
Agradecemos a todos e esperamos que 

após a leitura dessa edição algo possa 
contribuir de maneira positiva na vida de 
cada um. E contamos com a participação 
de todos para que possamos fazer edições 
com assuntos diversificados e de interesse 
geral. Na próxima edição traremos notícias 
interessantes para a leitura dos pais e 
educadores, além de todos que se preocupam 
com a educação e o comportamento de 
nossos jovens. Falaremos ainda sobre as 
praças da região e os investimentos para 
algumas delas, além da chegada de novas 
lojas no Jaraguá em segmentos alimentícios, 
de vestuário, turismo, entre outros. Boa 
leitura e fiquem com Deus! 

Fabily Rodrigues (Editor)

OURO PRETO EM FOCO

EDITORIAL

Conheça e anuncie no Jornal Ouro Preto em Foco! Assim 
como a região do Jaraguá, a do Ouro Preto está em 
constante crescimento e é uma forma de você divulgar mais 
a sua empresa, os serviços e produtos que ela oferece. Com 
tiragem de 10 mil exemplares o Jornal também é distribuído 
gratuitamente para as residências, comércios e instituições 
da região (Ouro Preto, Castelo, São José, São Luiz e parte do 
Engenho Nogueira, Paquetá, Alípio de Melo, Bandeirantes, 
Jaraguá e Dona Clara), e demais locais estratégicos 
dos bairros ao redor, Clubes Iate e Jaraguá, academias, 
restaurantes, padarias, farmácias, supermercados, órgãos 
públicos, associações, organizações de cunho comunitário 
e social, além de outros locais de grande circulação. Mais 
informações: 3441-2725 / 9991-0125 ou por e-mail: 
ouropretoemfoco@gmail.com.

ANUNCIE AQUI!
Anuncie no Jornal Jaraguá em Foco! É uma forma 
de você divulgar mais a sua empresa, os serviços 
e produtos que ela oferece. O Jornal é distribuído 
gratuitamente para as residências, comércios e 
instituições da região do Jaraguá, e demais locais 
estratégicos dos bairros ao redor, Clube Jaraguá, 
academias, restaurantes, padarias, farmácias, 
supermercados, além de órgãos públicos, associações, 
organizações de cunho comunitário e social, além de 
outros locais de grande circulação. Distribuiremos 
também nos principais eventos realizados na 
região. Há tamanhos e preços diversifi cados. Mais 
informações: 3441-2725 / 9991-0125 ou por e-mail: 
jaraguaemfoco@gmail.com.

Região movimentada com mudanças positivas
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A 11ª edição do tradicional Chá da Vovó, 
realizado anualmente pela Paróquia Santo Antônio, 
aconteceu no dia 24 de maio, no salão do Clube 
Jaraguá. O evento tem como objetivo reunir as avós 
e suas famílias em uma grande confraternização. 
Segundo o Pároco Gleición Adriano da Silva, o 
chá surgiu da ideia de fazer um evento voltado 
para a terceira idade e comemorar o dia da avó, 
e acabou virando uma tradição na paróquia. “É 
uma confraternização que homenageia a avó, pois 
ela é o laço fraterno das famílias. Além das avós, 
os filhos, netos e demais membros da família 
também comparecem, fazendo o momento ser de 
alegria e união”, conta

“É um momento de unir a nossa família e a 
comunidade para um bem comum. A cada ano a 
festa fica melhor” conta a presidente do apostolado 
da oração da Paróquia, Ivone Izar Cunha, que 
desde 2000 não perde um Chá da Vovó. Toda a 
renda arrecadada vai para os fundos da Paróquia, 
sendo que neste ano teve um direcionamento 
especial para as obras para acessibilidade no 
Centro Pastoral da comunidade.

Padre Gleición explica que todos da 
comunidade tiveram seu papel na realização 
do evento. As pastorais são responsáveis pela 
organização, a comunidade faz a doação de tortas 
e refrigerantes e temos nossos parceiros. “Para 
que o Chá da Vovó aconteça todos têm um papel 
fundamental e os nossos parceiros colaboram 
muito, como a Padaria Ping Pão, Iogurte Luce, 
Flores Terra Garden, Paula Cortes Decor, e sempre 
uma banda nos doa sua apresentação. Este ano 
foi Ilton Mourão e Banda. Agradecemos também 
ao Clube Jaraguá, que há 11 anos nos cede seu 
espaço para a realização do evento”.

As escolas de idiomas procuram 
sempre oferecer atividades diversificadas 
e divertidas aos seus alunos, objetivando 
reforçar o aprendizado e o conhecimento 
mais profundo dos costumes, hábitos e 
dados dos países dos quais se aprende 
a língua.

Pensando nisso a escola de idiomas 
Fly, localizada na Rua Antônio Paulino de 
Castro, Jaraguá, realizou, no dia 28 de 
maio, seu 8º Festival de Tortas. A sócia-
proprietária, Raquel Natália de Souza, 
conta que o evento, realizado uma vez 
ao ano, é uma atividade avaliativa onde 
os alunos pesquisam um tema. Este ano 
foram as cidades dos Estados Unidos. 
Cada turma ficou responsável por uma 
cidade e pesquisou sobre os pontos 
turísticos, comidas típicas, esportes, 
dados, curiosidades e outros atrativos da 
cidade, através de cartazes com imagens. 
As explicações são  em inglês.

“Além de praticar o inglês, alcançamos 

Chá da Vovó anima participantes

A festa animou os presentes com muita 
descontração, boa comida e música animada

Escola de Idiomas 
realiza festival de tortas

outro objetivo, que é a confraternização 
entre alunos, professores, funcionários e 
familiares. Cada aluno traz uma torta, ajuda 
a enfeitar a mesa de sua turma e convida 
seus familiares, fazendo com que os laços 
entre escola e família fiquem estreitos. Isso 
para nós é importante. Além da entrada 
pedimos um quilo de alimento não perecível 
para doação. Este ano vamos doar para o 
Instituto Evangélico Abrigo da Paz, no bairro 
Caiçara”, conta. 

FOTOS: ARQUIVO PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO

Jaraguá - MAIO.indd   3 30/5/2011   18:32:03



Maio de 2011
4

Jaraguá - MAIO.indd   4 30/5/2011   18:32:21



Maio de 2011
5

Quattro é inaugurada no Jaraguá
As novas empresas que chegam à 

região têm se preocupado muito com a 
estrutura e o aspecto visual. Com o novo 
padrão de moradores há uma exigência 
de qualidade e “visual”. Pensando 
nisso, a proprietária da então Miosótis, 
localizada no Shopping Dona Clara, 
Elaine Borém, resolveu sair de uma 
galeria mais escondida, onde os contatos 
eram feitos mais boca-a-boca, e montou 
uma loja que chama a atenção na Rua 
Izabel Bueno. Trata-se da Quatrro, que 
vai comercializar calçados e assessórios 
femininos - incluindo bolsas, cintos, carteiras, semijoias e bijuterias -, além de sapatos e sapatênis 
masculino de marca própria e também da Samarino, com linhas jovens e social. “Este é um ponto 
comercial muito tradicional na região e, se deu certo no outro espaço, certamente vai dar aqui 
também. Procurávamos um ponto na Izabel Bueno que fosse amplo e confortável. Tinha que ser aqui. 
Manteremos a loja do Dona Clara, porém ela deixará de se chamar Miosótis e também se chamará 
Quattro. A expectativa é muito boa e aos poucos as pessoas conhecerão mais nossos produtos”, conta 
Elaine. Mais informações: 2531-0176 / 3497-8367.

Showroom de sapatos femininos
Aproveitando a proximidade com o Dia dos Namorados, a Nick’s 

Calçados e Acessórios realizará seu 5º Showroom no salão do Algazzarra, 
nos dias 9, 10 e 11 de junho. Os calçados femininos que serão expostos 
são produzidos na região do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. O 
organizador, Délcio David Kirstch, mais conhecido como Tchê, conta que 
haverá muitos sapatos diferenciados que não se encontra por aqui, além 
de lançamentos com preços de fábrica. As pessoas poderão encontrar 
sapatos mais elitizados, os mais procurados em torno de R$ 110,00 e 
até mesmo os que estarão no “Torra-Torra”, como sandálias, scarpins e 
peep-toes. A entrada é franca. Mais informações: 9833-3442. 

