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Expediente

CRÔNICA

O Jornal Jaraguá em Foco é uma publicação mensal da Em Foco Mídia 
voltada aos moradores e comerciantes dos bairros Jaraguá, Dona Clara, 
Aeroporto, Indaiá, Santa Rosa, Liberdade, São José e em parte do Ouro 
Preto, Castelo, Planalto, Itapoã, Universitário e São Luiz. Independente e 
imparcial, o principal objetivo do Jornal é informar, esclarecer e debater, por 
meio de matérias, temáticas úteis e demais notícias. O Jornal é entregue 
gratuitamente (12 mil exemplares) em residências, comércios, clubes, 
empresas, entre outros locais de grande circulação.

Como você faz 
para atrair seus 
sonhos e dese-
jos? Você apenas 
deseja ou real-
mente faz algo 
p a r a  d a r  u m 
passo a mais? 
Tem noção do 
poder que a sua 
mente tem, tanto 
quanto deseja 
muito alguma 
coisa ou quando 
pensa negativa-
m e n te?  Vo c ê 

conhece as três instâncias da sua mente? Muitas 
perguntas, né?! Já comecei deixando você um 
pouco confuso. Minha dica de final de ano: aper-
feiçoe-se o tempo todo. Estude e leia mais. 
Pesquise do que sua mente é capaz, leia sobre a 
neurociência do cérebro, saúde mental, inteligên-
cia emocional e até mesmo sobre a Lei da Atração 
− meus assuntos preferidos nos últimos dois 
anos e que farão toda diferença na consciência 
do seu ser e alinhar o que você quer e deseja para 
sua vida.

Se quiser realmente conquistar algo, precisará 
de muito esforço para isso. Mas só esforço não 
adianta. Precisará de foco e determinação tam-
bém, além de colocar em prática aquilo que, tal-
vez, possa ser aplicado em sua vida. Mas você 
deve partir do princípio de que três instâncias 
precisam estar alinhadas: mente consciente; 
mente inconsciente; e mente superior. Quando a 
primeira está desalinhada com as demais, pode 
materializar o que você não quer, ou seja, definir 
a atração negativa de sonhos.

Vou entrar em uma temática que pode parecer 
técnica, mas não é. É totalmente plausível de ser 
aplicada, e escrevo inspirado em uma palestra 
incrível que assisti da psicóloga Maura de 
Albanesi e em vídeos do professor e doutor em 
ciências, Pedro Calabrez. 

A mente consciente é responsável por todo 
nosso raciocínio lógico, pensamento de alto 
nível, imaginar e resolver problemas e também os 
pensamentos positivos (que por si só não são 
suficientes para a atração). É a única instância 
mental ativada para a atração de sonhos e dese-
jos e por filtrar cada uma das informações e estí-
mulos recebidos no dia a dia, além de comandar 
as suas ações. É a parte racional que se conecta 
com a terra, toma decisões e define os objetivos 
a serem alcançados. 

Somos capazes de tomar decisões com a 
mente consciente, mas no fundo ela é totalmente 
dependente da mente inconsciente, que é um 
emaranhado de memórias, sentimentos, impres-
sões e comportamentos, guardando cada pensa-
mento e sentimento que sua mente criou. É ela 
que armazena o que vivemos e tudo que experen-
ciamos desde o nosso nascimento. 

Há outra ativação importante da mente incons-
ciente que tem um impacto ainda maior e a torna 
totalmente influenciadora. Ela emite a energia das 
memórias que você carrega para a mente cons-
ciente com aquilo que acredita que é o melhor 
para você. E é isso que pode gerar um ciclo de 
repetição das coisas na sua vida e que faz com 
que você sempre atraia as mesmas coisas.

A mente inconsciente é cheia de energia e cria 
vibração. É ela que cria e recria impressões e 
sensações. Mas aí você me diz que seus pensa-
mentos são positivos e você é otimista. Porém, é 
imprescindível compreender que, enquanto sua 
mente consciente tenta ser positiva, a sua biblio-
teca de informações pode estar cheia de energias 
negativas que está, mesmo que inconsciente-
mente, definindo tudo em sua vida. Essa é a lin-
guagem do Universo. É a forma como o mundo 
se comunica. Cada ser humano e cada elemento 
do planeta está vibrando, se comunicando e você 
precisa se alinhar.

Olhe para a sua vida hoje! Se ela não está 
exatamente como você gostaria é porque você 
pode estar vibrando em uma frequência diferente. 
É difícil ler isso, mas se existem problemas, 

dificuldades e obstáculos que você quer trans-
mutar é porque, mesmo sem entender, concordar 
ou querer, a sua vibração está atraindo e criando 
isso. Você é o único responsável energético da 
sua vida mesmo em situações em que não 
perceba. 

Mas há uma ótima notícia: embora pareça 
exagero falar isso, você pode mudar qualquer 
coisa em sua vida e em seus comportamentos. 
É possível mudar todo o rumo de sua vida, o que 
é libertador. Ter essa opção é uma dádiva. Se você 
harmoniza a mente consciente com a mente 
inconsciente, é possível ativar a terceira instância, 
o poder secreto de sua mente, que é a mente 
superior. Ela é o “algo a mais”. Alguns chamam 
de Lei do Universo, agir de Deus ou energia; eu 
chamaria de “Fagulha Divina”. 

Ela extrapola nosso corpo físico e nos dá 
acesso às energias transformadoras e transfor-
macionais. É uma forma tão poderosa e real que 
você não tem que entender, conhecer ou acreditar 
para que ela funcione. Os recursos são abundan-
tes e é por isso que tantas construções e ideias 
aconteceram em civilizações passadas. Como 
entender as pirâmides do Egito, a Muralha da 
China e outras belas, perfeitas e gigantes obras 
arquitetônicas. Por isso, a potência humana e a 
capacidade mental e física criaram a lâmpada, o 
telefone, o automóvel, o avião… sem contar com 
obras escritas, clássicos musicais e pinturas 
eternizadas em telas.

