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PRÓXIMA EDIÇÃO – Em nossa próxima
edição a matéria de destaque será sobre a
importância da qualidade do atendimento nos
ESTABELECIMENTOS GASTRONÔMICOS da
região do Jaraguá. Mostraremos como cada
restaurante, padaria, pizzaria, lanchonete,
delivery, entre outros, se preocupam em
oferecer diferenciais e um bom atendimento
para conquistar os exigentes clientes dos
bairros locais. Falaremos ainda sobre o
crescimento do SEGMENTO ODONTOLÓGICO
e explicaremos como funcionará o BRT (Bus
Rapid Transit). Participe se você tiver alguma
identificação ou quiser opinar sobre algum
desses e de outros assuntos.

O sonho de adquirir um imóvel
A aquisição de um imóvel próprio é um

dos principais sonhos de consumo de
muitas das pessoas. Para alguns é o sonho
da vida que só foi ou será realizado depois
de muitos anos de vida. Além de
proporcionar o conforto da moradia, é um
bem material de valor que proporciona a
sensação de segurança e ainda é um
símbolo de status.

Passamos por um momento em que o
mercado está bastante aquecido e as
ofertas são bem variadas, atendendo a
todo tipo de demanda. Sem contar as
formas de pagamento e a facilidade para a
aquisição de crédito junto às instituições
financeiras. Essa facilidade não existia a
alguns anos atrás e hoje muitos
conseguem sair do aluguel para ter o
imóvel próprio ou mesmo comprar para
investimento. Entretanto, é preciso cautela,
paciência e planejamento para essa
aquisição. Como todo sonho, a idealização
é sempre melhor do que a realidade, e
caso o sonhador não avalie os mínimos
detalhes bem acordado, o desejo de
possuir uma casa ou apartamento próprio
pode levar a enganos bastante reais e esta
negligência pode fazer este sonho se
transformar em um pesadelo.

Comprar um imóvel requer muita
paciência e muita pesquisa. Nunca se
deve comprar por impulso ou empolgação
por algo que tenha gostado, seja preço,
localização ou demais atrativos. E não
basta ver o imóvel pela internet ou na
imobiliária, obviamente. É preciso
conhecer os detalhes do imóvel. Se for
preciso visite outros locais, compare
preço, tamanho e localização, avalie a
área de lazer, caso isto seja importante
para uma família com crianças, por

exemplo. Tudo isso sem pressa, já que o
brasileiro compra, em média, dois imóveis
durante a vida. Esse motivo já é suficiente
para o consumidor ser cauteloso.

Certamente não se deve esquecer de
um dos principais “detalhes”: a condição
financeira de arcar não só com os custos
da compra ou aluguel, mas também com
os gastos conseguintes, como condomínio,
despesas cartoriais e com a Prefeitura,
referentes à documentação, entre outros. 

É importante ainda verificar se o
imóvel, caso seja usado, não precisa de
reformas ou manutenções. Caso
necessite, o ideal é computar o tempo de

finalização dos acabamentos e fazer a
soma dos gastos com o valor de compra
do imóvel. Se a opção pelo usado for
apenas por motivo financeiro, pode ser
que o valor final não seja tão vantajoso
assim. Se o imóvel estiver em construção,
é preciso considerar o histórico da
construtora e o prazo de entrega.

Antes de dar um passo tão importante,
independente de estar comprando pela
primeira ou pela quinta vez, é preciso ficar
atento e seguir algumas dicas que podem
ajudar a evitar problemas futuros.
Reconhecer o próprio momento financeiro e
ter informações sobre o mercado

imobiliário é um dos principais passos para
fazer um bom investimento. São muitos os
argumentos subjetivos usados para tentar
enterrar a matemática ao falar de imóveis.

Para ajudar nesse momento o jornal
Jaraguá em Foco conversou com as
principais imobiliárias da região para
falar sobre o que é preciso avaliar na
hora de fechar um contrato, incluindo
documentação e contrato, além de
dicas para comprar um imóvel com
maior segurança.

Leia mais nas páginas
8, 9, 10, 11 e 13

SEGURANÇA – Desde o início de março a Polícia
Militar implantou um serviço entitulado “Polícia e
Família”, com o objetivo de aproximar a Polícia
da comunidade, para, de maneira integrada,
combater a violência com mais eficácia. Isso
acontecerá com uma maior aproximação com os
moradores e comerciantes para a realização de
um trabalho preventivo. Veja ainda nesta edição
os problemas da temida “saidinha de banco”,
uma modalidade de assalto que estava
acontecendo com grande frequência no Jaraguá
e está tendo uma maior atenção da Polícia.
Confira os depoimentos de vítimas e da própria
Polícia Militar e veja as dicas para evitar ser a
próxima vítima. PÁGINAS 3 e 16

AMAMENTAÇÃO – Pela falta de conhecimento ou
orientação profissional, muitas mães interrompem a
amamentação do bebê por não acreditarem que o
leite materno seja suficiente, por receio, despreparo,
incômodos, feridas na mama, entre outros aspectos. O
aleitamento materno contribui para a prevenção de
mais de seis milhões de mortes em crianças menores
de 12 meses a cada ano. A amamentação exclusiva
até os seis meses de idade, como recomendado pela
Organização Mundial de Saúde, se fosse praticada
universalmente poderia evitar mais de dois milhões de
mortes entre as crianças. Estudos mostram o efeito
protetor do leite materno na mortalidade infantil.
Confira essa interessante matéria com diversas
orientações e informações úteis. PÁGINAS 6 e 7

Jornal da região do Jaraguá com informações e notícias
para os moradores, comerciantes e demais interessados

INTERNET

INTERNET



Em nossa última edição
abordamos a importância de
um bom atendimento por parte
dos estabelecimentos comer-
ciais da região do Jaraguá e
Dona Clara. Não há dúvidas que
a qualidade do atendimento é
fundamental para qualquer
empresa ser promissora no mer-

cado em que atua. A maioria certamente vai falar que conta
com esse bom atendimento, mas muitos ficam a desejar e
precisam melhorar muito para, de fato, oferecer um bom
serviço. Por mais que haja conscientização e se fale sobre
bom atendimento, fidelização e conquista do cliente, são
muitas as empresas que exercem essa função com defi-
ciência. E isso acontece nos mais variados aspectos. 

Não é raro nos depararmos com funcionários ou mesmo
o proprietário do estabelecimento de mau humor, fazendo o
cliente esperar e muitas vezes conversando alto, batendo papo
e não atendendo de maneira adequada. Muitos talvez não
meçam a consequência de ações como essa, mas um único
incômodo pode fazer com que o cliente não volte mais ao local
e ainda divulgue a empresa negativamente.

Através do editorial do mês passado recebemos pouco
mais de 50 e-mails sobre o assunto, com reclamações
diversas, sendo algumas direcionadas a determinados
comércios no bairro. Os gastronômicos foram os campeões
de reclamações, pois é onde o cliente mais quer ser bem
atendido, além de vários fatores específicos que deveriam
ser praticados para que a pessoa saia do local satisfeito. É

uma questão complexa, mas todo cuidado é pouco e é pre-
ciso que haja excelência no atendimento.

Pensando nisso e para discutir melhor o assunto a maté-
ria principal do mês de maio será sobre a qualidade do aten-
dimento nos estabelecimentos gastronômicos da região e já
estamos conversando com os principais restaurantes, pada-
rias, pizzarias, bares, deliverys, lanchonetes, entre outros, para
discutir o assunto e saber como cada um se preocupa com
esse atendimento. Falaremos também com os consumidores
e analisaremos como é o atendimento nos bairros locais e o
que é preciso fazer para que haja melhorias e uma maior pre-
sença da população local. As empresas que não se adequa-
rem a essa nova realidade estarão sujeitas ao fracasso. Não
é à toa que muitos comércios fecham. Mais importante que
conquistar um cliente, é mantê-lo. 

Segurança
Outro assunto sempre em destaque é a segurança. É um

dos temas sobre o qual mais recebemos sugestões de maté-
rias e reclamações. E estamos atentos a isso. Nesta edição
abordamos os problemas da incômoda “saidinha de banco”
e também sobre o serviço “Polícia e Família”, implantado
recentemente no Jaraguá para um trabalho mais voltado à
prevenção através de blitzes educativas e um contato mais
direto com a comunidade. A intenção é válida e certamente
precisamos explorar esse serviço para que juntos possamos
cobrar ações mais efetivas e eficazes da Polícia. 