JARAGUÁ INFORMA

O salão de festas Algazzarra realizou, no dia 18 
de maio, em sua sede na Avenida Sebastião de Brito, 
uma bênção em comemoração aos seus 10 anos de 
existência. Compareceram vários convidados entre 
amigos, funcionários, fornecedores, parceiros, familiares, 
moradores e comerciantes. É muito positivo ver o esforço 
e dedicação de empresas como esta na região (que são 
muitas) para chegar aos 10, 20 ou até 30 anos como 
algumas estão prestes a chegar, como Fazendinha, 
Lipy, Ping Pão, Tudo Pra Você, Santa Rosa Materiais de 
Construção, entre outras.

Algazzarra celebra seus 10 anos

A Igreja Batista Getsêmani promoverá, nos 
dias 22, 23 e 30 de julho, às 19h, o seu 30º 
Festival de Música Evangélica (Festisêmani), 
um dos maiores no cenário da música gospel 
nacional. O concurso, cujo objetivo é descobrir 
novos talentos, recebe inscrição de candidatos 
de todas as partes do Brasil. É aberto a todos os 
estilos musicais e divide-se em duas categorias: 
solo e banda. Em 2010, mais de 380 pessoas 
se inscreveram nas diversas categorias. O 1º 
colocado será premiado com R$ 15 mil, o 2º 
receberá o valor de R$ 10 mil e o 3º, R$ 5 
mil. A ideia do evento surgiu quando o pastor 
Jorge Linhares percebeu a necessidade de uma 
profissionalização no meio musical evangélico. 
“Falar do Festisêmani é relembrar uma história 
muito bonita. Desde a sua primeira realização, 
diversas pessoas colocaram seus dons e talentos 
à disposição do Senhor. Inúmeras delas hoje são 
referência em todo o Brasil e no mundo. Essa é a 

Getsêmani promoverá seu festival de música evangélica
missão do evento”, conta.

O Festisêmani traz uma novidade este ano. 
A garotada também poderá participar, por 
meio do Festival de Música para Crianças, o 
Festkids, uma mostra de talentos que reunirá 
os pequeninos com idades entre 7 e 12 anos. A 
intenção, ao criar o Festkids, vai além de uma 
simples mostra de talentos infantil. Durante a 
realização do evento as crianças e os adultos 
serão orientados a respeito das drogas, um mal 
que atinge milhares de famílias em todo o mundo. 
O Festkids vem agregar arte e conscientização 
social. A arte, pode ser considerada uma 
ferramenta eficaz na recuperação das crianças, 
bem como do meio social no qual elas estão 
inseridas, além de incentivar empresários, igrejas, 
governo e sociedade a investirem na prevenção e 
recuperação destas crianças. Mais informações: 
3448-9820 ou pelo site: www.getsemani.com.br.
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Pensando em oferecer um melhor 
atendimento e mais conforto aos seus 
clientes algumas lojas da região, como 
O Ponto da Casa e a Pet Shop Jaraguá, 
melhoraram seus espaços, cada um da 
sua maneira.

A Pet Shop Jaraguá, até então 
localizada na Rua Dom Rodrigo, está 
em novo endereço: Rua Frei Manoel 
da Cruz, em frente à Praça Brandão 
Amorim. Segundo o proprietário, Odilon 
Moreira Bastos, a mudança foi feita 
para dar mais visibilidade ao pet shop, 
além de ampliar o espaço e os serviços. 
“A nova loja possui um amplo espaço, 
possibilitando que o banho e a tosa 
aconteçam em um espaço ainda mais 
reservado. Estamos com novas marcas 
de ração devido a pedidos de clientes 
e, futuramente, vamos ter um hotel para 
cães, para aproveitar o espaço do local. 
Estamos ainda melhorando nossos 
serviços de jardinagem e aquário”, 
conta.

Com o crescimento imobiliário 
na região as empresas ligadas ao 
setor de construção estão sendo 
bastante beneficiadas e conquistando 
novos clientes. Observando isso, a 
loja de material de construção Ponto 
da Casa, localizada no começo da 
Izabel Bueno, está de cara nova, 
tendo seu espaço ampliado de forma 
significativa e a fachada e logomarca 
modificadas. Segundo o sócio-
proprietário, Flaiton Vespoli, a mudança 
foi para acompanhar o crescimento da 

região e chamar a atenção de novos 
clientes. “Com a chegada de novos 
moradores vimos a necessidade dessa 
modificação. Para atender ao publico 
mais exigente estamos trabalhando 
com novas marcas já conceituadas no 
mercado. Estamos apostando nessa 
mudança para ampliar as opções dos 
nossos clientes”, conta.

Flaiton conta que, para atender 
as demandas de toda a região, foi 
comprado um caminhão que facilita na 
entrega e possibilita grandes compras. 
“Com o crescimento da construção 
civil a procura está cada vez maior 
e os investimentos são necessários”, 
conclui, acreditando que o investimento 
será bastante positivo. 

A Santa Rosa Materiais de 
Construção também modificou parte da 
estrutura de sua loja, colocando uma 
nova placa de identificação, pintando a 
parte interna e externa para melhorar 
o aspecto visual e alterando box do 
show room para uma nova campanha 
comercial. No segundo semestre a loja 
deve passar por uma reformulação, com 
mudança de layout e ampliação de mix 
de produtos.

Fachada do Ponto da Casa foi toda modifi cada, 
enquanto a nova loja da Pet Show Jaraguá 
oferece um espaço maior e novos serviços

Lojas da região investem em melhorias 

Há quase três anos no bairro Jaraguá, o Salão Espaço 
Wip - Studio de Beleza, localizado na Rua Borges, abre 
seu segundo espaço no Clube Jaraguá, com o objetivo de 
oferecer seus serviços para um público mais direcionado. 
A inauguração aconteceu na segunda quinzena de maio e 
os associados terão preços diferenciados. 

Para a sócia-proprietária, Regina Vilarim, que gerencia 
o espaço com seu marido, Fábio Moreira, um salão dentro 
do clube é muito importante para quem quer praticidade, 
pois as pessoas podem optar em sair de lá já prontas para 
uma festa. Caso a festa seja no próprio Clube nem é preciso 
sair do local, podendo ficar direto se assim quiser. “Como 
o espaço é pequeno vamos oferecer os serviços de corte 
infantil, masculino e feminino; maquiagem; penteado; 
pedicure; manicure; spa dos pés e das mãos; e todo o 
segmento de cabelos. Futuramente pretendemos colocar 
depilação, limpeza de pele e banho de lua. Quem quiser 
fazer algum serviço mais específico basta comparecer em 
nossa outra unidade”, explica. 

Segundo Regina, o ambiente é bem parecido com o 
atual, mas com novos equipamentos e uma nova pintura. 
“Pretendo seguir a mesma linha do atual salão, com 
uma equipe de profissionais qualificados e produtos de 
primeira linha. No Jaraguá teremos ainda ar condicionado, 
o que proporcionará mais conforto e privacidade”, afirma. 
Além do desconto para os associados, o Espaço Wip 
possui um cartão fidelidade Vip, com o qual o cliente tem 
vantagens no próprio salão e em algumas lojas do bairro. 
Mais informações: 3490-9118 / 3496-1450.

Clube Jaraguá tem  
novo salão de beleza

MAIS INFORMAÇÕES

Ponto da Casa: 3011-7375

Pet Shop Jaraguá: 3443-6490

Santa Rosa Materiais de 
Construção: 3497-4545
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O tradicional Surubim no Espeto inaugurou, 
no dia 12 de abril, sua terceira loja na Avenida 
Antônio Aleixo, 235, bairro Lourdes. Com o bom 
movimento das lojas do Jaraguá (que fará sete 
anos em setembro) e da Cidade Nova (que 
completará três anos em junho) a ideia de ir para 
a zona sul teve como objetivo atender a uma 
cobrança desses clientes que se deslocavam 
a fim de experimentar os tradicionais surubim 
no espeto, muqueca de surubim, entre outros 
pratos tradicionais. 

Além disso, segundo o sócio-proprietário, 
Matuzalem Gomes Cardoso, a região próxima da 
nova sede tem crescido de forma considerável, 
virando um novo point gastronômico na cidade. 
“O local tem mais bares, então, certamente um 
novo restaurante vai enriquecer ainda mais 
a região sul, com opções diferenciadas e de 
qualidade, além de uma adega climatizada com 
extensa carta de vinhos”, conta.