Além de tudo isso, ainda existe um Deus dentro 
de cada um de nós que pode redefinir o impossí-
vel. É extraordinário! Esse é o processo que rege 
toda a criação da realidade. Defina seu sonho, 
cure seus bloqueios e acione a materialização. 
Que assim seja! Deus abençoe sua vida, um Feliz 
Natal e um próspero ano novo para você, toda sua 
família e seus amigos.

Fabily Rodrigues
(Gestor/Editor da Em Foco Mídia)

 emfocomidia@emfocomidia.com.br

ABRA SUA MENTE E TRANSFORME SUA VIDA
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TECIDO: Malha belga com fios de carbono.
CONFORTO: Espuma HR GEL, proporciona frescor térmico.
ESTRUTURA: Molas ensacadas individualmente.

Orthocrin Jaraguá (ao lado da lotérica)
Rua Boaventura, 1820 (31) 97308-3212 | (31)  3327-7042

COLCHÃO SÉRIE 507
138x188

EXPOVET 2022 CONFIRMADA 
EM BELO HORIZONTE

ÚLTIMO “CAFÉ COM ORAÇÃO” DO 
ANO TEM PRESENÇA MÁXIMA

A edição de 2022 da Expovet, 
Feira de Negócios Pet & Veterinário 
de Minas Gerais, está confirmada 
em Belo Horizonte. O evento será 
realizado no próximo mês de maio, 
no Center Minas. A feira é a maior 
do ramo pet e veterinário de Minas 
Gerais, sendo exclusiva nessa área. 
Sua estrutura conta com diferentes 
expositores, congressos, palestras, 
campeonatos e áreas comerciais 
para lojistas, além de diversas pos-
sibilidades para negócios. 

Fabiana Marques, gestora e idea-
lizadora do evento, acredita que, 
de todas as edições, essa é a que 

apresenta as maiores expectativas. 
Ela afirma que todos os organizado-
res estão trabalhando para garantir 
que o projeto siga com qualidade, 
buscando manter as novidades 
quanto a expositores e conteúdo. 
Além disso, serão seguidos todos os 
protocolos exigidos pela Prefeitura de 
Belo Horizonte para a realização da 
exposição. 

“O projeto foi totalmente recriado 
com o conceito de manter a qua-
lidade, mas, sobretudo ser essa 
ponte de retomada de laços, que em 
nenhum momento foram rompidos. O 
retorno mostra a raiz desses laços”, 
expõe Fabiana. Para ela, a Expovet é 
uma das principais âncoras de apro-
ximação e negócios do mercado pet. 

A Em Foco Mídia é parceira e apoia 
o evento, que trará programações 
novas para todos os segmentos. A 
programação oficial será divulgada 
em breve nos canais de comunicação 
da Expovet: www.expovet.com.br e 
Instagram @expovetminas.

O último encontro do Café com 
Oração do ano, foi realizado no 
dia 30 de novembro e teve lotação 
máxima dos lugares disponíveis. 
O evento, promovido pela Cresap 
(Comunidade Renovada Santo 
Antônio de Pádua), tem periodicidade 
trimestral e foi sediado no Street 
Mall, centro comercial e empresa-
rial localizado na esquina das ruas 
Boaventura e General Aranha, no 
bairro Aeroporto. Como de costume, 
o idealizador do projeto, Padre Gilson 
Filho, recebeu os participantes com 
um caprichado café da manhã, pala-
vras de fé, otimismo e orientações 
importantes para os envolvidos.

Marta Melo é uma das organizado-
ras do evento e nos contou que essa 
edição teve uma grande repercussão, 
com muitas pessoas que compare-
ceram pela primeira vez e outras que 
retornaram depois de algum tempo. 
“Todos gostaram muito e prome-
teram voltar. Nossos apoiadores 
confirmaram a continuação no pro-
jeto. Outro ponto muito positivo é o 
aumento de empresários querendo 
apoiar mais o evento com novas 
ideias. O resultado foi bem positivo 
para todos nós”, comemora.

A discussão sobre assuntos 
sociais, o relacionamento e a divul-
gação realizados a cada encontro 
fazem a diferença e permitem, com-
provadamente, novos negócios e 
novas parcerias. Sua empresa pode 
e deve participar!

A próxima edição está progra-
mada para o dia 29 de março de 
2022. Garanta sua presença pelos 
números: 99954-8938 (Marta) ou 
3443-3744 (Márcia).
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STARBUCKS INAUGURA OITO 
NOVAS LOJAS EM MINAS

COBASI ABRE UNIDADE 
NA PAMPULHA

Como parte de seus planos de 
expansão no Brasil, a Starbucks terá 
oito lojas em Minas Gerais. As locali-
zações das novas unidades incluem 
o Aeroporto Internacional de Belo 
Horizonte, em Confins, o Boulevard 
Shopping e o BH Shopping – essas 
três foram inauguradas nos dias 18, 
27 e 29 de novembro, respectiva-
mente −, além do Shopping Cidade, 
Minas Shopping, Uberlândia Shopping 
(na cidade do Triângulo Mineiro) e 
de mais duas lojas no Aeroporto de 
Confins, programadas para serem 
abertas nas próximas semanas. 

“Ao celebrarmos nosso 15º ani-
versário no Brasil, estamos felizes 
em compartilhar nossa paixão pelo 
café e levar a Experiência Starbucks 
para nossos clientes, criando oportu-
nidades de trabalho nesta importante 
região produtora de café no Brasil”, 
comenta Claudia Malaguerra, diretora 
geral da Starbucks no Brasil. 

Com uma das culturas de café 
mais fortes de todos os estados bra-
sileiros, Minas Gerais foi escolhido 
como destino do primeiro Centro de 
Apoio ao Produtor Starbucks no país. 
Localizado em Varginha, esse novo 
centro amplia a presença da empresa 

A Cobasi inaugurou recentemente 
uma nova unidade no bairro Castelo, 
na região da Pampulha. A loja, assim 
como outras da empresa, comercia-
liza os mais diversos itens para ani-
mais de estimação, casa e jardim. 
Além disso, também oferece a opção 
de comprar pelo site e retirar na loja, 
que agora está mais próxima dos 
moradores da Pampulha. 

