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CRÔNICA
Propósitos de vida

nos últimos meses, uma 
questão foi bem enfatizada 
em minha vida: a importân-
cia de se relacionar e conhe-
cer melhor as pessoas ao seu 
redor, assim como impac-
tá-las positivamente. É fato 
que na maioria das vezes não 
pensamos nisso e não colo-
camos isso em prática. Uma 
pessoa pode achar que tem 

ótimos relacionamentos, que tem muitos amigos, mas 
nem percebe se as conversas têm conteúdo relevante, 
se falam sobre a vida, se realmente conhece o dia a dia 
do outro. E o mais interessante: sua presença impacta 
positivamente a vida dessa pessoa? ou pelo menos a 
influencia de alguma maneira?

sinceramente, existem muitas, mas muitas pes-
soas negativas ou mesmo pessoas que não nos agre-
gam nada. Vivem sem propósito ou tentam ser o que 
não são para agradar, chamar atenção, impressionar. 

Já falei aqui sobre como a energia influencia seu 
dia e sua vida, em como pessoas têm o poder de nos 
energizar positivamente, mudando todo nosso dia 
mesmo a distância, e também sobre aquelas que, às 
vezes, são tão próximas e sugam toda nossa ener-
gia. isso não é difícil de se perceber. são muitas as 
pessoas sem noção, sem respeito e que acham que 
somente suas ideias e opiniões são as certas. Para 
evitá-las, basta estar focado, selecionar melhor seus 
contatos e ter propósitos para querer o melhor para 
cada dia de sua vida.

outra questão que gostaria de citar: você tem 
agradecido pelas bênçãos que recebe? Já percebeu o 
quanto, mesmo em meio a tantos problemas e dificul-
dades, você consegue ter certos confortos e bênçãos 
em sua vida? 

Fiz uma mudança recente de endereço. antes de 
mudar senti a nostalgia dos bons momentos que vivi 
e, mesmo que alguns deles não tenham sido tão bons, 
saí do local muito agradecido por tudo que pude viver 
lá, todas as oportunidades e confortos que tive, e até 
os problemas e pessoas negativas, que certamente me 
deixaram mais forte e mais experiente. tanto lá como no 
local atual tenho agradecido muito mais por poder tomar, 
por exemplo, um banho quente quando o tempo está frio, 
ter a proteção de um lar e poder dormir com tanto con-
forto numa cama. independentemente de como é a sua 
cama e o que você usa para se cobrir, isso é sempre uma 
dádiva divina. Pense melhor sobre isso.

tive dias de muito cansaço neste ano. dias em que 
optei por me isolar e descansar um pouco mais. isso é 
algo, a meu ver, sempre necessário para as constantes re-
novações que devemos fazer em nossas vidas, claro, para 
o caso de você querer ser melhor e sempre superar seus 
objetivos, dando continuidade aos seus sonhos. Mas tam-
bém tive consciência de que, para esse crescimento ser 
contínuo, você precisa abrir portas e janelas, deixar coisas 
e pessoas novas entrarem, tanto no âmbito pessoal como 
no profissional. assim como gosto de aprender novas pa-
lavras e conteúdos dos mais diversos todos os dias, reco-
nheço que é sempre importante conhecer mais pessoas. 
Muitas irão certamente agregar mais valores à sua vida.

Um exemplo interessante: neste ano joguei um tor-
neio de futebol de campo no Clube Jaraguá e pela segun-
da vez em três anos tive o prazer de ser campeão. Mas, 
acima de tudo, tanto em 2017 quanto neste ano ganhei o 
mais importante: novos amigos. Conheci novas pessoas, 
fiquei amigo de pessoas que eu apenas cumprimentava 
ou mesmo daquelas de quem eu “não ia com a cara”. 
são conquistas diferenciadas. outras pessoas, mesmo 
a distância, podem proporcionar bons relacionamentos, 
bons negócios, bons contatos e boas dicas de trabalho, 
por exemplo. 

recentemente um grande amigo me indicou um ad-
vogado. Eu fiz questão de ganhar uma causa trabalhista 
injusta, dessas que pessoas gananciosas, inescrupulo-
sas, aproveitadoras e sem caráter tentam quando não 
gostam de trabalhar ou não conseguem outro recurso 
para ganhar dinheiro. ganhamos a causa com toda jus-
tiça, a de deus e a dos homens. Mas o que foi mais 
interessante nisso é que daí se constrói um novo ciclo de 
relacionamento, que vira amizade, convites para tomar 
bons cafés e, claro, novas parcerias e novos negócios 
com benefício para ambos. 

Chegamos à metade do ano. não quero parecer 
piegas ou ficar escrevendo como se fosse texto de au-
toajuda, mas repense suas prioridades e avalie o que 
ainda pode fazer de melhor para você, sua família, sua 
empresa ou mesmo para o mundo em geral. Para isso, 
tenha objetivos claros e bem definidos, confie em si 
mesmo. Comunique-se sempre e se faça ser entendido, 
esteja atento durante uma conversa. seja autêntico e 
exponha suas ideias sem receio, respeite as diferenças, 
faça mais amizades e conheça melhor seus colegas e 
amigos. Conheça novos lugares mesmo que próximos 
à sua casa ou local de trabalho. Pare de dizer que não 
tem tempo (mesmo que não tenha). Permita que seus 
olhos brilhem nas mais diversas situações. Fique aten-
to aos detalhes, e sempre, sempre corra riscos. Vida 
sem riscos não tem graça, e o resultado quando dá 
certo é, simplesmente, incrível. 

Conecte-se e abra-se mais para o novo. Queira ser 
uma pessoa melhor e mantenha seus propósitos firmes 
com pensamentos positivos! Já pensou em qual é a 
sua missão neste mundo? deus abençoe sua vida e 
seus ideais!

Fabily Rodrigues (Diretor/Editor da Em Foco Mídia)
emfocomidia@emfocomidia.com.br
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Nossa proposta educacional segue
em constante atualização, sem perder sua
essência: cuidar da mente, do corpo e do 

espírito dos nossos estudantes. Venha nos 

experiências transformadoras.