Para o também sócio-proprietário, Vagner 
Leandro do Amaral, o retorno está bem positivo e 

o público já se acostumou com a nova opção. 
“Percebemos que as pessoas estão voltando 
e já se adaptaram ao ambiente. O retorno 
está sendo bem positivo”, afirma. 

Em breve haverá uma revitalização da 
loja do Jaraguá, com a reforma de todo o 
ambiente. Já é possível ver no local o painel 
com adega feito no interior da loja. Os pisos 
serão trocados, a parte próxima à calçada 
será fechada com vidro para proporcional 
maior segurança aos clientes, a adega será 
iluminada, entre outras mudanças. No final 
do ano haverá outras mudanças ainda 
maiores. 

Surubim no Espeto inaugura loja na zona sul

MAIS INFORMAÇÕES

Lourdes: 3291-3988

Cidade Nova: 3486-0167

Jaraguá: 3443-5594

FOTOS: ARQUIVO SURUBIM NO ESPETO
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Como já ressaltamos em outras edições do Jaraguá em 
Foco, a procura por comodidade e a falta de tempo fazem com 
que os moradores prestigiem mais o comércio local, evitando 
assim os congestionamentos, filas, falta de estacionamento e 
tumultos de shoppings e centro da cidade. O comércio da região 
do Jaraguá já mostrou que tem uma estrutura para atender bem 
os moradores e comerciantes no dia a dia e também nas datas 
comemorativas. 

Pensando assim, muitas delas se prepararam para atender 
os namorados em busca de presentes tradicionais e criativos 
para seus parceiros, como o Studio Fotográfico Rachel Mara. 
As namoradas, noivas e esposas que quiserem dar um presente 
bem original e personalizado para seus companheiros podem 
contratar uma seção de fotos e fazer uma revista sensual 
(como uma Playboy exclusiva), de 32 páginas, com a cara deles. 
Segundo a proprietária do Rachel, Mara Rodrigues, muitos 
objetos podem ser utilizados para compor a cena. “Na seção a 
mulher pode levar algo que ele goste muito ou use no dia a dia, 
como a camiseta do time de coração, um estetoscópio, caso 
ele seja médico , entre outros exemplos. Pode ainda fazer fotos 
dando ênfase a partes do corpo que o parceiro gosta. Toda a 
seção é feita para uma pessoa específica e quando ela receber 
certamente será surpreendida e se sentirá homenageada”, 
conta. No Studio ainda há outros tipos de serviços, como 
seção infantil, fotos de eventos, casais, aniversários, 15 anos 
e casamento.

Franquias
As franquias também estão em alta na região. A Cacau Show 

Jaraguá chama a atenção com uma variedade de produtos 
personalizados para todos os gostos. O sócio-proprietário, 
Heder Miranda, conta que a loja está com o estoque reforçado e 
há opções de presentes a partir de R$ 10,00 até kits com creme 
de massagem de chocolate, dados de stiptease e até baralho 
do Kama Sutra. “Temos também canecas e latas decoradas 

com produtos da loja, além de produtos personalizados”. Também responsável 
pela franquia da Água de Cheiro, Heder conta que estão trabalhando com a 
campanha que está com uma mídia forte focada na junção de produtos por 
um preço menor. “A campanha ‘Presente em Dobro no Dia dos Namorados’ 

Comércio aquecido e preparado para o Dia dos Namorados
oferece produtos atrativos e kits dois em um com embalagens 
diferentes e gratuitas”, explica.

Na loja do O Boticário o destaque são os estojos preparados 
para a data dos namorados, que incluem colônias, sabonetes, 
loções e acessórios, tanto masculino como feminino. Para 
o proprietário, Fábio Vieira Attie, o público da região tem 
prestigiado bem a loja em datas comemorativas, como na do 
Dia das Mães, em que o local ficou muito cheio nos dias que 
antecederam a data. “Temos uma expectativa de crescimento 
em torno de 20% para as vendas do Dia dos Namorados. O 
comércio do bairro está ainda mais valorizado com boas lojas e 
há opções para todos”, afirma.

A Quattro abriu suas portas recentemente, mas já conta com 
opções variadas para a data. São sapatos e cintos masculinos 
e femininos, além das bolsas, carteiras, semijoias e bijuterias. 
Para a proprietária, Elaine Borém, é importante que as pessoas 
valorizem as lojas do comércio local, pois, além do comodismo, 
o tratamento é diferenciado. “Ainda tem a comodidade de 
não enfrentar filas nos shoppings sempre muito cheios nessas 
épocas, onde nem é possível ser bem atendido. Por aqui temos 
muitas opções. Eu mesmo faço tudo na região”, conta.

Além dessas empresas há várias outras na região que 
oferecem boas opções de compras para os casais, como a 
Tudo Pra Você, D’ult Presentes, Look Presentes, Guaxinim, Delux, 
Maria Pimenta, Atrium, Amarílis, Carmela, entre outros.

Lojas do O Boticário (acima) e Água de Cheiro 
se prepararam bem para o Dia dos Namorados e 
oferecem kits e produtos para todos os gostos

MAIS INFORMAÇÕES

Cacau Show: 2511-6732

Água de Cheiro: 2514-0349

O Boticário: 3492-0281

Rachel Mara Studio Fotográfico: 3491-6692

Quattro: 2531-0176
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A região do Jaraguá cresceu de forma 
considerável. Isso não é mais novidade para 
ninguém. Muitos prédios novos são lançados a 
todo momento, novos moradores e comerciantes 
chegam aos bairros locais, há facilidade de 
acesso com as várias saídas para as avenidas 
e o Anel Rodoviário, estão acontecendo 
melhorias na infraestrutura de ruas e avenidas e, 
consequentemente, a procura por imóveis é cada 
vez maior. 

No entanto, uma questão vem incomodando 
o setor imobiliário e os interessados em adquirir 
imóveis na região: a supervalorização de casas, 
apartamentos e lotes, tanto para venda quanto 
para aluguel, além da avaliação incorreta dos 
mesmos. 

Para a proprietária da 4S imóveis, Fabrícia 
Rossi, essas avaliações incorretas de imóveis 
estão prejudicando o setor. “Corretores não 
capacitados fazem avaliações, supervalorizando 
os imóveis. Com isso é claro que o proprietário 
escolhe a imobiliária que vende por um preço 
maior. Um dia avaliamos a casa em R$ 400 mil; 
porém, o cliente informou que outra corretora 
avaliou em R$ 550 mil. A diferença de R$ 150 
mil não tem lógica, já que o imóvel tem 25 
anos de construção, é pequeno, não tem suíte 
e nem o Habite-se (documento que comprova 
que o empreendimento ou imóvel foi construído 
seguindo-se as exigências estabelecidas)”, conta. 
Para Fabrícia, essa supervalorização dos imóveis 
da região afasta possíveis moradores. “As pessoas 
estão desistindo de comprar, mesmo com o 
financiamento facilitado da Caixa Econômica 
Federal. A valorização tem que acontecer, mas de 
uma maneira mais consciente para não afastar 
mais clientes da região”.

Para a gerente da Projeto Imóveis, Selma 
Regina Forcatho, essa postura acaba atrasando 
e até impedindo as vendas. “Se um imóvel está 
muito caro ele vai ser mais difícil de ser vendido. A 
venda só vai acontecer depois que o proprietário 
cair na real ao percebe que o mesmo está a muito 
tempo parado. Se ele abaixa o preço conseguirá 
vender mais rápido. Temos um imóvel que está a 
mais de dois anos à venda, pois o cliente quer um 
valor muito alto que está totalmente fora do valor 
de mercado”, exemplifica. Selma reforça que essa 
supervalorização faz com que o cliente deixe de 
investir na região e procure outros bairros. “Muitas 
imobiliárias apostavam que os funcionários da 
Cidade Administrativa mudassem para regiões em 
crescimento e com fácil acesso, mas não vi isso 
acontecer. Isso valoriza sim, mas a procura não 

Supervalorização de imóveis deixa mercado sem parâmetros

foi tão significativa e só serviu para aumentar os 
preços. Nós do ramo temos que conscientizar que 
aqui não é a zona sul”, afirma. 