Daniela Bochi, gerente de marke-
ting da empresa, afirma que as expec-
tativas são de não atuar apenas como 
uma loja, mas também servir como 
um local de lazer para os amantes 
de pet e jardinagem. “Minas Gerais é 

na região do Sul de Minas e tem como 
objetivo oferecer recursos para as 
comunidades cafeeiras locais. 

A empresa inaugurou ainda um 
Centro de Treinamento, localizado 
dentro do Aeroporto de Confins. 
Nessas instalações, os baristas par-
ticipam de programas de treinamento 
que abrangem certificações, práticas 
de atendimento ao cliente, rotinas 
operacionais e cursos sobre a indús-
tria do café, qualidade e segurança 
alimentar.

um importante estado do país. As pri-
meiras lojas na região certificaram o 
compromisso dos mineiros por seus 
pets, e o crescimento da marca em 
outras cidades do estado é um ponto 
importante da nossa estratégia de 
expansão. Já temos sete lojas aqui, 
e a loja no bairro Castelo visa forta-
lecer ainda mais a Cobasi e oferecer 
uma experiência única de compras na 
região da Pampulha”, revela. 

A Cobasi do bairro Castelo fun-
ciona todos os dias, das 8h às 21h, e 
está localizada na Avenida Heráclito 
Mourão de Miranda, 800. Mais infor-
mações: 3665-2321. 
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RESTAURANTE TRADICIONAL 
ESTÁ SOB NOVA DIREÇÃO

CLÍNICA MÉDICA E DE 
ESTÉTICA CHEGA À REGIÃO

O restaurante Rancho do Manoel 
trocou de direção recentemente. Os 
novos responsáveis são empreende-
dores na região e clientes antigos do 
local, além de amigos de muitos anos 
do antigo proprietário. O desejo de 
se tornarem proprietários do espaço 
sempre existiu em Fernando Xavier 
e sua esposa, Rosina Lavorato, que 
decidiram adquirir o estabelecimento 
e implantar algumas mudanças. 

Inicialmente, eles promoveram 
mudanças estruturais que eram 
necessárias e outras que agradas-
sem mais à clientela, com mais 
conforto e sofisticação. De acordo 
com Fernando, um dos primeiros 
investimentos foi na iluminação, 
já que o espaço era bastante escuro 

A Clínica Cuidar Bem foi inaugu-
rada no dia 2 de dezembro no espaço 
Street Mall Aeroporto, localizado no 
bairro Liberdade. A clínica médica e 
complexo de serviços em saúde e 
estética oferece 18 especialidades 
médicas aos pacientes e outros 
atendimentos em saúde, como 
nutrição, fonoaudiologia, psicolo-
gia, personal trainner e consultas 
domiciliares. Além disso, apresenta 
serviços de estética, terapias de 
relaxamento, ultrassonografias e 
exames diversos. 

Rafael e Marçal são os sócios res-
ponsáveis pela clínica médica e de 
estética. Rafael afirma que estava há 
um ano e meio estudando a região e 

e pouco sinalizado. “Colocamos 
placa externa iluminada, faixas e 
holofotes. Internamente, também 
investimos em iluminação e clarea-
mos a casa”, pontua. Além disso, 
ele e Rosina dedicaram-se bastante 
à parte de higienização dos ambien-
tes. A cozinha, a pizzaria e a área de 
serviço também foram reformadas. 
“Residimos aqui no bairro. Então, a 
nossa intenção é passar o nosso tra-
balho e o nosso serviço para quem 
mora aqui com a melhor qualidade, 
higiene e satisfação possível”, afirma 
Fernando. 

O Rancho do Manoel está locali-
zado na Rua Izabel Bueno, 1.100, no 
bairro Santa Rosa. Mais informações 
e reservas: 3427-7666 ou 98541-4421.

avaliando a melhor localidade para 
instalar o negócio. Ele acredita que 
o bairro estava precisando de um 
espaço como esse, com a variedade 
de serviços oferecida pela clínica. “O 
diferencial é o atendimento e a priori-
dade da clínica é o cliente. Estamos 
seguindo essa linha para atender a 
todos os públicos. O mais jovem, 
o idoso, a criança, os deficientes, 
dentre outros”, ressalta. Para ele, o 
espaço está caminhando bem e as 
expectativas em relação à região e 
aos moradores são as melhores. 

A Cuidar Bem funciona de segunda 
a sexta-feira, das 7h às 21h, e sábado, 
das 7h às 13h. Mais informações: 
2342-1599 ou 99801-4303.
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RESTAURANTE OFERECE 
CAFÉ COLONIAL

EXPOSIÇÃO ABORDA ARTE 
E SAÚDE MENTAL

MUSICALIZAÇÃO E INGLÊS 
PARA CRIANÇAS

O restaurante Jardim 
de Minas, localizado no 
bairro Aeroporto, inau-
gurou recentemente seu 
café colonial. O espaço 
já é bastante conhecido 
pelo seu almoço e pelos 
eventos variados, e agora 
apresenta também a 
opção de café da manhã 
para os clientes. A gerente 
da casa,  Andreza Aboganem, afirma 
que a modalidade surge como mais 
um desafio, porém com muitas 
expectativas e resultados positivos. 
“Sentimos falta dessa opção aqui na 
região. E, como já trabalhamos no 
setor de alimentação, tivemos mais 

O Colégio Santa Marcelina realizou 
em seu espaço, no dia 9 de dezembro, 
a exposição “Resiliência”, que aborda 
referências do livro Holocausto 
Brasileiro, de Daniela Arbex, e as 
fotografias de Luiz Alfredo. Os alu-
nos do 9º ano realizaram análises de 
fragmentos do livro, além de inves-
tigarem os trabalhos realizados por 
Nise da Silveira, a primeira psiquiatra 
brasileira, e o artista Arthur Bispo do 
Rosário. As referências serviram de 
apoio para as produções realizadas 
pelos alunos de História da Arte e 
exibidas na exposição. 