Em Foco Mídia em nova sede
Com o objetivo de proporcionar 

mais conforto para seus colaboradores, 
anunciantes, clientes e parceiros, a em-
presa Em Foco Mídia está em um novo 
endereço. a nova sede está localizada 
na rua orozimbo nonato, 595, no bairro 
dona Clara, bem próximo à praça Miriam 
Brandão e ao Colégio dona Clara.

a mudança busca maior comodidade 
para receber seus parceiros, com amplo 
espaço para reuniões e ambiente bem 
arejado, além de espaços mais confortá-
veis para toda a sua equipe.

a Em Foco Mídia é responsável pe-
las edições do jornal Jaraguá em Foco 
e das revistas Café e Motivação, Pet em 
Foco e Em Foco Turismo, além do jornal 
e de toda a comunicação e marketing 
do Clube Jaraguá. todos os periódicos 
divulgam acontecimentos, eventos, notí-
cias e ações regionais, e também deba-
tem assuntos diversos com moradores, 

comerciantes, profissionais e demais 
interessados. 

Com isso, estreitamos o relaciona-
mento entre todos os envolvidos e refor-
çamos parcerias, sempre buscando as 
melhores matérias e contribuindo para 
reivindicar melhorias para as regiões so-
bre os temas tratados.

Com os mais de 10 anos de consolida-
ção da marca, a empresa oferece ainda: jor-
nais e revistas segmentadas, comunicação 
integrada e marketing, gerenciamento de 
mídias sociais e criação de identidade visu-
al, peças gráficas e on-line, dentre outras 
demandas relacionadas tanto à comunica-
ção interna quanto à externa.

durante o período da mudança, 
contamos com o apoio, os serviços e a 
parceria das empresas abaixo, as quais 
fazemos questão de divulgar, por toda 
atenção e profissionalismo durante nos-
sas demandas. 

YasMin KaizEr

Segurança Eletrônica

Você sonha. Nós fabricamos!

Você sonha. Nós fabricamos!
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PAMPULHA INFORMA

Empreendimento com lazer de 
resort foi lançado no Jaraguá

Espaço inteligente une 
showroom e networking

Em um terreno de 14.448 m², a 
novolar, empresa do grupo Patrimar, lan-
çou o grand resort Jaraguá, empreendi-
mento imobiliário com conceitos susten-
táveis e projeto exclusivo para segurança. 
o residencial será construído em locali-
zação privilegiada, próximo ao aeroporto 
da Pampulha (rua Boaventura, 2.085), e 
terá um bosque com quase 3 mil m² de 
área verde.

o ponto alto do empreendimen-
to será uma área de lazer inspirada 
em resorts. “teremos mais de 20 itens 
de lazer para toda a família: quadras; 
academias; churrasqueiras; um gran-
de complexo de piscinas; playground; 
salões de festas; espaço kids; oficina 
compartilhada; espaço pet; bicicletas 
compartilhadas; espaço mulher; espaço 
massagem; coworking; dentre outros”, 
destaca Lucas Couto, diretor comercial e 
de marketing do grupo Patrimar.

o projeto também incentiva as prá-
ticas de sustentabilidade com o uso de  
placas fotovoltaicas para captação de 
energia solar. outros pontos sustentáveis 
do condomínio: medidores de água indivi-
dualizados, caixas acopladas “dual flush”, 
torneiras com temporizador, lâmpadas de 
LEd, dentre outros. Mais informações: 
4042-7319.

Foi inaugurado no bairro dona Clara, 
no dia 19 de junho, um showroom que 
reúne múltiplos empreendimentos. são 
cinco parceiros que se associaram para 
abrir ao público uma proposta inteligen-
te de espaço, no qual podem ser con-
tratados serviços e adquiridos produtos 
dos segmentos de design, decoração e 
ambientação, além de consultoria em 
organização de ambientes.

segundo a personal organizer  raquel 
Campos, uma das parceiras do espaço, 
o projeto surgiu de uma iniciativa dela e 
da empresária Joice Mourão, diretora da 
Cria Móbile. “Meu serviço complementa o 
dela. a partir daí veio a opção de buscar 
outros parceiros que também ofereces-
sem trabalhos complementares ao nosso, 
fortalecendo a ideia de networking. isso 
gera uma relação de confiança com o 
cliente, que encontrará várias possibili-
dades no mesmo lugar”, revela. além de 
raquel e da Cria Móbile, estão no local, 
instalado no shopping dona Clara: Closet 
inteligente; Valle daré, empresa especia-
lizada em limpeza; e natural Jan, fornece-
dor de papel de parede.

o showroom está localizado na 
rua desembargador Fernando Bhering, 
35, loja 20, na esquina com a avenida 
sebastião de Brito. o atendimento fun-
cionará com hora marcada pelo telefone 
99474-8711.

PEdro zorzaLL diVULgação
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PAMPULHA INFORMA

Ponto da Casa inaugura nova unidade

Mais uma novidade na região da 
Pampulha: o Ponto da Casa, já conhe-
cido no bairro Jaraguá, inaugurou no dia 
13 de maio sua segunda unidade, desta 
vez no bairro são José, próximo ao está-
dio Mineirão. 

Há 13 anos no mercado, a loja vende 
produtos para casa e construção e conta 
com condições especiais para condomí-
nios e empresas, com entrega em toda 
a região. “oferecemos aos moradores 
as mais variadas marcas e materiais 

elétricos, hidráulicos, ferramentas, utili-
dades domésticas, dentre outros. a es-
colha do local para a nova unidade veio 
com o objetivo atender à população de 
toda a Pampulha”, destaca o proprietário, 
Flaiton Vespoli.

o Ponto da Casa funciona de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sába-
dos, das 8h às 13h, na rua izabel Bueno, 
80, no bairro Jaraguá, e agora também na 
avenida Coronel José dias Bicalho, 1.225. 
Mais informações: 98386-1597.