Preparo profi ssional
Para o sócio-proprietário da Fox Imobiliária, 

unidade Dona Clara, Marley Vieira, a 
supervalorização provocou um “efeito dominó” 
no mercado local. “O proprietário quer vender um 
imóvel por um valor mais alto, para com isso poder 
morar em um local melhor. Consequentemente, o 
interessado na compra também faz o mesmo com 
o imóvel que possui, e assim vai”, exemplifica. 
Marley acredita que com o crescimento da região 
e o fortalecimento do setor, muitas imobiliárias 
ampliaram sua área de atuação. “Muitas 
empresas acabam indo para regiões onde não 

tem experiência e, consequentemente, não seguem 
um padrão de mercado, seguindo o preço que o 
cliente quer para satisfazê-lo. Nós realizamos a 
avaliação a preço de mercado e, quando o cliente 
não aceita o valor que passamos, tentando vender 
por um mais alto, normalmente fica com o imóvel 
parado”, comenta. 

Com o aquecimento do mercado surgem novas 
imobiliárias e também corretores autônomos. 
Muitas vezes o profissional não está preparado ou 
entra na área para poder trabalhar e ter um salário, 
sem pensar nas consequências dos seus erros. A 
proprietária da Imobiliária Casa Nobre, Rosely 
Maria da Silva, acredita que muitos corretores 
não estão preparados para atuar na área e não 
sabem fazer uma avaliação por não conhecerem 
os critérios ou não conhecerem o mercado na 
região. “A avaliação incorreta, com o valor acima 
do que realmente o imóvel vale, acontece por 
falha desse profissional que não fez um curso, não 
está atualizado e, às vezes, nem tem o registro do 
Creci (Conselho Regional dos Corretores). Assim, 
ele não sabe os termos técnicos e o que deve ser 
avaliado. O corretor desesperado pega o imóvel e 
faz a avaliação incorreta ou vai pelo preço que o 
cliente deseja.” 

Segundo Marley Vieira, as pessoas têm que 
ficar atentas aos profissionais autônomos, pois, 
assim como há os bem preparados, também há 
aqueles oportunistas sem experiência. “Nossa 
região está infestada de corretores autônomos, 
por isso é importante que aquele que estiver 
vendendo ou comprando imóveis procure saber se 
ele tem o registro, local fixo, se está vinculado a 
alguma imobiliária, e também se a imobiliária está 
credenciada e regularizada. Infelizmente, nesse 
mercado tem pessoas que agem de má fé”, afirma.

INTERNET
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As construtoras estão investindo cada vez 
mais na região, apostando no potencial de 
vendas. Com isso os empreendimentos estão 
sendo feitos com uma melhor qualidade e 
acabamentos. Consequentemente, os preços 
dos imóveis aumentam. Para o diretor financeiro 
da CMR Construtora, Reginaldo Ribeiro Freitas, 
a alta dos preços dos novos empreendimentos 
aconteceu porque os lotes na região estão com 
os valores mais altos e por causa da nova Lei de 
Uso e Ocupação do Solo algumas construtoras 
estão aproveitando o conceito e o valor do 
seu nome para aumentarem o valor do imóvel. 
“Muitas vezes o imóvel nem vale o preço pelo 
qual é vendido, mas as pessoas compram até 
mesmo pela facilidade de financiamento. As 
empresas que chegam com empreendimentos 
de alto padrão sofrem com a alta dos lotes, a 
falta de mão-de-obra e também a diminuição de 
unidades por empreendimento”, afirma. 

O proprietário da Evilásio Imóveis, Evilásio 
Vale Pires, conta que os preços de imóveis 
da região do Jaraguá, assim como outros da 
Pampulha, estão sendo comparados com os da 
zona sul e isso também refletiu no aumento do 
preço do metro quadrado, que antes custava R$ 
3 ou 4 mil, e agora é vendido por cerca de R$ 
6 mil. “O valor do metro quadrado está alto e 
não condiz com o preço que o imóvel vale. Isso 
reflete nas compras e vendas. Existe a procura, 
mas, como os preços estão altos, o cliente 
não fecha na hora e deixa para depois. Muitos 
acreditam em uma baixa dos preços. Em minha 
opinião isso não vai acontecer. Acredito que 
vai chegar um momento em que o preço ficará 
estável”, afirma.   

Para o diretor comercial da construtora 
Skalla, Marcus Vinícius Azevedo Valadares, essa 
supervalorização para as construtoras é positivo, 
porque o metro quadrado teve que aumentar 
por causa dos altos custos com mão-de-obra 
e terreno. “As novas construtoras chegaram à 
região com um preço competitivo e aqueceu 
o mercado. Por outro lado, o cliente ficou 
insatisfeito porque os valores da região estão se 
equiparando com os de bairros como Lourdes 

Alta dos preços pode afastar interessados

e Belvedere. A demanda para a zona norte está 
alta e a tendência é só valorizar. Na a sul o valor 
se manterá estabilizado”, conta. 

Realidade
Já a diretora comercial da Mais 

Imóveis, Angelina Lanza, acredita que essa 
supervalorização está fazendo com que futuros 
moradores da região mudem a sua opção 
para outros bairros onde o preço ainda é mais 
acessível. “O metro quadrado aqui está muito 
alto e isso atrapalha o mercado, porque muitos 
imóveis ficam parados. Ao perceberem isso, 
alguns proprietários estão abaixando o valor até 
então imposto por eles. Cabe ao corretor alertar 
sobre essa avaliação incorreta”, comenta.

Com um mercado supervalorizado, onde 

alguns profissionais não estão fazendo seu 
trabalho corretamente, as pessoas que procuram 
as imobiliárias para vender e comprar imóveis 
estão cada vez mais exigentes. Para Marcelo 
Pimentel, engenheiro civil da Construtora 
Fernandes Pimentel, o cliente tem que fazer 
uma pesquisa na hora de vender seu imóvel 
para controlar essa supervalorização feita por 
algumas imobiliárias. “Às vezes o proprietário 
está vendendo um bem de uma vida inteira, ou 
por necessidade ou para dividir entre os filhos, 
e claro que ele quer vender pelo melhor valor 
possível. Como, em muitos casos, o valor está 
fora do padrão, alguns proprietários acabam 
frustrados, pois não conseguem o preço 
desejado”, conta.

Hoje na região podemos encontrar 

imóveis até 100% mais caros. É o impacto da 
chamada lei da oferta e da procura. Por causa 
dessa procura muitas imobiliárias ou mesmo 
proprietários aproveitam para “tirarem proveito” 
e não pensam na consequência desse tipo de 
negociação. Na hora de comprar ou vender um 
imóvel, aconselhamos a consultarem empresas 
da sua confiança com profissionais habilitados 
e credenciados. Somente eles poderão dar todo 
o apoio e segurança à sua negociação. Tudo 
começa com uma avaliação correta, pois cada 
imóvel possui seus pontos positivos e negativos 
e isso só poderá ser identificado pela percepção 
profissional. É importante lembrar que nem 
sempre apartamentos de um mesmo prédio 
valem o mesmo valor devido aos investimentos 
feitos individualmente.

Estes imóveis das ruas Líbero Badaró, Dom Rodrigo, Erasmo Figueiredo Silva e Antônio Paulino de Castro
já estão a um bom tempo à venda e não são vendidos facilmente pelo valor pedido, considerado alto pelos interessados
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“Com a supervalorização dos imóveis o mercado pode entrar em colapso. Muitas 
imobiliárias estão em busca de exclusividade. Com isso, o valor dos imóveis 
sobe absurdamente. Para o cliente que quer vender, quanto maior o valor do 
imóvel, melhor. Muitos corretores avaliam o imóvel com valor fora do mercado e, 
normalmente, a consequência disso é o local fi car à venda por meses, até chegar 
ao preço que realmente vale. Essa supervalorização também acontece nas locações. 
Percebendo a valorização da região, muitos proprietários estão aumentando 
absurdamente o valor do aluguel. Muitas vezes o imóvel já está alugado e o 

valor é reajustado, sem aviso prévio ao inquilino. As construtoras também aumentaram o valor dos 
empreendimentos. O reajuste tem que acontecer, mas com um limite, pois, do jeito que está, vai 
acabar acontecendo uma crise no mercado local.”
Fabrícia Rossi, Proprietária da 4S Imóveis