Aloísio Rabelo, professor de arte 
e um dos responsáveis pela exposi-
ção, afirma que o principal objetivo 
do projeto é mostrar a trajetória da 
arte como forma de transformação 
do cidadão. De acordo com ele, a 
criação dos artefatos foi realizada 
com um olhar investigativo para o 
Holocausto Brasileiro, que ocorreu no 
maior hospício do Brasil, o Hospital 

O Núcleo Santa Rosa 
iniciou recentemente 
um trabalho de musi-
calização e inglês para 
crianças em parceria 
com a escola Amare 
Kids − inclusa no Amare 
Musicale −, com aulas 
durante a semana em 
um espaço no próprio Núcleo. 

Adriano Siqueira é professor 
na escola e acredita que as aulas 
de inglês na primeira infância aju-
dam bastante no aprendizado. “A 
musicalização é uma importante 
aliada do processo de aprendiza-
gem, facilitando a memorização 

facilidade. Contratamos 
mais pessoas especiali-
zadas e produtos gour-
metizados para o café”, 
acrescenta. 

O café colonial fun-
ciona no sistema self-ser-
vice e oferece diferentes 
tipos de pães, biscoitos, 
bolos, roscas e sobreme-
sas, além de várias opções 

de bebidas, como cafés, cappuccino 
e sucos. Também existem os pacotes 
para empresas e aniversários com 
valor fixo por pessoa. O horário é diá-
rio, das 7h às 10h, na Rua Noraldino 
de Lima, 581. Mais informações: 
3443-6299. 

e a apreensão do con-
teúdo, além de tornar o 
momento de aprender 
muito mais divertido, 
de um jeito lúdico e 
que também trabalha a 
coordenação motora”, 
afirma. De acordo com 
ele, o retorno dos pais 

e alunos tem sido bastante posi-
tivo. Outra recomendação é que 
a criança tenha um instrumento 
musical em casa para facilitar o 
treinamento. 

As turmas são de 2 a 10 anos, e 
há diferentes pacotes para pais e alu-
nos. Mais informações: 97186-4028.

Colônia de Barbacena, e acarretou a 
morte de aproximadamente 60 mil 
pessoas em meados do século 20. 

“Todo esse material foi elemento 
de investigação dos nossos alunos, 
mais o trabalho da psiquiatra Nise da 
Silveira, que traz a arte como terapia e 
processo de reinclusão social, dando 
início à Luta Antimanicomial. Além 
disso, foi analisado o trabalho de 
Arthur Bispo do Rosário, morador por 
mais de 50 anos do Hospital Colônia 
do Rio de Janeiro”, acrescenta. 

A aluna Juliana de Menezes res-
salta a importância da iniciativa: 
“A experiência foi extremamente 
importante para nosso crescimento 
pessoal. Por meio da produção dos 
artefatos, nos emocionamos e nos 
chocamos com as atrocidades come-
tidas contra os internos do Hospital 
Colônia”. Os próprios alunos foram 
os criadores dos artefatos expostos. 
Uma imersão e tanto em um tema tão 
profundo e complexo!
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COMPRA - VENDA - LOCAÇÃO

TRAGA SEU IMÓVEL
PARA NÓS!

CONHECE ALGUÉM QUE QUEIRA TRABALHAR
COMO CORRETOR DE IMÓVEIS?

PEÇA PARA ENTRAR EM CONTATO!

31 3443-5577  |  31 98376-2272
Rua Boventura, 1557 - Loja 02 - Liberdade - Belo Horizonte/MG

EXPECTATIVAS PARA O MERCADO 
IMOBILIÁRIO EM 2022

Mesmo diante do cenário da pandemia, o mer-
cado imobiliário foi um dos que mais apresentou 
crescimento no ano de 2021. O bom desempenho 
de vendas durante o período está atrelado às boas 
condições de compra de imóveis, como alto índice 
de oferta de produtos de maior demanda e possibi-
lidades de financiamentos com juros mais baixos. 
Além disso, a maneira de comprar imóveis se modi-
ficou com o avanço tecnológico, deixando para trás 
as limitações geográficas e permitindo diversas 
apresentações e transações de maneira remota. 

De acordo com o Instituto Data do Sindicato das 
Empresas do Mercado Imobiliário de Minas Gerais 
(Secovi-MG), de janeiro a julho deste ano foram 
comercializadas 18.198 unidades. Comparado com 
o mesmo período do ano anterior, esse número 
representa um crescimento de quase 100%. Foi o 
melhor resultado dos últimos 10 anos em Minas 
Gerais. Após tantos números positivos, as expec-
tativas para 2022 já começam a surgir, pensando 
se o mercado continuará nessa crescente. 

BOAS OPORTUNIDADES
Jefferson Martins, sócio-proprietário da imobi-

liária RE/MAX More Bem, afirma que 2021 foi um 
ano de mudanças e acredita em uma manutenção 
dos negócios, já que ainda existem boas oportuni-
dades no mercado. Apesar disso, ele defende que 
o consumidor precisa de uma consultoria especia-
lizada para fazer um bom negócio. Mesmo com as 
dificuldades existentes, Jefferson mantém o oti-
mismo perante o mercado imobiliário: “A economia 

vem sentindo os impactos da inflação e da alta da 
taxa básica de juros. Com o setor imobiliário não é 
diferente. O preço dos insumos aumentou e o con-
sumidor final sente o reflexo. O ano de 2022 será 
de eleições e de incertezas. Mas, como em todo 
cenário de incertezas, existem oportunidades”. 

O consultor imobiliário Fabiano Morato afirma 
que o ano de 2021 foi bastante aquecido, levando 
em consideração o aumento no número de visi-
tas e no número de clientes por imóvel, além dos 

diversos lançamentos que ocorreram. Ele também 
concorda que a pandemia e o lockdown levaram 
as pessoas a buscarem por imóveis maiores, 
como áreas privativas, coberturas e casas. Esses 
potenciais clientes encontraram opções, já que 
muitas pessoas decidiram vender seu imóvel por 
razões financeiras. Ao pensar sobre o final deste 
ano, Fabiano acredita que a retomada influenciou 
um pouco a intensidade dos negócios de compra 
e venda. “Com a abertura do comércio, a volta às 
aulas, a procura diminuiu e o tempo de decisão do 
cliente para adquirir seu imóvel aumentou. Acredito 
ser reflexo dos tempos de economia fechada e 
incertezas do mercado”, avalia.