A violência é considerada um dos maiores problemas da
sociedade e um dos males mais assustadores e preocupan-
tes. A banalização da violência urbana e os crescentes índices

de criminalidade amedrontam cada vez mais a população bra-
sileira. Não se consegue mais estabelecer um sentimento de
segurança plena, e em face dessa onda de violência, que
transformou a vida cotidiana brasileira numa verdadeira guer-
ra civil, a sociedade clama por soluções. 

Quando será que teremos uma política verdadeiramente
séria e comprometida com o social? Essa violação diária está
prestes a extrapolar o limite do suportável pelo homem, se é
que já não extrapolou. Muitas ações são criadas, mas até agora
nada realmente foi eficaz ou pelo menos inibiu as ações, já
que a todo o momento ficamos sabendo de um assalto, um
crime. O criminoso age se aliando ao fator surpresa, procu-
rando vítimas desatentas e distraídas. Se essa suposta vítima
está atenta e precavida, ele desiste e procura outra pessoa.
Daí a importância da adoção do comportamento preventivo
e procedimentos seguros no cotidiano. Questões que sempre
destacamos em nossas páginas. 

Aliado a isso, a violência só aumenta devido aos sérios
problemas econômico e social, a urbanização acelerada, a
pobreza, a exorbitante desigualdade social, a violência políti-
ca, a natureza mais organizada do crime e a emergência do
uso e tráfico de drogas ilegais. Alguma coisa tem que aconte-
cer. Precisamos estar atentos, unirmos forças e nos conscien-
tizarmos do poder que temos para que juntos possamos com-
bater e dar um basta em tanta insegurança.

Fabily Rodrigues (Editor)
fabilyrodrigues@gmail.com
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Desde o dia 1º de março o ser-
viço da Polícia Militar chamado
“Polícia e Família” está presente no
Jaraguá e tem como objetivo aproxi-
mar a Polícia da comunidade, para
que juntas possam combater a vio-
lência com mais eficácia. O coorde-
nador da equipe do “Polícia e
Família”, Tenente Mariano, conta que
o serviço surgiu a partir do progra-
ma “Polícia e Cidadania”, que abran-
ge o Proerd, a Patrulha Escolar e a
Patrulha de Violência Doméstica.
“Estamos tentando atuar junto à
comunidade nos diversos serviços
que prestamos. Tentamos nos apro-
ximar dos moradores e comerciantes
para que o trabalho preventivo seja
realizado. Hoje temos, diariamente,
uma Base Móvel, localizada na Rua
Izabel Bueno, próximo ao Bradesco
e ao Itaú, o policiamento a pé, via-
turas e futuramente teremos a Ciclo
Patrulha, que é o policiamento feito
com bicicletas”, conta.

Segundo o Tenente Mariano essa
aproximação com a comunidade está
sendo feita através de blitzes educati-
vas e visitas dos policiais ao comércio
e às residências, com a finalidade de
identificar os problemas do bairro.
“Através dessas visitas pretendemos
saber quais são as principais deman-
das da comunidade, e aquelas que
não forem referentes à Polícia Militar
encaminharemos para outros órgãos,
como a Prefeitura. Nas blitzes entre-

gamos um material que explica qual é
a função do serviço ‘Polícia e
Família’”, conta. Quem tiver interesse
em conhecer melhor esse e outros tra-
balhos desenvolvidos pela Polícia
Militar, solicitar informações ou fazer
ocorrências pode procurar a base
móvel, localizada próximo ao
Bradesco, na Rua Izabel Bueno, ou
ligar para o número 3427-0735. 

Através do e-mail do 13º Batalhão
(13bpm@pmmg.mg.gov.br) ainda é
possível enviar sugestões de policia-
mento e solicitações diversas, como
orientação para organização de Rede
de Vizinhos Protegidos. Através des-
ses contatos é possível ter uma comu-
nicação mais direta com a Polícia no
que diz respeito à segurança pública.
Lembramos que o número do Disque
Denúncia é 181 e não é necessário se
identificar.

Polícia Militar inicia novo serviço na região Jaraguá
em

Foco no
Facebook
Quem quiser conferir

as últimas edições do
Jaraguá em Foco digi-
talmente basta acessar
www. f a c ebook . c om/
jaraguaemfoco. Aproveitando
a popularidade e a facili-
dade de acesso para
quem utiliza essa rede
social, disponibilizamos
nossas páginas pelo site.
É possível também confe-
rir as páginas dos jornais
Ouro Preto e Planalto em
Foco. Além disso, quem
entrar no site também
pode comentar as maté-
rias, elogiar, criticar, deba-
ter, opinar e ainda sugerir
temas para nossas próxi-
mas edições. Como é
comum no Facebook,
curta nossa página e nos
ajude a divulgar ainda
mais o Jornal da nossa
região. Todos os comentá-
rios serão bem vindos e
respondidos.

FABILY RODRIGUES

Câmeras de
monitoramento 
Atento às demandas de sua comunidade o

Deputado Federal Eros Biondini mantém conta-
to com os órgãos competentes para discutir a
questão da segurança na região do Jaraguá. No
dia 16 de março, seu assessor e membro do
Conselho Comunitário de Segurança Pública de
Minas Gerais, Cláudio Campos, esteve com o
Comandante do 13º BPM, Ten. Cel. Mauro Alves,
e com o Capitão Andrade, para entregar um
documento oficial com reivindicações para por
fim à insegurança no bairro e região. Ele ainda
protocolou, junto à Prefeitura, um ofício que
solicita a instalação do sistema de câmeras de
monitoramento para a região, reforçando o
pedido, também, junto ao Administrador da
Regional Pampulha, Osmando Pereira. “A segu-
rança das nossas famílias é prioridade.
Somando forças com a PM e demais institui-
ções responsáveis pela segurança, vamos lutar
por este direito”, afirma Eros.
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ENQUETEJARAGUÁ INFORMA
Loja de lingerie e
moda fitness é

inaugurada no Jaraguá
Novos comércios continuam

sendo instalados no bairro
Jaraguá. No dia 19 de março foi
inaugurada a loja Chérie,
especializada em lingerie e moda
fitness. A proprietária, Fernanda
Gorza, conta que a escolha pela
Rua Izabel Bueno para a
localização da loja aconteceu
devido ao grande movimento do
comércio local naquele ponto.
“Não moro na região, porém
trabalhei por seis anos no
Aeroporto da Pampulha e virei
consumidora do comércio daqui.
Moro no bairro Palmares e lá não
tem uma rua tão movimentada
como esta. As expectativas são as
melhores e estou satisfeita com o
retorno. Nosso objetivo é mostrar
nosso trabalho e crescer cada vez
mais. Futuramente trabalharemos
com moda praia também” conta.
Informações: 3441-1961.

O mercado da beleza está cada vez mais em
alta. Não é à toa que em diversas regiões como a
do Jaraguá, são muitos os espaços voltados para
esse segmento. Pensando em proporcionar um
espaço maior com mais comodidade, o Studio
Kali inaugurou seu novo espaço para noivas, no
dia 19 de março, em um evento para convidados.
A proprietária, Delma Clarindo dos Santos, conta
que se mudou para o local, na Rua Leopoldina
Cardoso, 241, desde 17 de novembro. “Montei
este espaço com muito carinho pensando no
aconchego dos meus clientes. Mudamos porque
nossa antiga loja na Rua Izabel Bueno era
pequena e tínhamos um projeto para ampliar
nossos serviços. Assim que mudamos começamos
a atender, porém a reforma não foi concluída.
Então fizemos a inauguração em outra data para
apresentar este novo espaço, além de divulgar o
serviço que ofereceremos às noivas”, conta.

Além do dia da noiva o Studio Kali oferece ainda
massagem com pedras quentes, bambu terapia,
massagem relaxante, lipo massagem, manthus,
hidromassagem, SPA corporal, SPA de pés e mãos,
unha em gel, tratamento facial para manchas e
rejuvenescimento, roller, pelling de cristal, pelling de

diamante e SPA Day, que
engloba vários serviços. “O
retorno está sendo muito
positivo e nosso público está
satisfeito com essa evolução”,
conta Delma.