“Cerca de 90% dessa supervalorização são praticadas pelas imobiliárias. Não 
podemos dizer que a região não valorizou. Podemos ver obras de melhoria nas 
principais vias de acesso, tem o fato da proximidade com o Centro Administrativo 
e, futuramente, com a BH TEC, além da Copa do Mundo. Mas a especulação 
imobiliária aumentou, principalmente para ‘puxar’ o valor base da nossa região. 
Todo mundo sabe que existe um valor base, mas ninguém pratica. O mercado tem 
que entender que aqui não é zona sul e os preços não podem ser iguais. Daqui um 
tempo o mercado da região não vai comportar os preços altos porque não temos 

um público que consuma isso. Vejo muitas pessoas optando em morar em outros bairros por causa 
dessa supervalorização.”
Reginaldo Ribeiro Freitas, Diretor Financeiros da Construtora CRM

“A região valorizou muito por causa das obras de melhoria da Avenida Antônio 
Carlos e Cristiano Machado, Linha Verde, a construção do Centro Administrativo 
e agora com a questão da Copa do Mundo. Com essa ‘desculpa’ as imobiliárias, 
construtoras e até mesmo os proprietários dos imóveis estão aumentando o 
valor de uma forma absurda, sem pensar nas consequências. O mercado estava 
superaquecido e, com essa supervalorização, deu uma esfriada. Resultado disso 
são vários imóveis tanto para venda como para locação parados. Quando avaliamos 
um imóvel e o valor que apresentamos é menor que o de outra avaliação, o cliente 

acha ruim. Em muitos casos os corretores não estão preparados para fazer uma avaliação e os 
clientes, sem uma orientação, estão supervalorizando seus imóveis e ignorando a avaliação correta.”
Angelina Lanza, Diretora Comercial da Mais Imóveis

“Sempre quando as pessoas me perguntam sobre avaliação de imóvel eu 
aconselho que ele faça essa avaliação em pelo menos cinco imobiliárias para 
tirar uma média, pois tem empresas que avaliam de maneira indevida. Também é 
aconselhável fazer uma pesquisa na internet através do bairro e o tipo de imóvel 
que quer comprar ou vender. Estamos vendo muitos imóveis com valores superiores 
ao que realmente valem, mas, com o passar do tempo, o mercado vai estabilizar 
os preços. A supervalorização atrapalha compradores, vendedores, imobiliárias e 
construtoras. Mesmo com essa supervalorização a expectativa do mercado é ótima 

e só vem a crescer.”
Marcelo Pimentel, Engenheiro Civil da Construtora Mendes Pimentel

“Hoje está mais difícil negociar com o cliente. Ele difi culta a venda porque toma 
como parâmetro um imóvel semelhante ao seu. Mesmo com nossa avaliação 
ele não costuma ceder e quer vender pelo preço que deseja. Com isso o imóvel 
fi ca parado porque o valor está supervalorizado, mas depois acaba cedendo e 
vendendo pelo valor de mercado. O corretor também tem sua culpa, pois, para 
ter a exclusividade, aceita o preço que o cliente quer. Isso refl ete na venda e no 
aluguel. Há imóveis de três quartos na região que o aluguel chega a até R$ 2,3 mil. 
As facilidades que o Governo está dando para compra de imóveis com o ‘Minha 

Casa Minha Vida’ também fez com que o valor dos imóveis subisse para fi car próximo ao valor do 
fi nanciamento. Mas é desproporcional porque a qualidade desses empreendimentos é baixa.” 
Evilásio Vale Pires, Proprietário da Evilásio Imóveis

“De cinco anos para cá o valor dos imóveis mudou bastante. Hoje está um absurdo. 
Não temos mais a avaliação através das normas e conhecimento, porque o cliente 
contesta o valor, mas temos corretores que fazem isso para garantir a exclusividade. 
Já mandei corretor ir embora por causa dessa atitude. A diferença tem sido grande. 
Avaliei um imóvel em R$ 320 mil, mas o cliente quis vender por R$ 400 mil. Essa 
intromissão no valor atrapalha muito e faz com que o imóvel fi que ‘empacado’. As 
pessoas devem fi car atentas aos corretores autônomos. Como muitos deles não 
têm compromisso com cliente e imobiliária, fazem qualquer negócio. Além desses 

problemas estamos em um mercado com uma concorrência desleal, onde alguns corretores colocam 
suas placas em cima da de outras empresas ou até as arrancam.”
Selma Regina Forcatho, Gerente da Projeto Imóveis

Profi ssionais avaliam a especulação imobiliáriaProfi ssionais avaliam a especulação imobiliária
ENQUETE

“A venda de um imóvel é consequência de captação. Nem sempre é possível vender 
um imóvel supervalorizado em menos de um ano. No valor correto esse tempo cai 
para um ou dois meses. O comprador está esperto, porque sabe da valorização 
e procura mais. Com isso as vendas caem, porque o cliente é criterioso e quer 
um bom preço também. Com a chegada de construtoras que trabalham com o 
alto acabamento o padrão aumentou, consequentemente, o valor também. Isso 
aconteceu devido à mudança na legislação de uso e ocupação do solo. Sabendo 
disso, os donos de casas antigas na região estão vendendo seus imóveis para 

construtoras a preços altos e isso refl ete no valor fi nal dos novos empreendimentos.”
Rosely Maria da Silva, Proprietária da Imobiliária Casa Nobre

“Com as melhorias na região a demanda aumentou e os valores estão se igualando 
aos da zona sul. A falta de mão-de-obra e aumento dos terrenos fez com que o 
valor do imóvel aumentasse. Antes era possível comprar uma casa para construir 
um prédio por R$ 360 mil. Hoje esse valor pode chegar até R$ 900 mil na região do 
Jaraguá. Com essa supervalorização, não só de imóveis novos, como também dos 
antigos, muitas pessoas estão optando por investirem em um imóvel novo. Assim, 
esses usados com valores muito altos fi cam parados. Mas acredito que daqui a três 
anos isso não venha a acontecer mais. A tendência do mercado aqui na região é só 

crescer porque tem muito potencial.”
Marcus Vinícius Azevedo Valadares, Diretor Comercial da Construtora Skalla

“A valorização na região aconteceu devido às obras de melhorias das vias 
de acesso, abertura de crédito e melhoria do poder aquisitivo das pessoas. A 
supervalorização vem acontecendo devido ao aumento da procura de imóveis, 
porque os bairros Jaraguá, Dona Clara, Liberdade e Santo Rosa estão próximos 
da UFMG, Unifenas, Aeroporto, Correios, Centro Administrativo e ainda tem o Clube 
Jaraguá que atrai novos moradores. Como a procura aumentou, muitas imobiliárias 
‘cobrem’ o preço de outras empresas para ter a exclusividade na venda do imóvel, 
avaliando-o incorretamente.”

Marley Vieira, Sócio-proprietário da Fox Imobiliária 
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FESTAS JUNINAS ANIMAM A REGIÃO 
Vem aí as tradicionais e divertidas festas juninas que nos tiram da rotina 
proporcionando muita animação, comidas saborosas, danças e músicas típicas, 
crendices populares, entre outros hábitos e costumes. São muitas as festas nos 
clubes, ruas, escolas e praças. Destaque para as festas preparadas pelas paróquias 
Nossa Senhora Aparecida e Santo Antônio que oferecerão uma grande estrutura 
com shows de bandas e duplas conhecidas no meio. Vale a pena comparecer e 
conferir!