Leonardo Matos, diretor da Câmara do Mercado 
Imobiliário (CMI) e do Sindicato das Empresas do 
Mercado Imobiliário de Minas Gerais (Secovi-MG), 
acredita que a tendência é que o mercado conti-
nue forte. Para ele, os números deste ano são 
consequência da pandemia e da permanência 
maior das pessoas em casa, ou seja, elas come-
çaram a perceber mudanças necessárias em seus 
espaços para que se adequassem melhor à rotina 
de isolamento e home office. Esse fator levou à 
venda de muitos imóveis e à aquisição de outros. 
“Os impactos positivos de 2021 vão ser sentidos 
e passados para os anos seguintes. As vendas de 
imóveis não acontecem em prazos curtos. Por isso, 
o mercado deve continuar aquecido nos próximos 
dois anos”, observa. Apesar disso, ele ressalta que 
é importante acompanhar a variação da taxa Selic 
antes de investir. (Nathália Farnetti)
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OS DIFERENTES HÁBITOS DE CONSUMO LOCAL
Estamos testemunhando um momento mar-

cante de mudanças de hábitos, padrões e defini-
ções, que certamente devem ser sentidas ainda 
durante muitos anos. Não restam mais dúvidas de 
que a pandemia do coronavírus mudou completa-
mente a maneira de consumir em todo o mundo. 
Duas questões são muito debatidas: o aumento do 
consumo on-line e a comodidade e a segurança 
oferecidas pelos comércios locais por questões 
de proximidade. O receio de aglomerações e essa 
comodidade deram impulso a negócios próximos 
das residências. E isso deve servir como estímulo 
para estratégias de crescimento nas vendas. 

Mas é ainda inquestionável o aumento do 
comércio nos canais digitais. Talvez a mudança 
mais significativa tenha sido justamente o aumento 
de pessoas que começaram a usar mais essas pla-
taformas para as compras via internet pela primeira 
vez. Isso não é risco para o comércio local. Muito 
pelo contrário. Apenas exige uma postura muito 
mais maleável e adaptável para essas empresas.

A gerente da Unidade de Indústria, Comércio 
e Serviços do Sebrae Minas, Márcia Valéria Cota 
Machado, pontua que os médios e os pequenos 
empreendedores devem aderir à tecnologia para 
não passarem por dificuldades, e que é fundamen-
tal se adaptarem ao uso do delivery, por exemplo. 
Rose Del Col, presidente da American Express 

Brasil, completa dizendo que os pequenos comér-
cios terão um grande papel no impulsionamento 
do varejo e serão peça fundamental da economia. 
Ela ressalta também uma nova realidade, princi-
palmente com a chegada do Pix: “Veremos mais 
pessoas usando os cartões e outros formatos de 
pagamento que não envolvem troca de cédulas ou 
moedas”.

Uma pesquisa denominada Shop Small, rea-
lizada no ano passado pela mesma American 
Express, apontou que os brasileiros acreditam na 

importância dos pequenos comércios e que o cres-
cimento deles é bom para a comunidade. A prati-
cidade e a segurança foram os principais fatores 
citados para continuarem comprando localmente. 
No entanto, dois fatores pesam para os lojistas 
não tão bem preparados: falta de um atendimento 
de qualidade e o fato de haver opções limitadas. 
“Esses podem ser motivos que fazem com que 
muitos optem por grandes galerias ou shoppings. 
Eu sempre motivo minha família e meus amigos 
a consumir por aqui, mas é preciso que haja mais 
qualidade no atendimento e preços justos”, opina 
o administrador público Márcio Coimbra.

BENEFÍCIOS
A pesquisa ainda revelou que cada vez mais os 

consumidores farão pequenas compras semanais 
e mensais, dando preferência por sair menos vezes 
e comprar o que precisam de uma só vez. Enquanto 
20% dos entrevistados tinham o hábito de ir uma 
vez por semana às lojas locais, o número subiu para 
30% durante a pandemia. E 33% acreditam que os 
hábitos de compra não serão os mesmos depois 
que ela passar. Uma característica importante, vista 
em outras pesquisas, é a retomada do hábito dos 
consumidores de buscarem melhores ofertas.

Prova disso é a representante comercial e 
empresária Paula Lotti. Para ela, os comércios de 
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OS DIFERENTES HÁBITOS DE CONSUMO LOCAL

bairro “têm tudo de que a gente precisa sem ter 
de enfrentar trânsito, sem perder tempo e pagar 
estacionamento. Se pesquisarmos a fundo, encon-
tramos preços mais baixos do que em shoppings 
e centros comerciais. Sem falar na valorização em 
prestigiar as lojas locais. Para atrair, acho que, além 
das promoções, a excelência no atendimento faz a 
gente ter vontade de voltar. Super apoio o comércio 
de bairro”.

Morador da região desde 2010, Rodrigo Castelo 
é um entusiasta do que chama de “comércio de 
vizinhança” e procura comprar sempre nas lojas 
do Jaraguá, Dona Clara e proximidades. “Os bair-
ros daqui são muito bem servidos, tanto de varejo 
como de serviços. Se há alguma desvantagem 
no preço, esse custo compensa a economia com 
combustível e estacionamento e, o melhor, vale 
muito a pena ser atendido por gente próxima, que 

conhece os clientes pelo nome e sabe até de suas 
preferências de compra. Comprar no comércio 
de bairro é um exercício de relacionamento e de 
observação sobre a evolução do local. Além disso, 
não tenho muita paciência para shopping center, 
prefiro as ruas do bairro com seus corredores ao 
ar livre”, relata.