Pensando nos adolescentes
da região, o Studio Kali iniciou
o projeto “Jovem Aprendiz”,
onde eles têm a oportunidade
de conhecer e aprender sobre o
universo da beleza. “Hoje temos
dois adolescentes que vêm aos
sábados para aprender todo o
funcionamento do salão, desde o
atendimento, marcação, organização de
materiais até à prática, como a lavagem
dos cabelos. Estou gostando da
experiência porque eles estão motivados e
percebo que estamos agregando valor em
suas vidas. Estamos incentivando quem
sabe uma futura profissão, mas é um
aprendizado para a vida toda e quero
ampliar esse projeto”, comenta.
Informações: 3427-6526.

Reencontrar os amigos da época da
escola para reviver os momentos juntos é
sempre muito agradável. Pensando nisso as
proprietárias do salão de festas Algazzarra,
Vera Lúcia e Elaine Crosara, promoveram, no
dia 17 de março, um encontro dos ex-
alunos do Centro Educacional Primeiros
Passos. O encontro aconteceu no próprio
Algazarra e os espaços estavam repletos de
recordações da instituição, que funcionou na

região durante 15 anos. Vera conta que o
encontro foi muito agradável. Um dia de
reviver uma época que marcou muitas
pessoas. “Esse encontro para nós foi muito
gratificante. Mostramos filmagens de festas
antigas, fotos e objetos da época. Todos
recordavam e comentavam os momentos
que passaram na escola. Alguns levaram
objetos dá época mostrando como a escola
foi importante em suas vidas. Além dos

Reencontro e recordações de ex-alunos 

Espaço de beleza é ampliado em novo endereço 

alunos, pais e professores também
compareceram”, conta.

O próximo encontro ainda não tem data
definida. “Pretendemos fazer outro encontro,
pois muitas pessoas não puderam
comparecer ou não ficaram sabendo a
tempo e já estão nos cobrando mais um
encontro, assim como os que participaram.
Depois do encontro foi formado um grupo
no Facebook pelos ex-alunos. Eles estão
trocando fotos e marcando outros encontros
paralelos”, comenta Vera Lúcia. 

FOTOS: RACHEL MARA

DIVULGAÇÃO



Com a chegada do primeiro filho,
muitas mães se sentem inseguras
quando se trata de amamentação.
Apesar das diversas orientações rece-
bidas durante a gestação, leituras,
entre outras informações, muitas delas
não acreditam que apenas o leite
materno é o único e o mais importan-
te alimento para o recém-nascido. Ele
tem os nutrientes necessários para o
crescimento e desenvolvimento do
bebê. Além disso, o ato de amamentar
possibilita uma interação especial
entre mãe e filho, que é de suma impor-
tância para a relação afetiva de ambos.
A mãe tem o alimento que ele necessi-
ta e deve ser o único até os seis pri-
meiros meses de vida, é o que consi-
dera a Organização Mundial de Saúde
como “Aleitamento Materno Exclusivo”. 

Pela falta de orientação profissional,
muitas mães interrompem a amamenta-
ção do bebê por não acreditarem que o
leite materno seja suficiente, por receio,
despreparo, falta de posição, incômodos,
feridas na mama ou informações culturais
familiares. E assim acabam oferecendo
outros alimentos ao bebê. A dificuldade
para amamentar também pode ocorrer

quando a mãe está com depressão pós-
parto, como aconteceu com a administra-
dora Aline Ribeiro Carneiro, que, após o
nascimento de sua filha Laura, apresentou
alguns sintomas desta doença. “Chorava
muito, estava com medo de não dar conta.
Era para estar feliz, mas estava deprimida.
Não me sentia segura e por isso não con-
seguia passar segurança para meu bebê”,
conta. O problema foi amenizado com o
apoio e presença do marido, o que ajudou
muito na adaptação.

Aline completa, dizendo que sente difi-
culdade em amamentar apenas no peito.
“A Laura mama 10 minutos e chora muito,
por isso complemento a amamentação
com o leite em pó ou chá na mamadeira,
e assim ela para de chorar e fico mais tran-
quila por ela estar alimentada. Acho que ela
se acomodou e eu também”, completa.  

De acordo com a enfermeira Sandra
Maria Quintão, a mãe precisa ter uma
orientação profissional para conseguir
expressar o que está sentindo e suas difi-
culdades. “Vou até a casa delas para con-
versar sobre essas dificuldades, orientá-
las e apoiá-las. Através da conversa mos-
tro as maneiras mais prazerosas e con-
fortáveis para amamentar o bebê, fortale-

cendo assim o relacionamento afetivo de
ambos”, afirma. 

Alimentação saudável
É muito comum ouvir uma mãe dizen-

do que seu leite é fraco. Segundo os médi-
cos, isso não é verdade. O leite tem fases
e passa por transições para se adequar à
criança na medida em que ela cresce. A
natureza é muito sábia e ela prepara o ali-
mento do bebê da maneira certa. É nor-
mal ele ficar aguado, gorduroso, salgado,
entre outros aspectos. O acompanha-
mento de profissionais no aleitamento
materno traz resultados rápidos e satisfa-
tórios, mas para isso é necessário conhe-
cer e analisar o contexto familiar em que

a mãe vive, e o mais importante: a mãe
precisa estar disposta a voltar a ama-
mentar. “O primeiro passo é ter confiança
com o seu bebê. Ela precisa se adaptar a
essa nova fase da vida, estar tranquila e
bem alimentada”, conta Sandra Quintão.
O gasto de energia da mãe é muito gran-
de e a vida muda de maneira significativa
com a chegada do bebê, principalmente
devido à amamentação constante, cha-
mado de “Aleitamento de Livre Demanda”. 

O desgaste também ocorre pelas noi-
tes em claro, trocas de fralda, banhos, entre
outros cuidados, onde a mãe acaba se
esquecendo de se alimentar ou não ingere
os alimentos corretamente. Por isso é fun-
damental que ela tenha uma alimentação

A importância e os benefícios d   
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ALEITAMENTO E DOAÇÃO DE LEITE MATERNO
Para as mamães que estejam com dificuldades para amamentar, querem receber informações
prévias sobre o tema, ou desejam doar o excesso de leite, o hospital público Odete Valadares,
da Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig), possui um plantão de enfermeiras
especializadas, que oferece assistência gratuita para as interessadas. O Posto de atendimento
funciona diariamente, das 7h às 19h, e o atendimento externo é feito de segunda a sexta-feira,
entre 8h à 17h, nas dependências do próprio hospital, que fica na Av. do Contorno, 9.494,
Prado. Há um déficit de mais de 100 litros de leite no Hospital para atender aos recém-nascidos
carentes, em especial os prematuros. As mulheres que não puderem comparecer ao local para
fazer a doação, podem ligar e agendar uma visita dos Captadores do Banco de Leite, que
possuem um serviço de atendimento domiciliar. Informações: 3337-5678 e 3298-6008.
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saudável, bebendo muito líquido e ingerin-
do alimentos nutritivos para repor as ener-
gias que são gastas durante o dia.

Segundo a nutricionista do
Acompanhar Jaraguá, Tatiana Bering, as
orientações nutricionais devem ser indivi-
dualizadas, porém algumas dicas podem
ser ressaltadas. “As mães devem fazer de
cinco a seis refeições ao dia, com fracio-
namento do volume ajustado à tolerância;
consumir alimentos com fontes de vitami-
na A, C e dos minerais cálcio e ferro; evi-
tar o uso de adoçantes artificiais; ingerir
bastante líquidos, como água e sucos
naturais; diminuir ou restringir o consumo
de bebidas contendo cafeína (café, chá
mate e refrigerantes à base de cola), que
podem interferir no teor de ferro do leite
humano; evitar alimentos gordurosos e fri-
turas em geral; e consumir no mínimo três
frutas e de quatro a cinco porções de hor-
taliças”, enumera. Vale ressaltar que,
durante o período da amamentação, a
mulher não deve fazer dieta para emagre-
cimento, pois pode comprometer a pro-
dução e qualidade do seu leite, trazendo
prejuízos à nutrição de seu filho. 