Fotos: YasMin KaizEr

Novo espaço “multicoisas” no Jaraguá

Um novo conceito de loja foi inaugu-
rado no bairro Jaraguá: a smart space 
360. a concept store tem como objetivo 
proporcionar diferentes experiências para 
seu público e traz vários negócios em um 
único ambiente. 

o local, inaugurado no dia 29 de ju-
nho, possui um espaço multicoisas com 
livros, revistas, produtos para presentes, 
personalizáveis, linha de decoração, artigos 
voltados para casa, acessórios de celular, 
informática, impressão e revelação de fotos 
e documentos. além disso, ainda apresen-
ta uma parceria com marcas de café como 
a 3Corações. de acordo com o gerente, 
Wilton César, “o projeto tem como objetivo 
causar novas experiências com os apre-
ciadores de café, atender desde o contato 
com o grão, com a moagem na hora e ain-
da mostrar que existem sabores, safras e 

formas diferentes para degustação”, conta. 
a chegada do novo estabelecimen-

to – que vai ter uma operação diversificada 
–beneficiará toda a região, garante Wilton. 
“Estaremos aqui para servir a toda a lo-
calidade com um conceito de shopping, 
porém, em bairro. tentaremos operar tudo 
isso com um ótimo desempenho. a esco-
lha do bairro Jaraguá se deu por ser uma 
referência em comércio local, ter diversas 
lojas e por contar com moradores acolhe-
dores. É como uma cidade pequena den-
tro da cidade grande”, finaliza. 

a smart space também conta com 
serviço de delivery de livros. Está loca-
lizada na rua izabel Bueno, 1.395, e o 
horário inicial de funcionamento é de se-
gunda a sábado, das 7h30 às 21h, e aos 
domingos, das 8h às 16h. Mais informa-
ções: 3141-0360 / 97314-6733.
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FÉRIAS 
COM A CVC
com a família?
com os amigos?
com seu amor?
As férias que você quer, 
a CVC tem.

VIAJE PELO BRASIL E PELO MUNDO PAGANDO EM ATÉ 12X SEM JUROS, VISITE NOSSAS LOJAS E APROVEITE!

Prezado cliente: preço por pessoa, em apartamento duplo, com saídas de Belo Horizonte, em voo classe econômica. Preços datas de saída sujeitos a reajuste e disponibilidade. Ofertas válidas até 
um dia após a publicação deste anúncio. Taxas de embarque cobradas pelos aeroportos não estão incluídas nos preços e deverão ser pagas por todos os passageiros. Cruzeiro: Preço por pessoa em 
cabine interna dupla. Transporte até o porto, taxas portuárias e gorgetas não estão inclusos no pacote. Condições de pagamento: parcelamento 1+11 ou 0+10 vezes sem juros no cartão de crédito, 1+9 
ou 0+8 vezes sem juros no boleto bancário ou 12 vezes iguais e sem entrada com juros. Ao optar pela condição de pagamento com parcelamento em 12 vezes iguais e sem entrada, os preços deverão 
ser recalculados para a inclusão da taxa de juros. Consulte taxa de juros no momento da compra. Sujeitos a aprovação de crédito. Consulte outras opções para pagamento de acordo com os produtos. 

hOtel FAzendA VAle dA MAntIqueIRA
A viagem de 5 dias inclui transporte rodoviário, 4 diárias de hospedagem 
com café da manhã, almoço e jantar e guia acompanhante.

Por apenas R$ 1.356 ou 12x R$ 113 
Preço por pessoa para saída em 13/outubro.

FORtAlezA
A viagem de 8 dias inclui passagem aérea, transfer, 7 diárias de hospedagem 
com café da manhã no Alpha Praia Hotel, 3 estrelas, passeio pela cidade e 
bagagem despachada.

Por apenas R$ 1.210 ou 10x R$ 121
Preço por pessoa para saída em 10/agosto.

CVC Shopping Del Rey (31) 3415-0003  |       98472-0287  |            cvc.mg.shopping del rey
CVC Via Brasil Pampulha (31) 3403-1188  |        98406-0655 |            cvc.mg.viabrasil

CVC EPA Plus Castelo (31) 3318-5729  |       98406-8025  |            cvc.mg.epa castelo

CVC Epa Jaraguá (31) 3491-3631             cvc.mg.epajaragua

É com muita satisfação que a pro-
fessora aposentada Marli gomes de 
Carvalho Vivas ressalta o fato de morar 
há mais de 50 anos no Jaraguá, sendo 
48 na mesma casa, na rua Bacupã, onde 
criou os filhos e hoje curte os netos e o 
tempo livre, que dedica a ajudar a vizi-
nhança e os conhecidos, que são muitos, 
já que ela dedicou boa parte da vida para 
formar cidadãos em escolas da região. 

“trabalhei na Escola Estadual afrânio 
de Melo Franco e, depois, consegui trans-
ferência para a Escola Estadual Kennedy, 
atual anita Brina Brandão, onde fui vi-
ce-diretora. também lecionei no Colégio 
Pampulha e fui secretária na Escola 
Estadual Juca Pinto. Foram muitos anos 
dedicados a isso, e conheci muitas pesso-
as. sempre encontro ex-alunos pelas ruas, 
hoje homens e mulheres feitos, o que me 
dá enorme satisfação e sensação de de-
ver cumprido”, enaltece tia Marli, como 
ela ainda gosta de ser chamada. 

os colegas de trabalho também fazem 
parte das boas lembranças: “dona ivone, 
Maria inês, Vera Viana, Baby, Marília, 
delvânia. Foram tantas pessoas!”. Ela 

continua, falando sobre a região: “an-
tes de morar aqui, eu morava na rua 
aureliano Lessa, já no bairro, que é muito 
bom de se morar. É residencial, familiar e, 
ao mesmo tempo, tem tudo perto. dá para 
ir andando às agências bancárias, ao su-
permercado, à farmácia. tem loja de tudo. 
não troco isso por nada”. 

Marli conta que, por mais de uma vez, 
ofereceram um bom dinheiro por sua casa 
para a construção de prédios, já que o 
imóvel fica em um generoso terreno. “Eu e 
meu marido não queremos sair daqui. não 
vendemos por nada! Minha vida está aqui 
e é aqui que quero passar toda a minha 
vida”, enfatiza a aposentada. 

“Hoje em dia me dedico aos meus 
filhos e netos, e a ajudar os vizinhos. 
Quando minha irmã, que está viva, graças 
a deus, teve câncer, fiz curso técnico de 
enfermagem para cuidar dela. e as pes-
soas me consultam quando precisam de 
algum remédio, alguma dica nessa área. 
gosto de ajudar a comunidade onde vivo, 
pois adoro o meu bairro e os amigos que 
fiz aqui”, conta complementando que tam-
bém trabalhou voluntariamente na farmá-
cia do grupo Espírita albino teixeira. 

ainda dos tempos de professora, tia 
Marli ressalta uma passagem que nun-
ca lhe saiu da cabeça: “Um aluno meu 
teve que mudar de turma por causa de 
um teste e chorou um mês para continuar 
comigo. de tanto insistir, deixamos para 
ver se ele conseguia acompanhar, e ele 
conseguiu. até hoje mora no bairro”.