MUDANÇAS DE HÁBITOS
Durante a pandemia, Priscilla Hameze, supervi-

sora pedagógica, começou a comprar com mais 
frequência em lojas on-line, diante das restrições 
da Covid-19. Para ela, a qualidade no atendimento 
é um dos fatores que mais a atrai para comprar 
determinado produto. “As lojas devem apostar em 
mais variedades, bem como um atendimento qua-
lificado e que saiba esclarecer quaisquer dúvidas 
que eventualmente o consumidor venha a ter. É isso 
que me faria comprar em uma loja física em vez da 
Internet”, defende.

A pandemia também impactou a rotina de con-
sumo da advogada Denise Alves, e sua maneira de 
consumir mudou drasticamente, tornando-se mais 
voltada para proteção, higiene e conforto. Outra 
questão relevante para ela é o ambiente em que 
será realizada a compra. “Um ambiente agradável 
é fator determinante para a minha compra, assim 
como qualidade e custo-benefício. Outra preocu-
pação se direciona aos impactos que aquela pro-
dução têm no meio ambiente”, observa. 

Marcia Muniz, psicóloga clínica, também pre-
cisou se adaptar com o novo cenário pandêmico, 
mas acredita já estar retomando os hábitos antigos. 
“Receber meus produtos por meio de motoboys ou 

compras pela internet geravam ansiedade e insa-
tisfação muitas vezes. Foram tempos difíceis, mas 
agora os espaços físicos estão fazendo parte nova-
mente e meus hábitos retornando ao que eram”, 
afirma. Para ela, a conexão e a interação com o 
vendedor, assim como com o produto oferecido, 
também são fatores relevantes no momento da 
compra. 

Apesar das diferentes maneiras e preferências 
de compras, o consumo é uma atividade inerente 
à rotina de todos. Por isso, essa prática faz tanta 
diferença ao comércio e para a economia da nossa 
região. Para um trabalho pelo menos próximo da 
excelência, os comércios precisam entender os 
hábitos e as necessidades dos consumidores e 
se atualizarem de acordo com as demandas do 
momento, sem nunca deixarem de prestar um ser-
viço de qualidade, com preços competitivos, valo-
rizando e respeitando o cliente. (Fabily Rodrigues, 
com colaboração de Nathália Farnetti)
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“Os aspectos que mais levo em consideração como 
cliente é a qualidade do produto e a higiene do esta-
belecimento. Isso é fundamental. Além disso, todos 
devem investir em qualidade de atendimento durante 
e pós-venda para promover experiências positivas no 
consumidor. Algo que faz toda diferença e nem todos 
fazem. Por essas e outras, prefiro consumir em lojas de 
bairro também para favorecer o pequeno empresário.”

Adriana Vinte, Autônoma

“Meus hábitos mudaram bastante durante a pandemia. 
Receber meus produtos por meio de motoboys ou com-
pras pela internet geravam ansiedade e insatisfação 
muitas vezes. Prefiro lojas do bairro pela acolhida e ami-
zade construída em alguns estabelecimentos. Acredito 
ser importante treinar os funcionários para que possam 
conhecer os produtos e os serviços que irão oferecer.  
Muitas vezes compro algo a partir dessa conexão.”

Marcia Muniz, Psicóloga Clínica 

“Prefiro consumir em lojas de bairro, por ser mais cômodo 
e por conhecer boa parte dos comerciantes. Acredito que 
o melhor fator para os clientes é o atendimento. Uma vez 
que somos bem-atendidos, naturalmente divulgamos o 
comércio e isso ajuda muito no giro das informações. 
Uma forma, talvez, de fidelizar o cliente, seria com algum 
brinde ou desconto a partir de um tempo de consumo. 
Isso também atrai a clientela.”

Márcia Cristina, Secretária da Comunidade Cresap 

“Nossa região tem tudo de que precisamos sem ter de 
enfrentar trânsito, sem perder tempo e pagar estaciona-
mento. Se pesquisarmos a fundo, encontramos preços 
mais baixos do que em shoppings e centros comerciais. 
Sem falar na valorização do bairro em prestigiar as lojas 
locais. Para atrair, acho que além das promoções, a exce-
lência no atendimento faz a gente ter vontade de voltar. 
Super apoio o comércio de bairro.”

Paula Lotti, Representante Comercial e Empresária

“Os bairros daqui são bem servidos, tanto de varejo como 
de serviços. Se há alguma desvantagem no preço, esse 
custo compensa o gasto com combustível e estaciona-
mento e, o melhor, vale muito a pena ser atendido por 
quem conhece os clientes pelo nome e sabe até de suas 
preferências de compra. Comprar no comércio de bairro 
é um exercício de relacionamento e de observação sobre 
a evolução do local.” 

Rodrigo Castelo, Profissional de Comunicação

“Durante a pandemia, mudei o hábito de comprar em lojas 
físicas e comecei a comprar com muita frequência em 
lojas virtuais, devido às restrições da Covid-19. Para mim, 
as lojas devem apostar em mais variedades de forma a 
englobar cada vez mais toda a camada da sociedade, 
bem como em um atendimento qualificado e que saiba 
esclarecer quaisquer dúvidas que eventualmente o con-
sumidor venha a ter.”

Priscila Hameze, Supervisora Pedagógica 

MORADORES RESSALTAM PREFERÊNCIAS 
E HÁBITOS DE CONSUMO

DEZEMBRO 2021 | 13

Enquete



Este espaço é destinado a você, leitor e mora-
dor da região do Jaraguá e da Pampulha, que pode 
elogiar, criticar, sugerir e comentar as matérias 
do jornal Jaraguá em Foco ou fatos dos bairros 
locais. Colabore! Mande a sua história, conte um 
caso inusitado passado na região, um aconteci-
mento, ou mesmo envie uma fotografia antiga 
ou curiosa para a galeria de fotos do Jornal. 
Este espaço é todo seu. Entre em contato 
pelo Instagram @jornaljaraguaemfoco ou pelo 
WhatsApp 99998-8686. Participe! 