Mamadeira e bico
Segundo a fonoaudióloga Aline

Garilho Borges, o uso constante da
mamadeira pode acarretar alguns pro-
blemas na fala e na respiração. “A
mamadeira atrapalha a formação da
dentição do bebê, pois ele respira
mais pela boca e a língua empurra os
dentes, o que, consequentemente,
modifica a formação do rosto.
Provavelmente, quando criança, ela
poderá ter que usar aparelho nos den-
tes. Se o bebê não aprende a falar
bem, poderá também não escrever

bem. É nítido identificar um bebê que
mamou no peito e outro que mamou
na mamadeira. A estrutura muscular
facial é bem diferente”, explica.

O bico também é outro problema. De
acordo com o pediatra Marcelo Grossi
Sad, o bico é uma questão cultural brasi-
leira. “O bico nunca deveria ser usado. O
bebê tem necessidade de sugar, mesmo
que não seja para alimentar, mas, como a
mamadeira, o bico pode acarretar proble-
mas de saúde, desde a musculatura até a
respiração. Muitas vezes as mães usam
esse recurso para o bebê parar de chorar,
o que não é correto”, conta. 

Muitas pessoas desconhecem, mas
existem profissionais da saúde que
fazem consultorias sobre Aleitamento
Materno, atendendo a domicílio.
Sandra Quintão trabalha com aleita-
mento há 23 anos e para ela é uma
recompensa quando a mãe consegue
amamentar seu filho e se sente feliz
por isso. Para mães que não podem
pagar por esse serviço o Centro de
Saúde Santa Rosa realiza acompa-
nhamentos e incentivo ao aleitamento
materno desde o pré-natal das ges-
tantes. O acompanhamento é feito por
médicos, enfermeiros e no grupo de
gestantes. De acordo com a gerente e
enfermeira Silvana Maria Lopes
Guimarães, após o nascimento do
bebê a mãe vai ao centro de saúde no
quinto dia para a realização de exa-
mes, vacinas e orientações de cuida-
dos com o bebê. “Trabalhamos focados
na prevenção, dando orientações para
as mães desde a gravidez. À medida
que ela sentir dificuldade nós atende-
mos e orientamos sobre a importância
do aleitamento materno”, conta. 

Não há dúvidas sobre a importância
do aleitamento materno e os benefícios
para a saúde e qualidade de vida de
uma criança, pelos nutrientes que
estão presentes no leite materno. Por
isso é fundamental que haja conscien-
tização de que o leite materno é o único
e mais importante alimento para o
bebê e deixar que ele mame apenas no
peito o maior tempo possível. Dessa
maneira seu filho (a) será mais saudá-
vel e com menor probabilidade de con-
trair alguma doença. Amamentar é dar
carinho e proteção à criança. É um ato
de amor.  (Glenda Magalhães, com
colaboração de Fabily Rodrigues)

Contato da enfermeira
Sandra Quintão:

3317-1572 / 9624-4321
Centro de Saúde Santa Rosa: 

3277-1578 / 1579

     do aleitamento materno DICAS PARA
AMAMENTAÇÃO 

Dê ao seu filho o
que há de melhor!

lMantenha sua higiene pessoal;
lProcure um local tranquilo;
lMantenha-se numa posição
confortável;
lOfereça somente leite materno até
os seis meses de vida do bebê;
lNão dê água, chás, leites artificiais
ou qualquer outro alimento;
lO leite materno nunca é fraco. Ele
é adequado para o
desenvolvimento do bebê;
lNos primeiros meses o bebê não
tem horário certo para
amamentar, por isso ele deve
mamar sempre que quiser;
lNão dê chupetas, bicos e
mamadeiras, pois podem levar o
bebê a rejeitar o peito da mãe,
além de acarretar problemas de
saúde;
lBebidas alcoólicas e cigarros
devem ser evitados.

BENEFÍCIOS PARA A
MÃE QUE AMAMENTA

lDiminuição do sangramento
pós-parto; 
lDiminuição do risco de
desenvolver câncer de
mama e ovários;
lDiminuição do risco de anemia; 
lDiminuição dos riscos de diabetes
e infartos cardíacos;
lA mulher que amamenta perde
mais rapidamente o peso que
ganhou durante a gravidez. 

INTERNET
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Para muitas pessoas comprar um
imóvel é a realização de uma vida. A con-
clusão de um negócio pode ter vários e
vários “capítulos” até o momento da assi-
natura do contrato e entrega das chaves.
Por isso, para dar esse passo tão impor-
tante é preciso ficar atento e seguir algu-
mas dicas que podem ajudar a evitar pro-
blemas futuros. Comprar um imóvel
requer paciência e muita pesquisa. Para
facilitar essa aquisição o mercado está
bastante aquecido e as ofertas são bem
variadas, atendendo as mais diversas
demandas. A facilidade para a aquisição
de crédito junto às instituições financei-
ras é um fator que ajuda bastante àque-
les que precisam comprar ou comple-
mentar o valor a ser investido. Uma faci-
lidade que não existia antes com as
variações da nossa moeda. Hoje muitos
conseguem sair do aluguel direto para a
casa própria ou o apartamento quitado.
Sem contar com aqueles que compram
um imóvel para investir. O mais impor-
tante para chegar até esse momento é
ter cautela, paciência e planejamento.

Com o constante crescimento e inves-
timentos na região, novos empreendimen-
tos surgem e empresas do ramo também,
como construtoras e imobiliárias. Aliar
satisfação, preço e qualidade é uma tare-
fa nada fácil. Somente com muita pesqui-
sa o consumidor poderá identificar essas

três necessidades. Um dos pontos mais
citados pelos especialistas da área é a
pesquisa da imobiliária e da construtora,
para saber se são confiáveis. “É importan-
te conhecer a idoneidade das imobiliárias
e construtoras. Informações sobre imobi-
liárias e corretores podem ser encontradas
no site do Creci. A pesquisa também é
importante para quem vai comprar um
imóvel na planta. Isso certamente ajudará
a evitar problemas. Tem que verificar o his-
tórico e conhecer outros empreendimentos
da empresa. Por isso é importante procu-
rar uma imobiliária, porque ela sabe a real
situação da construtora e do empreendi-
mento”, informa o diretor da Memphis
Imóveis - Rede Morar, Haldane José Ribeiro
Teixeira Júnior. 

Para a sócia-proprietária da 4S
Imóveis, Fabrícia Rossi, a imobiliária tem
a obrigação de pesquisar sobre quem
está oferecendo o imóvel para venda,
verificando registros, alvarás e certifica-
ções. “Todo negócio, se for bem ampara-
do, é seguro. O papel do corretor é aler-
tar os clientes sobre os riscos e passá-
los para o contrato, para ambas as par-
tes ficarem cientes”, afirma. 

Segundo o diretor presidente da Gold
Imóveis, Giovanni Baroni, para que a
negociação seja totalmente segura e não
haja problemas no futuro o papel da imo-
biliária é fundamental. “É importante

entender que o corretor de imóveis não
vende imóvel, quem vende é o proprietá-
rio. O corretor vende serviço e o serviço
dele é olhar as documentações, certifi-
cados, conferir se o imóvel está em
boas condições e informar para o futu-
ro comprador. A profissão de corretor é
regulamentada pela Lei nº 10.530. A
Lei nº 10.406 fala sobre as obrigações
do corretor, e o art. 723 explica que ele
é obrigado a executar a mediação com
diligência e prudência, além de prestar
ao cliente, espontaneamente, todas as
informações sobre o andamento do
negócio”, explica.

O sócio-proprietário da Advento
Imóveis, Sebastião André Leoutério, cita
outro ponto importante na hora da esco-
lha do imóvel: a localização. “Tanto para
locação como para a compra, o principal
item que deve ser verificado é a localiza-
ção. Conhecer o bairro, verificar se está
próximo ao comércio, escolas, bancos,
padaria, entre outros. É aconselhável evi-
tar lugares ermos. Aqui na região você
tem uma gama de pessoas que procu-
ram imóveis pela proximidade com a
UFMG e Unifenas, além do comércio
local, que é muito vasto”, analisa.

Imóvel pronto 
Não é todo mundo que consegue com-

prar um apartamento novo ou na planta,

então a opção é comprar um imóvel mais
antigo ou “usado”. Essa é a prática mais
comum e, como todo negócio, há um lado
positivo nessa aquisição, como, por exem-
plo, o fato de imóveis mais antigos serem,
normalmente, mais espaçosos. Para
Haldane Júnior, o imóvel usado tem a van-
tagem de ser mais completo do que o que
está na planta. “Em um imóvel usado você
não gasta para equipar, pois muitas vezes
já vem com boa parte dos móveis, cozinha
e banheiro montados. Depois de pintar o
imóvel fica com aparência de novo”, conta. 