Mas a simpática e afável tia Marli se 
derrete mesmo ao falar dos filhos e netos. 
“são duas filhas, um filho, uma neta, já 
formada, e dois netos. não posso recla-
mar de minha vida e posso me considerar 
uma pessoa superprotegida por deus”. 
(Ricardo Plotek)  

riCardo PLotEK

CONte sUA HIstóRIA

Marli Gomes de Carvalho Vivas, professora aposentada, 72 anos

Dedicação e amor pela família 
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AGENDE SEU HORÁRIO PARA VACINAS 
E COLETA DE EXAMES NA SUA CASA:
31 2104-5700   •    99707-9945
www.humbertoabrao.com.br

Mais que atendimento domiciliar, levamos a excelência 
do Laboratório Humberto Abrão à sua casa ou ao seu 
trabalho. Assim, suas vacinas e exames fi carão sempre 
em dia sem que você precise ir ao laboratório.

HAB_AdJornalJaragua_21,3x28cm.indd   1 26/06/19   14:24
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sAúde e beM-estAR

Como prevenir e tratar doenças típicas do inverno
resfriado, gripe, pneumonia e menin-

gite são doenças infecciosas transmitidas 
principalmente em épocas de frio. Com a 
chegada do inverno, é preciso tomar cuida-
do para evitar o risco de contaminações, já 
que as pessoas passam muito tempo em 
ambientes fechados e sem circulação de 
ar, protegendo-se da temperatura baixa. o 
uso indiscriminado de antibióticos também 
agrava a situação, por causa do desenvol-
vimento de superbactérias resistentes à 
medicação. Por isso, o remédio só deve ser 
tomado com prescrição médica e na dosa-
gem e na duração indicadas. 

o pneumologista pediátrico Cassio 
ibipiana esclarece quais cuidados devem 
ser tomados contra as doenças mais co-
muns no inverno e ressalta que a capital 
mineira é pioneira no Brasil em atendimen-
to a crianças asmáticas. “É importante 
manter ambientes arejados e com circula-
ção de ar. o ato de lavar as mãos é um san-
to remédio que previne inúmeras doenças. 
além disso, deve-se adotar hábitos de vida 
saudável, como uma boa alimentação, e o 
número adequado de horas de sono para 
cada idade. Contamos com o Programa 
‘Criança que Chia’, que é capaz de atender 
à demanda do serviço público e oferecer 
um atendimento de primeiro mundo em to-
dos os centros de saúde”, conta. 

Já a médica e professora do 
departamento de Pediatria da Faculdade 
de Medicina da UFMg, Laura Belizario 
Lasmar, ressalta que no inverno as pesso-
as tendem a ficar mais concentradas em 
locais fechados, e a circulação de vírus, 
nesta época, é ainda maior. “denomina-
mos esses meses como estação viral. a 
baixa umidade do ar resseca as mucosas 

do sistema respiratório, e esses fatores 
facilitam a propagação das infecções vi-
rais. assim, são frequentes os resfriados, 
as gripes, as otites e as amigdalites. as 
pessoas alérgicas podem desencadear, 
a partir de uma infecção viral, crises de 
asma”, ressalta. a médica destaca ainda 
os extremos das faixas etárias: “Crianças 
e idosos têm menor imunidade, o que 
pode complicar com infecções do trato 
respiratório inferior (pneumonias) e difi-
culdades respiratórias graves”. 

Consequências
ainda segundo Cassio ibipiana, neste 

período a procura por serviços de emer-
gência e consultórios tem um aumento 
significativo, principalmente por surtos de 
viroses respiratórias transmitidas princi-
palmente pelo vírus sincicial respiratório, 
complicações das doenças virais como oti-
tes, sinusites, amigdalites, crises de asma 
e rinite alérgica, além das pneumonias. “É 
importante salientarmos ainda o aumento 
do número de casos de meningite, princi-
palmente por exposição em lugares fecha-
dos e pouco arejados”, conclui.

a infectologista do laboratório Hermes 
Pardini, Melissa Bianchetti Valentini, desta-
ca a importância de que as pessoas tomem 
a vacina da gripe, que é oferecida nas redes 
pública e privada. Ela avalia também que o 
tempo seco pode proporcionar lesões nas 
vias aéreas e, consequentemente, apresen-
tar uma maior suscetibilidade a infecções: 
“Por isso, em muitos casos, lavar o nariz com 
soro fisiológico é recomendado, mas isso 
depende da avaliação do médico”.

outro fator que ela destaca é a maior 
incidência de casos de conjuntivite, já 

que, com o ar seco, as pessoas costumam 
coçar mais os olhos. Por isso, manter as 
mãos limpas é, mais uma vez, fundamen-
tal. Por fim, Melissa lembra que a baixa 
umidade e a tendência de se tomar ba-
nhos mais quentes, em função do frio, 
também atinge a pele das pessoas e pode 
ocasionar coceiras e até mesmo infec-
ções. assim, é importante manter também 
a pele bem hidratada.

de maneira geral, alimentação adequa-
da, hidratação, prática de atividade física e 
uma boa noite de sono são recomendadas 
para fortalecer o corpo e prevenir doenças. 
também é aconselhável evitar o consumo 
de bebidas alcoólicas e de cigarro. no caso 
de sintomas de alguma doença, o médico 
deve ser procurado, para que seja feito o 
diagnóstico correto e indicado o melhor 
tratamento para cada caso. Evite sempre 
a automedicação.

 Lavar as mãos várias vezes ao dia 

 ingerir dois litros de água ao dia

 alimentar-se de forma equilibrada, 
incluindo na dieta alimentos que são 
fontes de vitamina C e probióticos, 
como iogurtes e leites fermentados

 Praticar atividade física regularmente

 Evitar o estresse

 Manter uma rotina de sono saudável

 Prevenir-se contra variações bruscas 
de temperatura

Como prevenir e tratar doenças 
típicas do inverno
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Em busca de uma esperada retomada do mercado imobiliário
“Mais confiança”. Essas palavras pa-

recem resumir o que falta para o mercado 
imobiliário nacional retomar o crescimen-
to esperado para um futuro próximo. Em 
2019, ele sinaliza ainda não estar se recu-
perando nos patamares que os mais oti-
mistas do setor imaginavam, embora dê, 
sim, demonstrações de bom crescimento.

de acordo com Kênio de souza 
Pereira, presidente da Comissão de direito 
imobiliário da oaB/Mg e diretor da Caixa 
imobiliária netimóveis, apesar de alguns 
fatores serem bastante favoráveis para a 
retomada, como a taxa selic em históricos 
e baixos 6,5%, ainda há um "pé atrás", pois 
a economia não dá sinais de recuperação 
vigorosa. “Comprar imóvel é uma decisão 
que requer muito planejamento, pois são 
valores altos e um longo prazo para pa-
gamento, de 20, 30 anos. se a economia 
não der sinais robustos de recuperação e o 
desemprego não diminuir, essa retomada 
será mais lenta. no entanto, ela é inevitá-
vel”, afirma. 