“Os moradores que moram no bairro Indaiá e outros 
próximos sofrem com uma falta de higiene e educa-
ção por causa de um esgoto que sai em frente de uma 
empresa antiga no bairro Jaraguá, chamada Nicamaqui. 
Um cheiro horrível, sem falar nos matos que crescem 
no local e uma vala aberta bem no passeio.” Alessandro 
Guedes, Fiscal de Piso

“Na Rua Frei Manoel da Cruz, observa-se a existência de 
um quebra-molas, para o qual não existe nenhum tipo 
de sinalização. Carros, motos e até mesmo caminhões 
passam direto, sem ao menos diminuírem a velocidade, 
assustando moradores e quase causando acidentes 
que podem ser graves.”  Piedade Carvalho, Aposentada

“Algumas ruas da região necessitam bastante de reca-
peamento. O simples ‘tapa-buraco’ não resolve. Com o 
tempo, as vias ficam com irregularidades no asfalto e o 
carro que aguente. Dentre elas, estão a Rua David Alves 
do Vale e a Avenida Sebastião de Brito. A Rua Deputado 
José Raimundo teve parte recapeada há alguns anos e 
ainda permanece em bom estado, mas tem um trecho 
que não foi mexido e é péssimo para os motoristas da 
região.”  Wallison Aliaga, Locutor

“Moro na Rua Quintino Bocaiúva, em frente à Praça Luiz 
Bertolucci, no bairro Santa Rosa. Nosso maior problema 
é o ponto final dos ônibus 503 e 504 em rua próxima à 
praça. Vários ônibus ficam estacionados no entorno da 
mesma tirando a visão de pedestres e automóveis. Para 
sairmos das nossas garagens, contamos com a sorte. 
Já contei 12 ônibus numa só vez! É um absurdo! Já liga-
mos para a empresa responsável e nada. Ligamos diver-
sas vezes para a BHTrans e alegam que eles estão cor-
retamente estacionados. Não sei mais a quem recorrer. 
Antigamente, chegava um e saía outro, era melhor. Mas 
depois virou essa bagunça! Já aconteceram pequenos 

acidentes. Será que estão esperando acontecer alguma 
tragédia nessas ruas?”  Márcia Abreu, Empresária 

“Sou frequentadora da Praça da Igreja Santa Catarina 
Labouré. A praça possui um espaço grande para as 
crianças brincarem, mas está precisando de melhorias. 
Os brinquedos são poucos na parte da frente da Igreja e 
estão malcuidados. Dois balanços de corda foram ins-
taurados em árvores e logo viraram a diversão de crian-
ças e adultos também. Na parte atrás da igreja, mesas 
e uma área com aparelhos de ginástica estão em meio 
a muito lixo, inclusive máscaras jogadas no chão. Na 
parte da área verde, também se vê lixo e muito mato. A 
praça é ponto de encontro de praticantes de esportes e 
de muitas famílias com seus filhos e pets. Infelizmente, 
vejo que a praça cada dia está mais descuidada e suja. 
Será que dá para mudar esse cenário e conseguirmos 
um espaço de lazer para os moradores da região?”  Ana 
Carolina de Araújo, Designer Educacional

Resposta da edição: Não conseguimos as respostas 
até o fechamento da edição. Mas insistiremos e retor-
naremos em breve.
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CONHEÇA AS OPERAÇÕES PIX SAQUE E PIX TROCO

O Pix agora apresenta duas novas possibilida-
des de operação: Pix Saque e Pix Troco. Ambas as 
modalidades permitem que o consumidor utilize o 
sistema para obter dinheiro em espécie nos esta-
belecimentos comerciais. O serviço será opcional 
para os comerciantes e aqueles interessados 
devem se preparar para oferecê-lo. Os caixas ele-
trônicos também poderão aderir ao sistema, depen-
dendo da decisão dos seus agentes bancários. As 
opções foram habilitadas pelo Banco Central (BC) 
no dia 29 de novembro e estão passando por eta-
pas de teste com os participantes do Pix. 

De acordo com Glenn Andrade, diretor da 
Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais 
(Fecomércio MG), a iniciativa traz benefícios para o 
consumidor e para o comércio − o comprador tem 
maior comodidade e não precisa mais se preocupar 
em transportar dinheiro físico. “Para o estabeleci-
mento, também há benefícios. Além de facilitar, e 
muito, a vida do seu cliente, fortalecendo a fideli-
zação, a empresa irá receber por cada operação 
realizada, de acordo com uma tabela de valores 
de serviços pré-definidos”, afirma. 

REGULAMENTAÇÃO
O diretor ressalta ainda que esse tipo de ope-

ração, principalmente no caso de troco, é comum 
nos estabelecimentos, mas ocorre sem nenhuma 
regulamentação do Banco Central, podendo gerar 
problemas para o proprietário no momento de 
justificar a transação. “Agora, nós temos uma fer-
ramenta nova, um sistema legalizado, que prevê 
e justifica ao Fisco esse tipo de movimentação 

financeira”, acrescenta. Glenn Andrade também 
alerta que o empresário precisa tomar muito cui-
dado para não rotular o seu próprio negócio apenas 
como uma “agência” de saque, sem qualquer favo-
recimento em troca, além do risco de assaltos que 
a visibilidade pode oferecer. O empresário também 
precisará ter conhecimento de administração do 
software, separando os valores referentes à venda 
de produtos daqueles relacionados às novas tran-
sações do Pix. 

O Pix Saque permite ao consumidor transferir 
o valor desejado para o estabelecimento que ofe-
rece o serviço e retirá-lo em dinheiro. No caso do 
Pix Troco, para que o cliente receba a diferença 
em dinheiro, o valor transferido precisa ser maior 
que o valor da compra. O Pix pode ser realizado 
com a leitura de um QR Code ou a partir do apli-
cativo do prestador de serviço. Sendo assim, os 
novos tipos de Pix serão restritos às pessoas 
físicas, que poderão realizar até oito operações 
gratuitas por mês. Já as transações serão limita-
das a R$ 500,00 durante o dia e R$ 100,00 entre 
20h e 6h. (Nathália Farnetti)
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LOCOMOVA-SE
DE MANEIRA SUSTENTÁVEL

O nosso planeta está caminhando 
para o segundo maior aumento de 
CO2 da história. Apenas no Brasil, 
de acordo com levantamento rea-
lizado pelo Instituto de Energia e 
Meio Ambiente (IEMA), ocorreu um 
aumento de 121% de 2020 para 2021 
na emissão de gás carbônico. Esses 
dados mostram que todos precisa-
mos fazer a nossa parte urgente, nem 
que seja nas mínimas atitudes.  