Haldane Júnior ainda comenta sobre
a importância de observar o estado da
estrutura do imóvel. “O cliente deve
observar não só a estrutura do aparta-
mento, mas também do prédio todo.
Através do estado do prédio você conse-
gue identificar como é a vizinhança. Em

Cuidados para adquirir um imóvel é     
INTERNET
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      fundamental para um bom negócio
um prédio com mau estado de conser-
vação o gasto é maior e mostra que os
moradores não se preocupam muito em
fazer as melhorias. É preciso fugir desse
tipo de imóvel. É importante também pro-
curar o síndico para saber sobre paga-
mentos, fundo de investimento, o valor do
condomínio e se há inadimplentes. Outra
coisa importante é pedir, no dia da entre-
ga das chaves, o consumo final das con-
tas da Cemig e Copasa e verificar se o
IPTU está em dia”, informa.

Imóvel na planta
Hoje em dia as pessoas que não pre-

cisam de um imóvel com tanta urgência
ou que querem investir em certa locali-
zação optam pela compra de um imóvel
na planta. Mas muitos também buscam
o lucro. Os imóveis na planta sofrem
variações altas em apenas um ano. Por
isso é comum escutar: “Eu paguei R$
180 mil e agora meu apartamento já está
valendo R$ 230 mil, com apenas um ano
de entrega”. José Viana, diretor comer-
cial da Visa Imóveis, alerta para a
necessidade de conhecer o histórico da
construtora, assim como fazer uma visi-
ta aos empreendimentos antigos. “A
pesquisa é importante porque existem
construtoras sérias e outras não. Tem
que olhar se a construtora está em dia
com a parte legal da obra e se já está
providenciando o Habite-se, que é um
documento importante, com todos os
detalhes de materiais e metragem do
imóvel. É interessante sempre acompa-
nhar a obra através dele para saber se
o material que está sendo usado é o que
foi informado”, informa. 

A gerente da Projeto Imóveis, Selma
Regina Forcatho, completa, dizendo que,

além de consultar o CNPJ da construto-
ra responsável, que vai informar se ela
possui algum processo, é aconselhável
conversar com pessoas que já compra-
ram imóveis da empresa para saber se a
entrega da obra  costuma ser pontual. 

Os riscos desse tipo de transação são
grandes, porque, infelizmente, algumas
construtoras agem de má-fé, por isso é
importante conhecer bem a construtora.
Verifique também se a empresa tem pen-
dências na justiça ou reclamações no
Procon. Segundo Giovanni Baroni, além da
pesquisa sobre a construtora tem que
pedir a cópia do registro de incorporação
do imóvel. “Algumas construtoras não
fazem o registro de incorporação dos seus
empreendimentos e isso é um crime, de
acordo com a Lei nº 4.591. Essa lei deter-
mina que, antes de iniciar qualquer nego-
ciação imobiliária, as incorporadoras
devem registrar no cartório vários docu-
mentos. Entre eles estão: a prova da pro-
priedade do terreno, o projeto de constru-
ção aprovado pela Prefeitura, o cálculo
exato da área do imóvel e a descrição do
acabamento e material utilizado na cons-
trução”, explica.

Rosely Maria da Silva, proprietária da
Imobiliária Casa Nobre, acrescenta:
“Sem o Habite-se de prédio não é possí-
vel desmembrar a matrícula. Quem libe-
ra o Habite-se é a Prefeitura, que faz uma
vistoria para verificar se a obra está de
acordo com as leis municipais. Muitas
vezes a construtora não consegue o
Habite-se e quem arca com o prejuízo
são os moradores”, alerta.  

O sócio-proprietário da Fox Imobiliária –
Rede Net Imóveis, Marley Vieira, reforça,
dizendo que é importante observar se a
construtora tem planejamento, como é seu

campo de trabalho e a forma que este tra-
balho é desenvolvido. “Observar a organi-
zação da obra demonstra como a empre-
sa trabalha. Durante a obra faça visitas e
no dia da entrega das chaves faça uma vis-
toria minuciosa para saber se o imóvel está
conforme o memorial descritivo e o registro
de incorporação”.

Atrasos
Um dos maiores problemas enfrenta-

dos por quem compra imóveis na planta
é o prazo de entrega. Não são poucas as
construtoras que atrasam a entrega de
imóvel. Marley Vieira explica que, nesses
casos, é aconselhável analisar o contra-
to para saber dos direitos e se há uma
cláusula falando sobre isso. “Essa é uma
questão complicada. É importante defi-
nir isso no contrato e, caso ocorra, tem
que analisar os motivos desse atraso”.
Segundo Sebastião André, as construto-
ras alegam falta de material, mão de obra
e atraso na retirada do Habite-se para o
atraso na entrega dos empreendimentos.
“Esses problemas não são motivo para o
atraso. A lei permite que o comprador
receba uma indenização. O importante é
estar bem assessorado para fazer um
bom contrato e não aceitar tudo que a
construtora impõe. Apenas ler o contrato
não basta. É preciso entender”, afirma.

Aluguel
Muitos optam pela locação (ou alu-

guel, como é mais utilizado) que também
requer a mesma atenção. Assim como
quem compra um imóvel, o primeiro
passo para locar é pesquisar a imobiliá-
ria que vai prestar o serviço. Muitas pes-
soas colocam imóveis para alugar como
forma de investimento. Mas é aconse-

lhável que isso seja feito em uma única
imobiliária, o que possibilita a garantia
da integridade do imóvel. Giovani Baroni,
da Gold Imóveis, ressalta que essa medi-
da é importante, pois possibilita mais
segurança ao proprietário, já que isso faz
com que a imobiliária seja a única res-
ponsável por qualquer problema.
“Acontecem casos de roubo em imóveis
com mais de uma imobiliária envolvida,
onde todos têm a chave. Dessa maneira
não há como identificar o culpado”.

A vistoria inicial tem que ser verificada
pelo locador e pelo locatário, para facilitar
a verificação final do imóvel na entrega
das chaves. “Nessa vistoria inicial é impor-
tante conferir a parte hidráulica, elétrica,
se há infiltrações e o que contém no imó-
vel, como armários e lustres, por exemplo”,
observa a sócia-proprietária da 4S
Imóveis, Fabrícia Rossi. Leonardo Botelho
comenta que, além da vistoria, devem ser
observadas outras questões no momento
de alugar um imóvel. “É preciso observar
se no contrato tem as principais despesas
incluídas, como IPTU e condomínio. É inte-
ressante pedir a escritura pública do imó-
vel para saber mais informações”.  (Ana
Izaura Duarte, com colaboração de
Fabily Rodrigues)

Continua nas páginas 10, 11 e 13

INTERNET
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A maior preocupação de todo preten-
dente à casa própria é comprá-la com segu-
rança, pois atualmente é comum acontecer
o que ninguém deseja: fazer um mau negó-
cio e perder o valor investido. O mero con-
trato de compra e venda do imóvel, mesmo
que devidamente realizado através de ins-
trumento público, não é suficiente para pro-
teger o comprador de complicações futuras
que possam surgir e estragar o mencionado
negócio. Por esses motivos é importante que
toda compra e venda de imóvel seja acom-
panhada por um advogado ou imobiliária de
confiança do comprador.

É necessário checar a documentação
antes de fechar um contrato e só depois de
se certificar que tudo está certo é que se deve
fazer um compromisso de compra ou venda.
É aconselhável ainda colocar no contrato
uma cláusula que garanta seu direito de res-
cisão no caso de problemas com o imóvel
ou com a documentação. No cartório de
registro de imóveis peça uma cópia da escri-
tura, da matrícula do imóvel e da certidão
negativa. Já na Prefeitura solicite a certidão
negativa da situação fiscal e enfitêutica do
imóvel. Lembre-se também de exigir as
cópias dos documentos pessoais do vende-
dor e do cônjuge, assim como as certidões
negativas de protesto da Justiça Federal e
dos executivos fiscais.