Ele explica ainda que foram muitas as 
nuances que levaram ao que aconteceu 
entre 2007 e 2013, antes da grave crise 
econômica e política pela qual o país pas-
sou, e ainda passa: “as garantias para re-
cuperar imóveis de inadimplentes aumen-
taram bastante, o governo disponibilizou 
muito crédito, o que obrigou os bancos 
privados a fazerem o mesmo. Houve ainda 

a crise de 2008 nos Estados Unidos, o 
que levou muito investidor estrangeiro a 
vir para o Brasil, além dos juros cada vez 
menores e da demanda reprimida por mo-
radia”.

apesar de muitos profissionais do 
mercado acharem que o que houve a par-
tir de 2013 foi uma retração, Kênio Pereira 
diz que não foi bem assim: “Claro que a 
crise afetou demais esse mercado, mas 
parte disso foi uma readequação de pre-
ços que eram fora da realidade durante 
o boom.” 

Momento
o vice-presidente do Conselho 

regional dos Corretores de imóveis de 
Minas gerais (Creci/Mg), Vinícius araújo, 
tem uma expectativa boa para o mercado 
imobiliário, mas também atrela a retoma-
da dos negócios à recuperação da econo-
mia: “no começo do ano, tivemos bons 
indicativos do mercado financeiro, que 
está muito ligado ao mercado imobiliário. 
a bolsa subiu, o dólar caiu, mas a recu-
peração econômica não veio com a força 
que muita gente esperava. ainda há muita 
incerteza”. 

Ele concorda que o boom imobiliário 
observado no país há cerca de uma dé-
cada não vai se repetir: “Houve uma con-
juntura de fatores que levou o mercado 
a um momento de pouca lucidez, e uma 

readequação teria que vir mesmo. Com o 
advento da internet, a maneira de se ne-
gociar está em constante reformulação, e 
os corretores de imóveis têm que se adap-
tar a essa nova realidade”. 

a mesma retomada, embora ainda 
tímida, também é sentida por Jefferson 
Martins, sócio-proprietário da rE/MaX 
More Bem, imobiliária com sede no bair-
ro dona Clara, que atua em toda a região 
da Pampulha. “depois de dois anos muito 
difíceis, 2016 e 2017, no ano passado co-
meçou-se a notar uma melhora no mer-
cado de imóveis. Contudo, em outubro, 

houve uma pausa para esperar o resulta-
do da eleição”, analisa.

o empresário destaca ainda que a 
maioria dos negócios de 2018 foi com 
pessoas que tinham dinheiro guardado e 
aproveitaram os preços mais baixos por 
causa da recessão econômica: “Foram 
negócios de oportunidade. Pessoas que 
aceitaram vender por menos e pessoas 
que aproveitaram para comprar à vista. 
agora, em 2019, já estamos observando 
vendas a crédito, que sempre foram o for-
te desse mercado, voltarem a ocorrer com 
mais intensidade, e isso é muito bom”.

FaBiLY rodrigUEs
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Em busca de uma esperada retomada do mercado imobiliário

Lembrança importante
Já Luiz otávio azevedo Barbosa, 

proprietário da Prediform Engenharia, 
empresa que trabalha com avaliação, 
perícia, vistoria e laudos técnicos de 
imóveis, lembra que a retomada do 
mercado imobiliário em Belo Horizonte, 
embora esteja acontecendo, tem uma 
peculiaridade: “temos o Plano diretor 
que foi recentemente aprovado. Ele 
prevê que, para se construir acima dos 
limites estabelecidos, o construtor terá 
que pagar mais. isso pode significar um 
aumento de cerca de 30% em alguns 

imóveis novos e acaba atrapalhando um 
pouco a retomada desse mercado”, re-
ferindo-se à outorga onerosa, que tanto 
debate e polêmica suscitou.

o empresário enfatiza ainda a impor-
tância de se fazer uma vistoria no imóvel 
a ser adquirido por quem tem capacita-
ção para tanto: “Um leigo não sabe se 
um imóvel está dentro das várias espe-
cificações técnicas exigidas pela legisla-
ção. Mesmo um imóvel novo pode ter que 
passar por algum reparo. Por isso, antes 
de fechar negócio, é imprescindível fazer 
essa vistoria”. 

Confiança no mercado 
a construtora novolar, que pertence à 

Patrimar Engenharia, lançou recentemente 
um grande empreendimento na região do 
Jaraguá, com 352 apartamentos, divididos 
em quatro torres, que estão sendo constru-
ídas em um terreno de mais de 14 mil m².

de acordo com o gestor comercial 
da novolar, Edir Lima, esse investimento 
mostra que a empresa acredita na reto-
mada do mercado imobiliário e, mais do 
que isso, acredita muito no Jaraguá: “o 
ano de 2019 começou com a confiança 
de que a economia vai melhorar, e isso 
vem se confirmando no nosso mercado, 
principalmente de março para cá. o que 
nos fez escolher o Jaraguá é que o bairro 
tem um grande apelo e se tornou objeto 
de desejo para a cidade toda, não só para 
quem o conhece”.

apesar de o pior já ter passado, na 
opinião de todos os entrevistados, mui-
tos esperam e, principalmente, trabalham 
para que a retração observada não volte. 
“Houve uma crise tão forte no mercado 
imobiliário que, pela primeira vez, ocorreu 
diminuição nos preços dos imóveis, algo 
que nunca tinha acontecido”, ressalta 
Fabrícia rossi, proprietária da 4s imóveis. 
outra empreendedora do ramo, selma 
Forcatho, da Projeto imóveis, lembra que, 
como em todos os setores com o mercado 
livre, nem todo mundo perde sempre: “o 

mercado deu uma melhorada em relação 
ao ano passado, mas o pessoal ainda 
está com o "pé atrás", pois ainda há mui-
ta incerteza. a hora é boa para quem quer 
comprar, pois há muita oferta”. 