Uma das possíveis alternativas 
para ajudar na diminuição da emissão 
de CO2 é adotar maneiras sustentá-
veis de locomoção. Muitas pessoas 
vão trabalhar todos os dias sozinhas 
ou com poucos passageiros em seus 
carros ou utilizam o veículo para irem 
a lugares próximos, que apresentam 

outras possibilidades de desloca-
mento. Dessa forma, estamos contri-
buindo para que essas porcentagens 
de emissão só aumentem.

Para que possamos ajudar um 
pouco o nosso planeta, é importante 
buscarmos, sempre que possível, ir a 
pé quando a distância permitir. Além 
disso, podemos substituir o carro 
pela bicicleta ou pelo transporte 
público. Uma opção bastante inte-
ressante é dar carona para vizinhos e 
colegas de trabalho. Assim, evitamos 
que outras pessoas saiam com seus 
carros vazios de casa. 

Quais atitudes você tem tomado 
para usar menos o seu carro? Vamos 
juntos buscar mais opções e solu-
ções em prol do meio ambiente?

AÇÕES SOLIDÁRIAS NA 
EM FOCO MÍDIA

O fim do ano chegou e, com isso, o 
espírito solidário se aflora, ainda mais 
neste momento difícil que o mundo 
enfrenta. Embora o ideal fosse que 
campanhas e ações como essas 
acontecessem durante todo o ano, 
nesta época, as pessoas sensibili-
zam-se e mobilizam-se para ajudar 
o próximo. Para quem faz uma doa-
ção, a sensação é de dever cumprido 
e um coração em paz. Já para quem 
recebe, a felicidade de ganhar o que 
precisa é imensurável. 

Por esse motivo é que a Em Foco 
Mídia está de portas abertas para 
receber alimentos não perecíveis, 
brinquedos, livros, roupas e produtos 
de higiene, que serão entregues para 
a Fraternidade Feminina Cruzeiro do 
Sul e para a ONG Amigos de Minas.  

Os donativos serão destinados 
para cidades carentes do norte de 
Minas e do Vale do Jequitinhonha, 
além de municípios na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte. 
Você pode entregar na Rua Orozimbo 
Nonato, 595, Dona Clara, ou agendar a 
retirada pelo WhatsApp 99991-0125. 
As doações podem ser entregues 
até o dia 22/12, entre 9h30 e 18h30, 
e até o dia 30/12 com agendamento. 
Buscamos nas regiões do Jaraguá, 
Dona Clara, Liberdade e São Luiz. 

Além disso, procuramos ainda 
pessoas e empresas parceiras que 
queiram se engajar em outras causas 
que promoveremos durante o ano de 
2022. Contamos com o seu apoio 
para ajudarmos mais pessoas! Mais 
informações: 99998-8686.
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Para qualquer meio de comunicação ter credi-
bilidade, ser bem-sucedido, ou, pelo menos, res-
peitado, é preciso haver um comprometimento de 
seus idealizadores com o público final. No caso 
de um jornal, é preciso que esse reconhecimento 
aconteça por meio de matérias de interesse geral, 
de qualidade e, de preferência, que chegue às mãos 
dos interessados. Por isso, consideramos funda-
mental que o Jaraguá em Foco seja bem distribuído 
em todas as partes da região e que as pessoas 
recebam o Jornal em casa, no seu local de trabalho 
ou em pontos de distribuição. 

Também disponibilizamos uma grande quan-
tidade do jornal em locais de maior circulação: 
padarias, restaurantes, drogarias, clubes, acade-
mias, estabelecimentos de nossos anunciantes.

Lembrando que o não recebimento do jornal 
pode acontecer por vários motivos: dificuldade 
de acesso, o exemplar não cabe dentro da caixa 
de correio, ficando parte dele para o lado de fora, 

Atendendo a pedidos tanto dos comerciantes 
como dos seguidores do nosso perfil no Instagram, 
realizamos novamente um grande sorteio com a 
participação de empresas dos mais diversos seg-
mentos da região do Jaraguá e Dona Clara. O do 
ano passado foi um sucesso e, por isso, repetimos. 
Você pode participar acessando agora o Instagram 
@jornaljaraguaemfoco − procure a foto oficial, siga 
os perfis participantes e confira as regras para con-
correr a kits incríveis de produtos e serviços. 

O sorteio será realizado ao vivo no próprio 
Instagram, no dia 28 de dezembro, às 19h. Serão 
cinco sorteados, que irão receber os mais diversos 
produtos, como sorvetes, combos de pizza, ócu-
los de sol, lingerie, bonés de Cruzeiro e Atlético, 
kit-churrasco, voucher em restaurante, cafés 
especiais e muito mais. E faremos sorteios extras 
durante a live. A empresa que ainda quiser partici-
par pode entrar em contato para esses kits extras. 
Participe e boa sorte!

passível de outra pessoa retirar, cães que impedem 
a aproximação do entregador, ou mesmo o fato de 
um familiar recebê-lo e não mostrar aos demais e/
ou um funcionário de uma loja não repassá-lo ao 
proprietário.

Pedimos a gentileza de nos informar caso seja 
entregue mais de um exemplar da mesma edição 
em sua residência ou alguma outra distribuição 
indevida. Caso queira nossas edições anteriores, 
ou não tenha recebido esta, envie um e-mail para 
emfocomidia@emfocomidia.com.br ou ligue para 
2552-2525, que providenciaremos a entrega.

DISTRIBUIÇÃO DO JORNAL SORTEIO NO INSTAGRAM
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