Para Rosely Maria da Silva, proprietária
da Imobiliária Casa Nobre, alguns cuida-
dos não podem passar despercebidos,
como o registro atualizado do imóvel, a cer-
tidão de ônus – que vai mostrar qualquer

pendência envolvendo o imóvel, como
uma partilha de bens –, e pesquisar a vida
financeira e judicial do vendedor. “O com-
prador tem que exigir algumas certidões na
hora da negociação, como a certidão vin-
tenária, que é a matrícula atualizada do
imóvel, mais a certidão de ônus; a certidão
expedida pela junta comercial, para saber
se o vendedor não possui restrições; certi-
dões de ações cíveis, para confirmar se
não há restrições e processos na justiça
estadual, federal e do trabalho; e certidão
de impostos federais, estaduais e munici-
pais, inclusive da procuradoria federal. Se
o vendedor for casado também tem que
verificar se o cônjuge não tem processos
ou restrições em seu nome. A imobiliária
deve pedir todos esses documentos na
hora da captação para garantir uma boa
negociação. Fazemos isso para a seguran-
ça do cliente. A maioria dessas certidões é
retirada pela internet, o que facilita o pro-
cesso.”, orienta.

Financiamento
Um documento importante para quem

vai financiar, e que vem junto com o regis-
tro do imóvel, é o Habite-se. Esse é um
documento que atesta que o imóvel foi
construído seguindo as exigências da legis-
lação local estabelecidas pela Prefeitura
para a aprovação de projetos. “O banco só
libera o financiamento e o uso do FGTS se
o imóvel estiver registrado. A dica que eu
dou para quem está em busca de um imó-
vel é fazer um financiamento porque a pres-

tação que se paga está semelhante ao valor
de um aluguel. A Caixa Econômica financia
até 90% do imóvel e as parcelas são
decrescentes”, informa Selma Regina
Forcatho, gerente da Projeto Imóveis.  

Fabricia Rossi, sócia-proprietária da 4S
Imóveis, orienta: “antes de fazer a propos-
ta para o financiamento faça uma entrevis-
ta com o correspondente bancário ou um
gerente da Caixa para levar os documentos
necessários. Antes disso não é bom dar o
sinal porque pode acontecer de o financia-
mento não ser aprovado e a pessoa perder
o dinheiro. Quem optar por pagar pelo FGTS,
precisa verificar na certidão de ônus do
imóvel se o antigo dono comprou usando
essa mesma modalidade em menos de
três anos. Após esse período pode ser uti-
lizado sem problemas”, conta.

Contrato
Muitas vezes as pessoas não dão a

devida atenção para o contrato de compra
e venda. Esse contrato estabelece obriga-
ções e direitos, ou seja, aquilo que cada
parte envolvida deve fazer, bem como as
definições de multas. Um contrato não
deve ser lido e, sim, entendido. O diretor do
Instituto dos Advogados de Minas Gerais,
Luiz Fernando Valladão, aconselha que
seja observado se o contrato está claro, de
acordo com as cláusulas, se a empresa
oferece garantias e se há dívidas penden-
tes. “É preciso ler bem esse contrato para
saber se está tudo descrito, principalmen-
te se o imóvel estiver na planta. Verificar se

informa o prazo de entrega e a multa para
o não cumprimento desse prazo. Outra
questão é o desacerto em relação ao paga-
mento e aos juros. Na planta é comum ter
alteração de parcelas, por isso é impor-
tante, no momento de fechar um negócio,
ter uma assessoria jurídica para prevenir
problemas futuros”, afirma.

Leonardo Botelho fala da importância de
ler bem o contrato, tanto na compra e venda
de um imóvel, como na locação. “No con-
trato estão todos os deveres e direitos de
ambas as partes. No caso do contrato de
locação tudo estará esclarecido, como mul-
tas de atraso e tempo do aluguel. No con-
trato de imóvel na planta estarão os prazos
e prorrogações, entre outras questões impor-
tantes”, comenta. 

Segundo Abigail Castro, um bom contra-
to não pode ser leonino, onde beneficia
somente uma das partes. “Para fazer um con-
trato bem feito é importante que haja res-
paldo de uma imobiliária ou de um advoga-
do para melhor orientar e conseguir benefí-
cios para o cliente. Uma assessoria jurídica,
ou até mesmo de um corretor, possibilita
segurança durante a negociação”, conta.  

Todo cuidado é pouco na hora de qual-
quer negócio, principalmente os que envol-
vem sonhos como a casa própria.
Infelizmente existem pessoas nesse merca-
do que agem de má-fé e por isso é impor-
tante procurar empresas idôneas para inter-
mediar a negociação e informar se aquele
negócio vale a pena. (Ana Izaura Duarte,
com colaboração de Fabily Rodrigues) 

Documentação e contrato são imprescindíveis para uma negociação segura
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ENQUETEENQUETE

Profissionais ressaltam pontos importantes no momento de escolher um imóvel
“A primeira coisa a ser feita na hora de procurar um imóvel para compra ou locação é con-
sultar um profissional qualificado e credenciado pelo Creci. É importante também buscar
uma imobiliária credenciada e com todos os corretores registrados e sempre fazer a nego-
ciação através do intermédio desta imobiliária porque se você entra em uma negociação
direta com o vendedor pode correr riscos e problemas no futuro. Ao comprar um imóvel
pronto verificar todas as certidões e registros do imóvel e do atual proprietário para ver se
não há restrições. Se optar por um imóvel na planta peça o registro de incorporação por-
que se não tiver não vale a pena comprar. Para quem vai alugar, a dica é fazer uma visto-
ria no imóvel, conhecer os vizinhos, as regras e taxas de condomínio.”
Giovanni Baroni, Diretor Presidente da Gold Imóveis

“Uma das decisões mais importantes no momento de comprar ou locar um imóvel é pro-
curar um profissional da área, com sede estabelecida, para dar o suporte até o final de
toda a negociação. Além de uma imobiliária ou corretor, que vai assessorar melhor na
hora de fechar o negócio, é importante procurar um apoio jurídico. Em seguida, é impor-
tante checar todas as certidões e ler atentamente o contrato para verificar se não está
beneficiando só uma das partes envolvidas. O contrato é fundamental, principalmente
para quem compra um imóvel na planta. Todos os prazos deverão estar explícitos para
que o comprador possa reivindicar seus direitos em caso de atraso ou outros problemas.”
Abigail Maura de Castro, Sócia-proprietária da Ei! Consultoria Imobiliária – Rede Morar

“Na hora de adquirir um imóvel é importante que seja escolhida uma imobiliária regis-
trada no Creci, assim como seus corretores. Aconselhamos evitar vendedores autôno-
mos, sem ponto fixo de trabalho. Uma imobiliária credenciada possibilita uma maior
segurança na hora da negociação. Ao escolher um imóvel na planta, o comprador deve
pesquisar a construtora e saber seu histórico, além da situação financeira, registros,
entre outras questões. Ao comprar um imóvel pronto é importante conhecer e averiguar
minuciosamente o imóvel e pedir os registros atualizados, a certidão de ônus e outras
certidões que comprovem que o imóvel não está comprometido.”
Marley Vieira, Sócio-proprietário da Fox Imobiliária – Rede Net Imóveis

“É fundamental conferir os documentos e priorizar os imóveis com a documenta-
ção em dia e sem restrições. A imobiliária deve verificar esses documentos duran-
te a captação do imóvel e isso precisa ser bem feito, porque, pelo Código Civil,
somos responsáveis pela negociação. Verificar a idoneidade da imobiliária e da
construtora. No caso de imóveis comprados na planta é importante procurar saber
sobre a construtora conversando com moradores, conhecendo as obras e verifi-
cando como são os prazos de entrega. Verifique os registros, certidões e docu-
mentação dos vendedores e construtoras.” 
Rosely Maria da Silva, Proprietária da Imobiliária Casa Nobre

“No momento de comprar um imóvel o cliente tem que estar sempre atento. No caso
de imóveis prontos verificar se a matrícula está atualizada, se o imóvel possuiu o
Habite-se e a CND (Certidão Negativa de Débito). É fundamental fazer uma vistoria no
local para verificar se não tem problema na estrutura, além de conferir se o imóvel
está no nome da pessoa que está assinando o contrato e se o proprietário não tem
algum impedimento ou processo trabalhista. Para imóveis na planta é preciso con-
ferir se a construtora tem alvará para construção, se não há nenhum processo, entre
outras ações. Nos dois casos o contrato é muito importante e os interessados
devem ler cada cláusula para saber dos seus direitos e deveres.” 
Selma Regina Forcatho, Gerente da Projeto Imóveis