otimista, mas cautelosa, abigail Castro, 
diretora da Ei imobiliária, diz: “Estamos no-
tando, sim, uma retomada, mas ainda lenta. 
não é o que precisamos, nem o que esperá-
vamos, mas ela já acontece”, enfatiza. 

se por um lado o mercado ainda se 
recupera dos últimos anos, há empresa 
apostando na região como diferencial para 
que as coisas prosperem rápido. “inaugu-
ramos recentemente a imobiliária no bair-
ro Planalto. apostamos na Pampulha pelo 
fato de ser a região que conhecemos bem. 
Hoje essa região é reconhecida interna-
cionalmente como Patrimônio Cultural da 
Humanidade”, conta daniel stewart, só-
cio-franquedo da recém-inaugurada UnE 
imóveis em rede.

Percebemos, ao realizar esta maté-
ria, que os principais pilares são: preço, 
localização e qualidade de vida. assim, 
mesmo que a retomada não seja tão forte 
quanto muitos supunham, ela será cons-
tante, pois esse é um mercado que vive 
de ciclos e, atualmente, estamos em um 
viés de ascenção, que será mais ou me-
nos intensa, dependendo da recuperação 
da economia do país. (Ricardo Plotek) 

BanCo dE iMagEns
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eNqUete

Representantes do setor opinam sobre possível aquecimento do mercado imobiliário

“Estamos vivendo de expectativas já faz tempo. tudo em fun-
ção da economia, da mudança de governo. o mercado deu 
uma melhorada em relação ao ano passado, mas as pesso-
as ainda estão receosas, pois ainda há muitas incertezas no 
país, na economia em geral. a hora é boa para quem quer 
comprar, pois há muitas boas ofertas.”
Selma Forcatho, Proprietária da Projeto Imóveis

“Este é um mercado cíclico. tivemos muito tempo de estag-
nação antes do boom de 2007 a 2013, quando os imóveis se 
valorizaram cerca de 20% ao ano, contra uma inflação de 6%, 
ou seja, três vezes mais. Claro que não vamos ver nada nes-
ses patamares, mas a recuperação já está em curso, sendo 
ela mais rápida ou não.” 
Kênio de Souza Pereira, Presidente da Comissão de Direito Imo-
biliário da OAB/MG e Diretor da Caixa Imobiliária Netimóveis

“Houve uma crise tão forte no mercado imobiliário que, pela pri-
meira vez, ocorreu diminuição nos preços dos imóveis, algo que 
nunca havia acontecido. o que manda no mercado imobiliário é 
a demanda, o tempo em que o imóvel fica em espera. agora eu 
percebo que o mercado está voltando a se reaquecer, mas, por 
enquanto, não há aumento nos preços de vendas e locações.”
Fabrícia Rossi, Proprietária da 4S Imóveis

“o Plano diretor foi recentemente aprovado. Ele prevê que, para 
se construir acima dos limites estabelecidos, o construtor terá 
que pagar mais. isso pode significar um aumento de cerca de 
30% em alguns imóveis novos e acaba comprometendo um 
pouco uma retomada mais rápida do mercado.”
Luiz Otávio Azevedo Barbosa, Proprietário da Prediform 
Engenharia

“realmente está havendo uma retomada do mercado, mas 
ainda não é o que esperávamos. alguns fatores estão fazen-
do com que seja mais lenta. o principal são os juros para 
a compra da casa própria, que já baixaram um pouco, mas 
precisam baixar ainda mais, pois o crédito é o que alavanca 
esse mercado. Mas estamos otimistas!”.
Luciano Muniz, Diretor e sócio-proprietário da 
Construtora Prisma

“Estamos notando, sim, uma retomada, mas ainda um pouco 
lenta. não é o que precisamos, nem o que esperávamos, mas 
ela já acontece. Claro que não voltaremos aos patamares do 
boom que houve a partir de 2008, mas precisamos recuperar 
a grande queda dos últimos quatro anos, coisa que nunca vi 
nos 20 anos em que trabalho com imóveis na região.”
Abigail Castro, Diretora da Ei! Imobiliária

“no começo do ano, tivemos bons indicativos do mercado 
financeiro, que está muito ligado ao mercado imobiliário. a 
bolsa subiu, o dólar caiu, mas a recuperação econômica não 
veio com a força que muitas pessoas, inclusive nós, esperá-
vamos. ainda há muita incerteza no mercado e na economia 
em geral.”
Vinícius Araújo, Vice-presidente do Creci-MG

“resolvemos apostar na Pampulha pelo fato de ser a região 
que conhecemos bem. Hoje essa região é reconhecida inter-
nacionalmente como Patrimônio Cultural da Humanidade. Há 
bairros com muitos imóveis e atrativos turísticos, além do car-
tão-postal de Belo Horizonte. Por isso, estamos esperançosos 
com a retomada do mercado e acreditando no nosso negócio.” 
Daniel Stewart, Sócio-franqueado da UNE Imóveis em Rede

“Foram negócios de oportunidade em 2018. gente que acei-
tou vender por menos e gente que aproveitou pra comprar à 
vista. agora, em 2019, já estamos observando as vendas a 
crédito, que sempre foram o forte desse mercado, voltarem a 
ocorrer com mais intensidade, e isso é muito bom para aque-
cer o mercado.”
Jefferson Martins, Sócio-proprietário da RE/MAX More Bem

“o ano de 2019 começou com a confiança de que a econo-
mia vai melhorar, e isso vem se confirmando no nosso merca-
do, principalmente de março para cá. o que nos fez escolher 
o Jaraguá é o fato de o bairro ter um grande apelo e se tornou 
objeto de desejo para a cidade toda, não apenas para quem 
conhece o bairro e a região.”
Edir Lima, Gestor Comercial da Novolar



14
Junho 2019

www.educacao.mg.gov.br

O cadastro deverá ser feito via internet  
pelo site www.educacao.mg.gov.br  
(também para a Educação Especial).  
Caso você não tenha acesso à internet,  
procure a escola estadual mais próxima.  
No dia da matrícula, é necessário levar  
para a escola os seguintes documentos 
(originais e cópias):
-     Certidão de nascimento do candidato  

ou Carteira de Identidade.
-    CPF do candidato, caso possua.
-     Comprovante de endereço 

 (preferencialmente conta de luz recente).
-     Comprovante de escolaridade para alunos  

transferidos de escolas particulares ou  
jovens que desejam retornar aos estudos.