COMUNIDADE NOSSA 
SENHORA APARECIDA
VI Arraiá Verde e Amarelo
5 de junho, a partir das 17h
Canção Nova – Av. Isabel Bueno, 400
Jaraguá 
(3497-6968 / 3497-7758)

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO
11 e 12 de junho, a partir das 17h
Praça Santo Antônio 
(3427-2866 / 3427-4085)

COLÉGIO DONA CLARA
11 de junho, a partir das 15h
Rua Orozimbo Nonato, 640
Dona Clara 
(3497-6919)

JARAGUÁ COUNTRY CLUB
18 de junho, a partir das 18h
Rua Amável Costa, 07
Jaraguá 
(3490-9100 / 3490-9110)

PARÓQUIA SANTA CATARINA 
LABOURÈ 
Forró da Esperança
9 de julho, a partir das 20h
Praça Santa Catarina Labourè 
(3491-9824)

ARRAIÁ DA ÁRVORE (COMUNIDADE 
CATÓLICA ÁRVORE DA VIDA)
18 de junho, a partir das 19h
No estacionamento da Nicamaqui, 
Rua Rita Nunes Leite, 125
Jaraguá 
(3889-3349)

9ª FESTA JULINA DA COMUNIDADE 
MATER CRUCIS
1º de julho, a partir das 19h
Rua Balsamar, 265 (entre a Cacuera e 
a Antônio Paulino de Castro)
Jaraguá 
(3491-6003)
 
CRECHE COMUNITÁRIA AURÉLIO PIRES
9 de julho, a partir das 12h
Praça Santo Antônio 
(3443-4916)
 
IATE TÊNIS CLUBE
11 de junho, a partir das 20h
Av. Otacílio Negrão de Lima, 1.350
São Luiz 
(3490-8400)

ARRAIÁ DA PIETÁ (PARÓQUIA N. SRA. 
DA MISERICÓRDIA)
19 de julho, a partir das 19h
Clube Quinze Veranistas – 
Rua Gumercindo Couto Silva, 195
Itapoá 
(3443-8382)

LEITOR EM FOCO
Este espaço é destinado a você, leitor e morador da região do Jaraguá, que pode elogiar, criticar, sugerir e 
comentar as matérias do Jaraguá em Foco ou fatos dos bairros locais. Colabore com o Jornal! Mande a sua 
história, conte um caso inusitado passado na região, um acontecimento, ou mesmo envie uma fotografia antiga 
ou curiosa para a galeria de fotos que teremos no Jornal. Este espaço é todo seu. Entre em contato por e-mail: 
jaraguaemfoco@gmail.com. Participe! O Jaraguá em Foco quer melhorar, crescer e informar cada vez mais com 
a ajuda de cada leitor. 

“Parabéns pela matéria sobre os moradores de rua. 
Há tempos precisávamos de alguém que tivesse 
voz ativa por nós que ficamos à mercê de situações 
bem desagradáveis com essas pessoas. Vejo muitos 
defendendo a situação deles, mas muitas vezes 
não somos respeitados, seja por abordagens, falta 
de respeito e até intimidações. Para ser sincero, a 
própria presença deles é incômoda e tenho certeza 
que a maioria pensa como eu.”
Francisco Fontes, Autônomo

“Muito interessante a matéria sobre os moradores de 
rua. Percebo que o assunto é polêmico e a situação 
difícil de ser resolvida. Temos que ter o lado humano 
com essas pessoas que precisam de apoio, mas 
também buscar medidas eficazes para tirá-los das 
ruas. O Jaraguá em Foco abordou bem essa questão, 
com boas fontes nas entrevistas.”
Joana Fontana, Designer

“Sou ex-moradora do bairro Jaraguá e atualmente 
moro no exterior. Sempre que possível, meu pai, 
morador do bairro, me manda o Jaraguá em Foco. 
Gostaria de saber se existe uma versão online para 
não depender da boa vontade dele. Acabei de ler a 
edição de março e me interessa muito a matéria da 
edição sobre os moradores de rua. Estive em BH em 
março e me assustei com a quantidade de mendigos 
pelas ruas do Jaraguá. Obrigada!”
Raquel Ferreira de Carvalho, Professora de inglês 
e de português como língua estrangeira

“Gostaria de saber se tenho como receber o jornal 
por e-mail. Não consigo ter acesso ao jornal sempre 
e adoro ficar informada sobre os eventos na região. 
Vocês estão de parabéns! Obrigada pela atenção e 
aguardo resposta.”
Íris, Moradora

“Labirinto. Esse é o retrato do trânsito na Pampulha. 
Com as obras na Av. Antônio Carlos o já caótico 
trânsito da nossa região ficou ainda mais difícil. 
Adicionadas às mudanças anteriores, várias agora 
foram acrescidas sem a concordância dos moradores 
que nunca são consultados. Parece que o lema da 
BHTrans é: ‘se podemos complicar para que facilitar’. 
Essa empresa que nunca aparece por aqui para 
ordenar os congestionamentos, os fechamentos de 
cruzamentos e as indisciplinas, vem agora para a nossa 
região, implantando várias mudanças, prejudicando 
comércio, moradores e o próprio tráfego da região. 
Absorvemos quase que tranquilamente as mudanças 
anteriores e, quando os motoristas já estavam 
disciplinados com as modificações, vêm os grandes 
pensadores da BHTrans e resolvem mudar tudo, e para 
pior. Não ouvem a comunidade, não fazem pesquisa, 
nenhuma estatística e implantam mudanças, muitas 
vezes desnecessárias. Ruas que não têm movimento 
passam a ser mão única, rotatórias que impedem o 
tráfego de veículos de maior porte são implantadas, 
estacionamentos em frente aos bancos, comércio, 
lojas e supermercados são proibidos. Um verdadeiro 
caos.”
Carlos Conrado Pinto Coelho, Morador

Resposta do Editor
As edições online foram enviadas e informamos que, 
para terem acesso ao jornal via e-mail, é só nos enviar 
o pedido que prontamente mandaremos um arquivo 
no formato PDF. O assunto sobre os moradores de 
rua realmente é bem polêmico e delicado de se tratar. 
Vamos fazer outras matérias no decorrer dos meses 
para mostrar se algo será mudado. Quanto à questão 
das intervenções feitas pela BHTrans, dissemos na 
matéria que tais mudanças irão agradar alguns e 
desagradar outros. Na matéria da página 20 falamos 
um pouco sobre os questionamentos do Carlos 
Conrado. Estão tentando fazer algo, mas sabemos que 
é preciso muito mais, pois o movimento dos bairros 
locais aumentou muito. 
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Saúde é um assunto que interessa a 
todos. Mas, quando se trata de saúde pública 
se torna mais complexo, pois sabemos que 
o sistema não atende a população de forma 
eficaz e há muitas reclamações, por maior que 
seja o esforço dos órgãos responsáveis. Porém, 
através de reuniões e iniciativas, tanto de 
funcionários da área quanto da comunidade, 
esse quadro pode ser modificado. No dia 
25 de maio aconteceu a Conferência Local 
Centro de Saúde Padre Maia, onde foram 
discutidos os problemas do Centro de Saúde 
e suas possíveis soluções. Também foram 
selecionadas propostas e escolhidos 10 
representantes entre pessoas da comunidade 
e funcionários para a IX Conferência Distrital 
de Saúde da Pampulha, que acontecerá nos 
dias 10 e 11 de junho. 

Centro de Saúde Padre Maia 
realiza conferência local

Segundo o gerente do 
Centro de Saúde Padre Maia, 
Leonardo Marques de Carvalho, 
além das conferências 
acontecem reuniões das 
equipes, onde são discutidos 
atendimentos, agendamentos, 
consultas, além de soluções 
de problemas de pacientes. 
“Nos esforçamos para fazer o 
melhor pelos nossos usuários. 
Estamos passando por 
oficinas de capacitação, onde 
estudamos gestão clinica, o 

programa Posso Ajudar, entre outros. Tudo isso para 
fortalecer a comunicação com o usuário”, comenta. 
Ele conclui dizendo que a conferência é algo 
importante, principalmente porque a comunidade 
tem um papel fundamental na construção da saúde 
pública do país. Isso está previsto nas Leis 8.080/90 
e 8.142/90.

O Centro de Saúde Padre Maia funciona de 
segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Possui um 
programa de Promoção da Saúde com aulas de 
Lian Gong às segundas e quintas-feiras, às 17h30, 
grupos operativos de hipertensão e diabetes, grupo 
de dor e grupo de medicação. Além das marcações 
de consultas pelo SUS, que acontecem pela manhã, 
de acordo com o grupo de abrangência. O Centro de 
Saúde Padre Maia está localizado na Rua Boaventura, 
1900. Mais informações: 3277-7433 / 7874. (Ana 
Izaura Duarte)

NOVAS COLUNAS NO JARAGUÁ EM FOCO
Em nossas próximas edições o leitor do Jaraguá em Foco 

poderá ler mais duas novas colunas que chegarão com o objetivo 
de fazer o jornal ficar ainda mais leve, agradável, descontraído e 
com temas diferentes.

Teremos um espaço para que as pessoas contem uma história 
antiga, interessante e divertida que tenha relação com os bairros 
da região. A ideia surgiu do fato de sempre ouvirmos de leitores 
e amigos lembranças de momentos que tiveram por aqui. Muitos 
relembram um estabelecimento antigo, recordam quando toda 
uma região era apenas pasto e brejo, momentos diversos de 
infância, tipos de brincadeiras nas praças, ruas, no Clube Jaraguá, 
entre muitos outros.