“Quem vai comprar ou locar um imóvel tem que ficar atento. A pesquisa é o primeiro
passo. Confira a idoneidade das empresas envolvidas, como imobiliária, construtora e
corretor. Verifique a documentação básica, embora muitas imobiliárias já façam isso na
captação do imóvel. No caso de imóveis prontos e para aluguel observar o estado não
só do apartamento, mas também do prédio. Converse com o síndico para saber como é
a vizinhança. No caso de imóveis na planta pesquise e visite imóveis da construtora.
Tente conversar com os proprietários para saber detalhes, principalmente sobre o prazo
de entrega. Nunca esqueça de ler o contrato em qualquer negociação.”
Haldane José Ribeiro Teixeira Júnior, Diretor da Rede Morar Memphis Imóveis

“Para quem vai alugar ou comprar um imóvel já pronto é importante avaliar o estado do
imóvel, as instalações elétricas e hidráulicas, assim como fazer uma vistoria geral no
imóvel. Isso é muito importante para que não haja transtornos futuros. No imóvel usado,
além da vistoria, tem que checar se documentos e certidões estão atualizados. Quem
optar por comprar imóveis na planta deve pesquisar a fundo a construtora, saber se não
há irregularidades e processos, além de conferir se a mesma está em dia com a parte
legal da obra, além de todas as certificações. Muitas pessoas compram o imóvel sem
conhecer a construtora. Isso é arriscado.”
José Viana, Diretor comercial da Visa Imóveis

“O mais importante ao comprar ou alugar um imóvel é ler e entender o contrato para
saber dos seus direitos e deveres. Além disso, o contrato é a principal ferramenta a ser
consultada em caso de problemas. Por isso, é importante entender todo o contrato e não
somente ler. Nessa hora é importante a assessoria de uma imobiliária, porque temos o
dever de cuidar de todos os detalhes, como documentação e registro, além de checar a
idoneidade do imóvel e de seu proprietário. Outro fator importante é avaliar a região
onde se deseja comprar, observando como é o comércio, se há escolas, padarias e
ponto de ônibus próximos e evitar lugares ermos.” 
Sebastião André Leoutério, Sócio-proprietário da Advento Imóveis

“Para muitas pessoas adquirir um imóvel é um sonho. Por isso é importante ter cuidado
para evitar problemas e pessoas de má-fé. O importante é pesquisar. Tem que pesqui-
sar a região que deseja, valores, imobiliárias e a construtora, no caso de imóveis na
planta. Quem optar pelo aluguel deve olhar o valor do condomínio e IPTU, pois aconte-
ce de a pessoa gostar de um apartamento e essas duas cobranças serem muito altas,
aumentando consideravelmente o valor final. Na compra de um imóvel pronto o princi-
pal a ser verificado é  o registro do imóvel e a certidão de ônus. Nunca dê o sinal sem
ter esse registro atualizado em mãos.”
Fabrícia Rossi, Sócia-proprietária da 4S Imóveis

“Antes de fazer a compra de um imóvel é preciso solicitar o registro e analisar com
cuidado o contrato para ter segurança. O contrato deve ter tudo especificado para
evitar problemas, principalmente para quem compra um imóvel na planta. No con-
trato tem que ter as especificações de tudo, com as datas e prorrogações, número
de vaga de garagem, entre outros detalhes, para evitar problemas na hora da entre-
ga das chaves. É sempre válido estar assessorado por um advogado da área para
evitar problemas no contrato. No caso de locação, sempre verificar as demais des-
pesas, como o IPTU e o condomínio.”
Leonardo Botelho, Proprietário da Elevar Construções
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Limite-se: O primeiro passo ao comprar um imóvel é
decidir-se por ele. Delimite a região de sua
preferência e o valor máximo que poderá pagar pelo
imóvel. Na localização, leve em conta as
necessidades da sua família, observando fatores
como segurança, comércios e transporte.

Escolha: Uma vez tendo se decidido pela região é hora
de escolher o tipo de imóvel a comprar. Observe
metragem, se prefere casa ou apartamento, qual andar,
vaga de garagem, área de lazer e de festas, bem como o
valor do condomínio, caso haja.

Calcule: Pense na melhor maneira de pagamento.
Financiamento? Junto ao banco ou parcelado com a
construtora? Pretende usar recursos do FGTS? Utilizar a
poupança ou outro bem ao comprar um imóvel? Aqui
tudo depende muito de pessoa para pessoa. Procure
conhecer todas as opções e escolha a que melhor se
encaixará no seu orçamento.

Visite: É hora de procurar pelo imóvel dos sonhos.

Nesse caso, não fique preso às imagens da internet ou
classificados. Antes de comprar um imóvel, visite-o,
durante o dia e à noite. Dê uma volta pela região e
fique atento à infraestrutura disponível. Também é
válido conversar com vizinhos e com o síndico ou
porteiro, caso haja.

Seja firme: Se a opção ao comprar um imóvel for o
usado, seja firme com o corretor quanto às suas
definições do tipo de imóvel. Peça informações a ele de
antemão, antes de visitar o imóvel. Assim você evita
perder tempo e/ou se decepcionar.

Pesquise: Essa é a palavra-chave ao comprar um
imóvel. Pesquise sobre a história, reputação e atuação
da construtora ou incorporadora, em caso de imóvel na
planta. Procon e sites como www.reclameaqui.com.br
podem ajudar! Para se informar sobre a idoneidade de
uma imobiliária acesse www.crecimg.gov.br. 

Desconfie: Chegou o momento de apresentar uma
proposta? Desconfie de descontos exorbitantes. Se o

vendedor aceitar uma proposta muito abaixo do
solicitado, é sinal de que pode haver algo errado.
Questione valores e tudo aquilo que não entender. Se
puder, peça que um advogado de confiança analise os
documentos do imóvel e do proprietário.

Comissão: Ao comprar um imóvel usado, quem paga a
comissão do corretor é o vendedor. Se você deu um
imóvel como parte de pagamento, a comissão caberá a
você. Confie no corretor e deixe que ele negocie. Caso o
imóvel seja novo ou na planta, habitualmente o valor da
comissão é cobrado à parte.

Taxas e despesas extras: Após a liberação do
financiamento, a assinatura da escritura do imóvel e a
entrega das chaves, o comprador tem de pagar o
Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) à
Prefeitura, assim como as taxas de registro cartorárias.
Programe-se, pois essas despesas correspondem a
aproximadamente 4% do valor da compra do imóvel.

Aproveite a baixa temporada para realizar seu sonho.

Imóvel
l Certidão Vintenária com negativa de ônus atualizada.
Esse documento é fornecido pelo Cartório de Registro de
Imóveis competente e informa sobre os últimos 20 anos
do imóvel - hipoteca, pendência judicial, titularidade etc.;

l Certidões negativas de débito relativo ao IPTU.
Certifique-se de que a metragem constante da escritura
seja a mesma descrita no carnê; 

l Existindo financiamento do bem, verifique as condições
de liberação ou transferência. Informe-se sobre a existên-
cia de projeto de desapropriação para a área;

l Solicite declaração negativa de débito ao síndico do
condomínio;

l Verifique os últimos comprovantes de pagamentos da
Copasa e Cemig;
l Declaração quanto à inexistência de débitos do condo-
mínio, assinada pelo síndico, com firma reconhecida e
cópia autenticada da ata de sua eleição (no caso de
apartamento).

Pessoais do vendedor
l Certidão de ações cíveis (Justiça Estadual, Federal e do
Trabalho), para saber se há algum processo contra o pro-
prietário que prejudique o negócio;
l Certidão expedida pelos Cartórios de Protestos, para
saber se o ex-proprietário foi protestado contra o imóvel,
por motivos como falta de pagamento de IPTU;

l Certidão expedida pela Junta Comercial;

l Certidões Trabalhistas do proprietário na Vara do
Trabalho. Em caso de processos trabalhistas, o imóvel
pode ser usado como pagamento;

l Certidão de Impostos federais (inclusive da Procuradoria
Federal), estaduais e municipais;

l Certidão de casamento atualizada do proprietário ou
declaração de união estável (em caso de uma separação
posterior, você pode perder o imóvel para a parte que
requerer patrimônio, em caso de uma separação);

l Imóvel envolvido em Inventário (verificar a situação dos
herdeiros, incluir cláusula condicional à apresentação do
Formal de partilha/Carta de adjudicação/ alvará).