-     Crianças com 6 anos completos  
ou que vão completar essa idade  
até 31 de março de 2020.

-      Candidatos ao curso de  
Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) do Ensino Fundamental.

-     Alunos vindos de outras  
localidades ou transferidos  
de escolas particulares.

COMO CADASTRAR: PODEM SE CADASTRAR:

PELA INTERNET
WWW.EDUCACAO.MG.GOV.BR

Para crianças com 6 anos completos ou que vão  
completar essa idade até 31 de março de 2020.

ESCOLAR 2020
CADASTRAMENTO

GARANTA A VAGA DO SEU FILHO NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA.

DE 1  A 12 DE JULHO DE 2019
PRAZO SEM PRORROGAÇÃO.
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INdICAções dO edItOR

SAPãO TAIOBA
o sapão taioba é um dos restaurantes 

mais conceituados da região da Pampulha 
e conta com um cardápio repleto de varie-
dades de almoço, petiscos e cervejas. ide-
al para realizar confraternizações e happy 
hours com os amigos, com música ao 
vivo nos fins de semana. destaque para o 
atendimento, em especial da proprietária 
Margareth, e para os caldos nessa época e o 
almoço com cara de comida caseira. o res-
taurante é nosso parceiro desde a primeira 
edição do Jaraguá em Foco, em 2008, e atu-
almente é um dos nossos clientes na gestão 
de redes sociais. rua Conselheiro galvão, 
71 – Jaraguá. 3427-7777

PONTO DA CASA
o Ponto da Casa é nosso parceiro de 

longa data e oferece serviços no ramo de 
construção civil e reforma, com um aten-
dimento clássico, rápido e eficaz.  o bom 
relacionamento do Flaiton e seus funcioná-
rios nos faz lembrar de como as empresas 
trabalhavam, de maneira prática, 20, 30 
anos atrás. o espaço é ideal para quem 
precisa reformar o seu imóvel e disponibi-
liza materiais pesados, elétricos, hidráuli-
cos, de pintura, metais, ferragens, cimento 
e areia, além de ferramentas manuais, elé-
tricas, acabamentos e utilidades domésti-
cas. tudo para sua casa! rua izabel Bueno, 
80 – santa rosa. 3011-7375

ÓTICA JARAGUá
outro parceiro que recomendamos 

muito. a Ótica Jaraguá oferece uma linha 
muito boa de óculos de sol e de grau 
nacionais e importados para adultos e 
crianças, além de manutenção e demais 
serviços do segmento. o proprietário 
reinaldo é totalmente atencioso. Quem 
precisa esclarecer qualquer dúvida re-
solverá tudo nos mínimos detalhes com 
a experiência dele no segmento. adquiri 
dois óculos na loja, e para todo reparo e 
opinião procuro por ele. Merece realmen-
te ser indicado e está na área comercial 
do Jaraguá. rua dom rodrigo, 268 – 
Jaraguá. 2510-5498

COTA CAR
a CotaCar é uma das recentes par-

cerias consolidadas pela Em Foco Mídia. 
o centro automotivo conta com o espaço 
ideal para quem procura melhorar a apa-
rência do seu veículo ou resolver aquela 
batida de trânsito. Com profissionais trei-
nados e qualificados para consertar o seu 
veículo, oferece serviços de lanternagem, 
martelinho de ouro, pintura, polimento e 
espelhamento, além da garantia de en-
trega no prazo determinado. Mais uma 
experiência própria que tive e fiquei bem 
satisfeito com o atendimento do tony e do 
gustavo. rua noraldino de Lima, 200 – 
Pampulha. 97817-0401

Criamos este espaço para indicar-
mos empresas de referência na região 
da Pampulha, de acordo com nossas 

próprias experiências. sempre nos pe-
dem indicações, e encontramos esta 
maneira de apresentar quem realmente 

faz um bom trabalho. o intuito é total-
mente informativo e não iremos, de 
maneira alguma, fazer propaganda de 

empresas. só indicaremos as experi-
ências práticas, reais e positivas que 
tivemos. (Fabily Rodrigues)

YasMin KaizErYasMin KaizEr FaBiLY rodrigUEsFaBiLY rodrigUEs
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COLÉGIO

Admissão de
    novos alunos
              

31 3497.6919
31 9 9755.4313

Educando a geração
que vai mudar 

o futuro

Constante desrespeito na faixa de pedestre
Sua atitude faz a diferença

GeNtILezA URbANA

a preferência é sempre do pedestre? 
deveria ser! Por determinação do Código 
de trânsito Brasileiro (CtB), existindo ou 
não a faixa de pedestre, os veículos de-
vem considerar que quem atravessa as 
ruas é a parte mais frágil do trânsito. no 
entanto, é comum deparar-se com situa-
ções de imprudência no trânsito envolven-
do essa questão. Enquanto os motoristas 

se protegem dentro dos carros e os moto-
ciclistas possuem a proteção dos capace-
tes, os pedestres não possuem nenhum 
equipamento de proteção, o que aumenta 
as chances de ferimentos graves. 

segundo o artigo 214 do Código 
de trânsito Brasileiro, o motorista que 
desrespeitar a preferência de passa-
gem ao pedestre na faixa – mesmo com 

o sinal verde para o veículo – ou dirigir 
ameaçando aqueles que estão atraves-
sando a via, comete infração gravíssima. 
Ele está sujeito a ganhar 7 pontos na car-
teira de habilitação, multa de r$ 191,54, 
suspensão do direito de dirigir, retenção 
do veículo e recolhimento do documen-
to de habilitação. o motorista também 
deve permitir que o pedestre complete a 
travessia, mesmo que não haja faixa ou 
sinalização, sob pena de cometer infração 
grave. aí as penalidades são 5 pontos na 
CnH e multa de r$ 127,69.

além da educação no trânsito, é dever 
do pedestre também respeitar a sinaliza-
ção e atravessar em cima da faixa sempre 
que possível.