Certamente a história de vida dos mais variados tipos de 
pessoas vai nos ensinar um pouco mais sobre hábitos, costumes e 
lições de vida, além de nos entreter e divertir com casos divertidos 
que trarão muitas recordações aos vários moradores que estão na 
região há tanto tempo e também para aqueles que não tiveram a 
oportunidade de conhecer.

Também faremos uma coluna de saúde e bem-estar para 
informar sobre diversos temas de interesse geral, como estética, 
pilates, amamentação, hipertensão, stress, postura, entre 
muitos outros. Contaremos com a participação de profissionais 
do segmento, como médicos, fisioterapeutas, proprietários de 
academias, enfermeiras, psicólogas, entre outros.

Como sempre destacamos a participação dos moradores 
e comerciantes da região, é fundamental para que possamos 
descobrir casos curiosos, divertidos e engraçados, mas também 
ouvir comentários, críticas e sugestões de matérias. Participe!

ANA IZAURA DUARTE
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Com tantas 
notícias sobre violência 
recebidas a todo o 
momento e com casos 
acontecendo tão perto 
da nossa realidade, 
lembrei-me de uma 
letra de Humberto 
Gessinger, vocalista 
dos Engenheiros da 
Hawaii, feita em 1990, 

e associei meus pensamentos a ela, que tem 
o mesmo título desta crônica. Percebi que a 
letra, ainda bem atual 21 anos depois, retrata 
a realidade que está presente em nosso 
cotidiano. A violência tem se disfarçado das 
mais variadas maneiras para nos amedrontar. 
Usa os mais hábeis artifícios e disfarces para 
agir sem limites e sem ser tão perceptiva aos 
olhos da humanidade.

Grande parte dessa violência se tornou 
banal, comum, faz parte de uma rotina. 
Hoje qualquer coisa é motivo para matar. As 
crianças e jovens de uma favela, por exemplo, 
presenciam isso com tanta frequência que 
passam a achar normal. Não se chocam mais. 
Hoje há perigo em tudo: da bala perdida ao 
discurso liberal; da violência doméstica à 
fome, miséria e desemprego; da violência 
verbal e psicológica à violência política e 

econômica.
A palavra “trottoir” significa um passeio, 

uma caminhada feita em um mesmo lugar, 
onde as pessoas aproveitam para se conhecer 
ou para encontros amorosos. Para os franceses, 
ela tem um uso ligado às prostitutas francesas 
que ficam passeando pelas calçadas em busca 
de clientes. Na relação com o título foi usada 
para dizer que a violência circula por todos os 
lugares normalmente, sendo algo comum, que 
passa como rotina aos olhos de quem vê.

A violência no Brasil cresce de forma 
acelerada, assustadora e sem controle. 
Será que existe algo que poderíamos fazer 
para mudar isso? O país assiste atônito à 
escalada do poder e à ousadia do crime 
organizado, ao mesmo tempo em que se 
tornam cada vez mais corriqueiros os crimes 
com motivações pessoais e sem sentido. 
Porque não dizer banais. Tirar a vida humana 
é algo que se tornou banalizado, que não 
precisa de muitas explicações para justificar 
esses comportamentos covardes, muitas vezes 
ocorridos em situações ou momentos tidos por 
inofensivos.

As absurdas desigualdades sociais 
no Brasil configuram-se como um fator 
agravante desse problema. Não é a única 
responsável, pois existem muitos outros tipos 
de violência, mas quando a nação for menos 

desigual, certamente os conflitos serão menos 
frequentes. Não é justo sempre aliar violência 
à pobreza. Sabemos que a maioria dos 
moradores das favelas são pessoas humildes 
em busca de oportunidades e que honram seu 
caráter trabalhando muitas horas por dia. 

Aliado a isso existe o grave problema da 
impunidade com o qual somos obrigados a 
conviver. Falta de planejamento e competência 
de nossas instituições. Infelizmente, muitas 
vezes é isso que colabora ainda mais para 
a criminalidade. A certeza de que não serão 
punidos é um fator a ser considerado. Um 
Estado ineficiente e sem programas de 
políticas públicas de segurança contribui 
para aumentar a sensação de injustiça e 
impunidade, que é, talvez, a principal causa de 
tanta violência.

Valores como honestidade, ética e moral, 
sempre tão difundidos a tempos atrás, estão 
em baixa e não são valorizados como deveriam. 
A maioria das pessoas se queixa dos políticos, 
mas fazem pior. Querem levar vantagens 
em tudo. Tráfico de influência e suborno 
estão entre as práticas assíduas do povo 
brasileiro. Sem falar nos constantes atos de 
corrupção e em como representantes de nossa 
segurança, como a própria polícia, acabam 
se corrompendo e sendo complacentes com 
grupos geradores de violência. Tudo isso 

é também uma forma grave de violência. 
Valores, sejam eles positivos ou negativos, são 
passados e assimilados pelos nossos filhos.

Para tudo na vida é preciso controle, 
muita conversa e a eterna busca da harmonia. 
Cada um que contribui e faz algo pela paz, 
certamente vai contribuir para um mundo 
melhor. Um ato de violência, seja no trânsito, 
nas arquibancadas dos estádios de futebol, no 
trabalho ou em casa, é facilmente difundido 
e espalhado para outras pessoas como uma 
contaminação. Mesmo que o motivo inicial 
tenha sido uma simples e desnecessária 
discussão. Pense nisso! Desejo um mundo 
melhor e mais seguro para você e sua família!

Fabily Rodrigues
fabily@uai.com.br

CRÔNICA
A violência travestida faz seu trottoir
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QUADRO DE EMPREGOS
Novamente divulgamos as vagas de empregos na região através da disponibilidade de nossos anunciantes e demais parceiros, e esperamos contribuir, tanto com as empresas que precisam 
preencher estas vagas, quanto com os moradores e demais interessados. Continuaremos usando este espaço em nossas próximas edições para que nossos parceiros e empresas sérias e idôneas 
possam oferecer suas vagas e assim faremos nosso trabalho social de ajudar aqueles que precisam trabalhar. Os dados da empresa, contato, especificações e quantidade de vagas podem ser 
enviados para jaraguaemfoco@gmail.com.

PADARIA PING PÃO
Função: BALCONISTA (feminino)               Vagas: 5
Especificação / Perfil: Vagas para o turno da tarde. Não 
precisa ter experiência.
Função: FORNEIRO                         Vagas: 2 
Especificação / Perfil: Sexo masculino, com experiência.
Função: PADEIRO             Vagas: 2 
Especificação / Perfil: Sexo masculino, com experiência.
Função: PIZZAIOLO        Vagas: 2 
Especificação / Perfil: Sexo masculino, com experiência. 
Função: CONFEITEIRO (A)        Vagas: 2 
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, com experiência.
Função: AUXILIAR DE GERÊNCIA       Vagas: 2 
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, com experiência.
Em todas as funções é preciso ter mais de 18 anos, segundo 
grau completo e, preferencialmente, morar na região 
Contato: padariapingpao@hotmail.com ou na Avenida Isabel 
Bueno, 1.415

SALADA SORVETE 
Função: BALCONISTA / ATENDENTE       Vagas: 3
Especificações / Perfil: Masculino/feminino. Salário de R$ 
650,00 + plano de saúde. É preciso ter segundo grau completo, 
disponibilidade de horário e morar na região. Entre 18 e 30 
anos. Vaga para início imediato.
Contato: Enviar currículo para o e-mail: sorvetesalada@yahoo.
com.br ou deixar na Avenida Isabel Bueno, 1214.

PADARIA BONANZA
Função: BALCONISTA         Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, entre 18 e 30 anos, não 
precisa ter experiência. Para trabalhar no período da tarde.
Contato: Elisabeth ou Willian, no telefone 3497-7041 ou levar 
currículo na Rua Bolívar Mineiro, 430 - Dona Clara.

DIRECTA CONTABILIDADE 
Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO           Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, segundo grau completo.
Contato: Enviar currículo para contabilidade@contabilidadedirecta.
com.br ou falar com Leonardo / Camila no 2552-2700.

ULTRAGAZ
Função: MOTOQUEIRO         Vagas: 2
Especificações / Perfil: Sexo masculino, com experiência de 
dois anos de carteira de habilitação A/B. Salário de R$ 700,00 
+ 30% de adicional de periculosidade + vale refeição + vale 
transporte. Carga horária de 8 horas.
Contato: 3497-3135 ou 3492-8500

OSMAR TINTAS
Função: VENDEDOR       Vagas: 2
Especificação / Perfil: Com experiência em vendas, segundo 
grau completo. Benefícios: Premiação + refeição + Unimed.
Função: REPOSITOR         Vagas: 2
Especificação / Perfil: Sexo masculino com porte físico, maior 
de 16 anos, segundo grau em curso ou completo. Benefícios: 
Salário de R$ 600,00 + cesta básica + ticket de refeição + 
Unimed. 
Função: MOTOQUEIRO       Vagas: 1
Especificação / Perfil: Salário + produtividade
Contato: Entregar currículo em uma das lojas ou pelo e-mail: 
rh@osmartintas.com.br 

AMIGOS E ANTIGOS
Função: COPEIRO          Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo masculino, com experiência.
Contato: Gabriel ou Ailton, nos telefones 3504-2318 / 3492-
7741.

FOX IMOBILIÁRIA – REDE NETIMÓVEIS
Função: CORRETORES          Vagas: 4
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, com experiência e 
preferencialmente com habilitação e veículo próprio. 
Contato: Adalto / Marley - 3789-6065.

RESTAURANTE JARDIM DE MINAS
Função: COZINHEIRA      Vagas: 1
Função: AUXILIAR DE COZINHA      Vagas: 1
Especificação / Perfil: Morar em Belo Horizonte e ter 
experiência comprovada. Horário: 8h às 16h20.
Contato: Solange - 3443-6299 / 3441-4957

HIPERMINAS PAMPULHA (Castelo)

Função: OPERADOR DE CAIXA         Vagas: 4
Especificação / Perfil: Sexo masculino e feminino, com 
experiência mínima de seis meses. Salário de 545,00 + quebra 
de caixa de R$ 87,00.
Função: AUXILIAR OPERACIONAL DE AÇOUQUE          Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo masculino. Salário de R$ 545,00 
+ insalubridade de R$ 108,60. 
Função: ATENDENTE DE PADARIA           Vagas: 2
Especificação / Perfil: Sexo feminino. Salário de R$ 545,00 + 
insalubridade de R$ 108,60. 
Função: AUXILIAR DE PREVENÇÃO E PERDAS       Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo masculino. Salário de R$ 659,00. 
Função: CONFEITEIRO        Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo masculino, com experiência de 
seis meses. Salário de R$ 741,00.    
Função: AUXILIAR DE DEPÓSITO            Vagas: 10
Especificação / Perfil: Sexo masculino, com experiência de 
seis meses. Salário de R$ 599,50.  
Função: AUXILIAR DE COZINHA                                       Vagas: 3
Especificação / Perfil: Sexo feminino, com experiência mínima 
de seis meses. Salário de R$ 545,00 + insalubridade de R$ 
108,60    
Contato: Avenida Miguel Perrela, 987 - Castelo ou rhumanos@
hiperminas.com.br

JORNAL JARAGUÁ EM FOCO / OURO PRETO EM FOCO

Função: JORNALISTA (formado ou cursando a partir do 5º 
período)                                                            Vagas: 2
Especificações / Perfil: Morar nos bairros PLANALTO ou 
CIDADE NOVA, disponibilidade de tempo, compromisso, bom 
texto e boa fluência para as entrevistas.
Função: PANFLETEIRO (para distribuição dos jornais)      Vagas: 3
Especificações / Perfil: Morar na região, ter compromisso e 
boa vontade.
Contato: Enviar currículo para jaraguaemfoco@gmail.com
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Mudanças estruturais visam amenizar problemas na Izabel Bueno
Mais do que nunca os motoristas terão que ficar 

atentos às mudanças que ocorrerão no entorno da 
Rua Izabel Bueno (como o nome certo tem sido mais 
usado agora por causa dessas mudanças vamos usá-
lo em vez de Avenida Isabel Bueno). O projeto que visa 
melhorar a circulação das vias, aumentar a oferta de 
estacionamento nas vias transversais à Izabel Bueno, 
revitalizar os pontos de ônibus com novas sinalizações, 
reduzir os conflitos nos cruzamentos e aumentar a 
segurança dos pedestres, começou a ser implantado no 
dia 4 de maio. A previsão do término das obras é de 
90 dias.

O projeto realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte, 
por meio da BHTrans, da Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos e da Secretaria de Administração Regional 
Municipal Pampulha, tem como objetivo melhorar a Rua 
Izabel Bueno e as vias no seu entorno, que abrange os 
bairros Jaraguá, Santa Rosa, Liberdade, Indaiá, Dona 
Clara, Universitário e São Francisco. Já é possível ver 
pelas ruas dos bairros obras físicas, como acréscimo 
e rebaixo de calçadas, adequações geométricas em 
passeios para melhoria do raio de giro dos veículos, 
implantação de canteiros centrais, entre outras. 

Entre as principais mudanças estão a implantação 
de rotatória no cruzamento da Rua Irmã Eufêmia com 
Rua Silvério Ribeiro e Avenida Sebastião de Brito; 
tratamento da rotatória no cruzamento da Rua Izabel 
Bueno com Rua Boaventura; implantação de canteiro 
central e rebaixos para pedestres na Rua Izabel Bueno; 

tratamento das vias no entorno do Jaraguá Country Club; 
tratamento das vias no entorno do Centro Unifenas para 
minimizar os impactos gerados na hora de entrada e 
saída de escolares.

Procedimentos
O projeto da Rua Izabel Bueno e suas adjacências 

atende reivindicações antigas da comunidade e é 
resultado de um demorado acompanhamento técnico 
da BHTrans. Eles analisam e consideram aspectos como 
características, o uso pela comunidade, volume de 
tráfego de veículos e de pedestres, o funcionamento da 
circulação, entre outros.

Moradores e comerciantes reclamam que o processo 
foi realizado sem que a população de um modo geral 
opinasse e sugerisse as mudanças. Segundo a BHTrans, 
reuniões foram realizadas com a comunidade e o público-
alvo das mudanças, antes e durante a elaboração do 
projeto. Folhetos informativos foram distribuídos e faixas 
de tecido complementam as orientações aos motoristas 
e pedestres. 

As alterações certamente beneficiarão a região de 
um modo geral. Para alguns serão ótimas mudanças; 
para outros, nem tanto, pois o trânsito que ficará mais 
tranquilo em alguns lugares, será mais intenso em ruas 
até então mais calmas. Mas o objetivo é ajustar as ruas 
locais, pois, do jeito que está, não pode ficar. Vamos 
aguardar para ver o resultado final.

O PROJETO TAMBÉM PREVÊ A IMPLANTAÇÃO DE
MÃO ÚNICA DIRECIONAL NAS SEGUINTES RUAS

Calunga, entre as ruas Cana Verde e Izabel Bueno, nesse sentido; 

Pedro Dutra, entre as ruas Izabel Bueno e Cana Verde, nesse  
sentido;

Bacupã, entre as ruas Cana Verde e Izabel Bueno, nesse sentido; 

Guarumã, entre as ruas Izabel Bueno e Cana Verde, nesse  
sentido;

Cacuera, entre as ruas Cana Verde e Izabel Bueno, nesse sentido; 

Dom Rodrigo, entre as ruas Júlio Ferraz, continuidade com a Rua  
Borges e Furtado de Menezes, nesse sentido;

Antônio Paulino de Castro, entre as ruas Izabel Bueno e Cana  
Verde, nesse sentido;

Silvério Ribeiro, entre as ruas Francisco Proença e Izabel Bueno,  
nesse sentido;

Dr. Cornélio Rosemberg, entre as ruas Izabel Bueno e Francisco  
Proença, nesse sentido;

Francisco Vaz de Mello, entre as ruas Munhoz e Izabel Bueno,  
nesse sentido;

Coronel Marcelino, entre as ruas Izabel Bueno e Diniz, nesse  
sentido;

Marina Cotta, entre as ruas Izabel Bueno e Borges, nesse sentido; 

Cosme e Damião, entre as ruas Izabel Bueno e Mendes Pimentel,  
nesse sentido.

DIVULGAÇÃO
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