Semáforos com avisos sonoros
Em implantação desde março de 

2017 em vias de grande fluxo de Belo 
Horizonte, os semáforos com avisos 

sonoros auxiliam na travessia mais se-
gura para pessoas com deficiência vi-
sual, baixa visão e também idosas. o 
equipamento é formado por uma caixa 
amarela fixada no poste do semáforo 
para pedestres e emite sons indicando 
que a via está apta para a travessia se-
gura. Quando o tempo da travessia está 
terminando, o aviso fica mais acelerado, 
portanto, o pedestre saberá que aquele 
momento não é adequado e seguro para 
passar. Quando não há sons, indica que 
o semáforo está aberto aos veículos e fe-
chado para os pedestres. 

nas travessias que são realizadas em 
duas etapas, os equipamentos foram pro-
gramados com dois tipos de som distin-
tos. assim, quando uma via está aberta 
para os pedestres a outra está fechada. 
os dois sons ajudam os pedestres a ve-
rificarem quando cada uma das vias está 
apta para ele atravessar. 

BanCo dE iMagEns
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Embora o número de novos casos de 
dengue tenha diminuído em junho, com 
relação a maio, Minas gerais já regis-
tra a segunda maior epidemia da doen-
ça em uma década. segundo dados da 
secretaria de Estado da saúde (sEs), di-
vulgados em 18 de junho, o estado havia 
registrado 421.832 casos em 2019, com 
77 mortes. Em 2016, foram 519.050, en-
tre confirmados e suspeitos. 

a quarta epidemia de dengue em  
Minas gerais em 10 anos teve uma 
característica diferente. os números 
cresceram em uma época, já beirando o 
inverno, quando deveriam ter diminuído. 
Contudo, as chuvas acima do padrão e 

além do verão neste ano, 
a “quebra” do estado, 
que foi deixado em si-
tuação pré-falimentar e 
sem investimentos em 
prevenção, e o insisten-
te desleixo da popula-
ção contribuíram para 
o quadro enfrentado, 
inclusive com hospitais 
particulares não conse-
guindo atender à popula-
ção com dignidade. 

a cidade com maior 
quantidade de óbitos 

até 18 de junho era Uberlândia, no triân-
gulo Mineiro, onde 14 pessoas morreram. 
Em seguida, apareciam Belo Horizonte e 
Betim, na região Metropolitana, com 12 
mortes cada.

a melhor maneira de acabar com a 
dengue é a prevenção. Evitar que o mos-
quito Aedes aegypti se reproduza é a 
melhor estratégia. Por isso, é importante 
não deixar objetos que possam acumular 
água e realizar a limpeza de calhas, caixas 
d’água, quintais e terrenos, sem esquecer 
dos vasos de plantas e do reservatório de 
água que fica atrás da geladeira. o uso 
correto de repelentes também ajuda bas-
tante em épocas como esta. 

Função: WEB DESIGNER 
Especificações / Perfil: Profissional com ex-
periência na criação e programação de sites.  
Preferência para quem mora na região da Pam-
pulha e tenha formação em designer gráfico 
(criação de peças publicitárias e diagramação 
no indesign). são desejáveis comprometi-
mento, pontualidade, organização e iniciativa. 
Horário: 9h30 às 18h30, ou 13h30 às 18h30.

Função: PROSPECÇãO DE PUBLICIDADE / 
MARKETING 
Especificações / Perfil: Vaga direcionada 
para o profissional com experiência em 
captar anúncios publicitários e prospectar 
novos clientes. Preferência para quem mora 
na região da Pampulha e tenha formação 
em Marketing. desejável: boa fluência para 
contatos externos, disponibilidade de tem-
po, organização, iniciativa, compromisso e 
bom texto. dispensamos curiosos e pessoas 

aguardando respostas de outros empregos. 
Horário: 9h30 às 18h30.

Função: ESTAGIáRIO DE MARKETING QUE 
MORE NA REGIãO DA PAMPULHA 
Especificações / Perfil: a partir do 5º período. 
organização, iniciativa, compromisso, bom 
texto (fundamental) e boa fluência para as 
entrevistas e para negociações de publicida-
des. Preferência para moradores da região do 
Jaraguá, dona Clara e da Pampulha. Horário: 
13h30 às 18h30.

Função: DISTRIBUIÇãO DE JORNAIS 
Especificações / Perfil: sexo masculino, en-
tre 16 e 28 anos. iniciativa, compromisso, 
seriedade e boa vontade para a distribuição 
dos quatro jornais da empresa na região da 
Pampulha. Horário: manhã e tarde. Preferen-
cialmente morar na região do Jaraguá.

LIDER FIELD
Vaga Exclusiva para PCd
Função: Promotor(a) de Merchandising
Especificações/perfil: responsável por pro-
mover a marca nos autosserviços. Envio de 
relatórios e fotos, participação em reuniões 
e treinamentos. Horário: de segunda a sexta-
feira, das 8h às 17h e sábado das 8h às 12h. 
Contato: 99281-0018 / Cadastro de 
currículo:  www.liderfield.com.br / 
E-mail: suporte.gente@liderfield.com.br

WIzARD DONA CLARA
Funções: Professor de idiomas (inglês, es-
panhol, francês, italiano, alemão, chinês e 
japonês); Coordenador Pedagógico (requer 
experiência); supervisor e assessor Comercial 

(requer experiência); recepcionista; serviços 
gerais.
Contato: 3019-6001 ou enviar currículo para 
o e-mail rhdonaclara.wizard@gmail.com

YPY MINAS
Função: Vendedor de alimentos congelados 
(com carro próprio e experiência na área).
Contato: rh.ypyminas@gmail.com

OFFICINA DAS LETRAS
Função: Professora com formação de técnico 
magistério e pedagogia. (não é necessário ter 
experiência).
Professor ou professora de xadrez para crianças 
de três a 5 anos
Contato: secretaria@officinadasletras.com

Estamos abrindo um período de testes na Em Foco Mídia para contratações imediatas e/ou futuras. 
interessados devem enviar currículo com foto para emfocomidia@emfocomidia.com.br. as vagas 
serão selecionadas por uma empresa independente. Procuramos talentos e pessoas determinadas, 
que gostem realmente de trabalhar.

TESTES NA EM FOCO MÍDIA / JORNAL JARAGUá EM FOCO

OPORTUNIDADES EM OUTRAS EMPRESAS

Minas sofre com mais 
uma epidemia de dengue

iLUstração: aLEXandrE FErrEira
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