Dicas para comprar um imóvel e fazer um bom negócio

Hora de conferir a documentação
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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.

JARAGUÁ COUNTRY CLUB 
Função: ATENDENTE MASCULINO Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo masculino, 2º grau
completo, não precisa ter experiência. Para
trabalhar de segunda a sexta-feira das 7h às 18h.
Função: AUXILIAR DE LIMPEZA Vagas: 2
Especificação / Perfil: Sexo Masculino, não
precisa ter experiência. Horário de trabalho: 7h às
15h ou 14h às 22h. 
Contato: Enviar currículo para
dp@jaraguaclub.com.br

PADARIA PING PÃO 
Função: BALCONISTA Vagas: 3
Especificação / Perfil: Sexo feminino, 2º grau
completo, acima de 18 anos. Não precisa ter
experiência. Preferencialmente morar na região.
Oportunidade para primeiro emprego.
Contato: padariapingpao@hotmail.com ou na
Avenida Isabel Bueno, 1.415

OFFICINA DAS LETRAS 
Função: ESTAGIÁRIO(A)
de Pedagogia Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos,
cursando a partir do 4º período de Pedagogia.
Horário: das 7h às 13h.
Contato: Enviar currículo para
diretoria@officinadasletras.com 

NÚCLEO FORMA DO CORPO – CLÍNICA DE
ESTÉTICA E FITNESS 
Função: ESTAGIÁRIA DE FISIOTERAPIAVagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, a partir do
3º período. Para área Dermato-funcional. 
Função: FISIOTERAPEUTA Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, com curso
superior completo. Para área Dermato-funcional. 

Contato: Enviar currículo para
contato@formadocorpo.com.br.

SORVETE SALADA 
Função: BALCONISTA / ATENDENTE Vagas: 1
Especificações / Perfil: Ambos os sexos. Salário
de R$ 750,00 + plano de saúde.   Morar na
região do Jaraguá. Entre 18 e 35 anos. 
Contato: Enviar currículo para o e-mail:
sorvetesalada@yahoo.com.br 

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

HIPERMINAS PAMPULHA (Jaraguá) 
Função: OPERADOR DE CAIXA Vagas: 5
Especificação / Perfil: Sexo feminino, entre 18
e 35 anos, 2º grau em curso, sem experiência.  
Função: ATENDENTE DE PIZZARIA Vagas: 3
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, entre
18 e 35 anos, 1º grau completo. 
Contato: Rua Izabel Bueno, 445 – Jaraguá,
rhumanos@hiperminas.com.br ou através do
telefone: 3476-6500 falar com Renata. 

OSMAR TINTAS 
Função: VENDEDORES Vagas: 3
Especificações / Perfil: Com experiência de no
mínimo seis meses em vendas, 2º grau
completo, acima de 18 anos. Salário base +
premiação. 
Função: ESTOQUISTA Vagas: 2
Especificações / Perfil: Oportunidade para o
primeiro emprego. Sexo masculino, 2º grau

completo, acima de 18 anos. 
Contato: Enviar currículo para
rh@osmartintas.com.br

CENTRO DE ESTÉTICA MARTA FERNANDES 
Função: AUXILIAR DE CABELEIREIRO E
MANICURE Vagas: 1
Especificações / Perfil: Sexo feminino 
Contato: Entrar em contato com Marta pelo
3077-4730 ou 3497-9112

ACOMPANHAR JARAGUÁ 
Função: MONITOR nas diversas áreas do
conhecimento (matemática/física,
português/inglês, historia/geografia, espanhol,
biologia, química, pedagogia).
Especificações / Perfil: Ambos os sexos,
cursando a partir do 3º período. Turno
manhã/tarde/integral. Preferência morar na
região. 
Contato: Entrar em contato com Vanda pelo
3492-5534

CENTRO DE COMPRAS VIABRASIL PAMPULHA
(Itapoá)
Função: OPERADOR DE ESTACIONAMENTO                  
Especificações / Perfil: 2º grau completo. Não
é necessária experiência anterior. Horário: 15h as
23h20. Salário + Benefícios 
Função: SERVENTE DE LIMPEZA
Especificações / Perfil: Ambos os sexos.
Horário: 10h às 22h ou 7h às 15h. Salário +
Benefícios
Função: AUXILIAR DE AUDITORIA
Especificações / Perfil: Vaga para menores de
idade para realizar o acompanhamento da
movimentação da loja, fluxo de vendas e clientes,
controle dos aspectos operacionais Horário: 10h

às 16h15 ou de 16h as 22h. Salário +
Benefícios.
Função: OPERADOR DE CAIXA 
Especificações / Perfil: 2º grau completo,
experiência anterior de seis meses. Salário +
Benefícios.
Função: AGENTE DE SEGURANÇA
Especificações / Perfil: 2º grau completo e
curso de vigilante atualizado. Não é necessária
experiência anterior. Salário + Benefícios.
Contato: Encaminhar currículo para
recrutamento@grupovs.com.br ou entrar em
contato no 3347-7721 ou 2126-3200. 

A&C CONTACT CENTER 
Função: OPERADOR DE
TELEMARKETING Vagas: 200
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, maior
de 18 anos, 2° grau completo, informática
básica. Carga horária: 6h20 por dia / 36h
semanais. Benefícios: Plano de saúde e
odontológico, seguro de vida, auxílio creche e
convênio com faculdades.
Contato: Enviar currículo para
jacqueline.moreira@aec.com.br ou ligar para
3515 7177, ramal 7068.

MILA 
Função: LAVADOR DE VEÍCULOS Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo Masculino, não
precisa ter experiência. Horário de trabalho: de
segunda a sexta-feira das 8h às 18h e escalas
aos sábados. 
Contato: Enviar currículo com foto para
rh.mila@grupolider.com.br, com nome da vaga.
Contato: 3449-9161 (Silvia). 
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A chegada das agências bancárias no
Jaraguá sem dúvida trouxe inúmeros
benefícios e conforto para os moradores e
comerciantes de toda a região, mas, infe-
lizmente, também alguns transtornos,
como a chamada “saidinha de banco”,
que vem aterrorizando as pessoas que
precisam usar os serviços bancários. São
muitas as vítimas desse problema e,
embora as ocorrências tenham diminuído
com a presença da Polícia Militar no ponto
onde se localizam as agências (Rua Izabel
Bueno), os casos continuam, pois os ban-
didos mudam suas estratégias e assaltam
em pontos mais distantes do local.

Para combater esse tipo de crime a
Polícia Militar reforçou o policiamento com
a instalação definitiva da Base Móvel na
área dos bancos A segurança nas agên-
cias bancárias foi reforçada com a aprova-
ção da Lei Estadual nº 19.432, publicada
em janeiro deste ano. A legislação prevê a
proibição do uso de celular dentro das
agências, porque normalmente as vítimas
do golpe são escolhidas dentro das pró-
prias agências e os assaltantes se comu-
nicam por celular. 

Mesmo com o aumento da segurança
na região as “saidinhas de banco” ainda
são ocorrentes. A auxiliar administrativa
Isabel Cristina Veronezi foi umas das vítimas
desse tipo de ocorrência. Ela conta que o
assalto aconteceu em julho do ano passa-
do, por volta de 16h e roubaram R$

3.040,00. “Por medida de segurança eu
aguardei o banco ficar vazio para sacar.
Fiquei observando se ninguém estava me
observando. Quando fui embora para casa
eles me abordaram com arma, uma rua
abaixo do Supermercado BH, quando fui
entrar no restaurante Sapão Taioba. Mais
duas pessoas presenciaram tudo. O assal-
tante me abordou pedindo o dinheiro que
eu tinha sacado. Ele me vigiou e eu não per-
cebi”, conta.

A empresária Leila Santos Soares tam-
bém foi vítima dessa prática e o prejuízo foi
maior. Ela perdeu aproximadamente R$
13.500,00. “Além da ‘saidinha de banco’
também já sofri outro assalto em minha loja
no bairro. “Não estamos seguros aqui. Além
desses dois assaltos, já recebi ameaças e
minha filha de 13 anos, junto com uma
amiga, foram assaltadas. A região precisa
ter mais policiamento. Sinto falta de uma

ronda constante, pois a polícia fica mais
presente na região dos bancos”, afirma. 

Conversando com a gerência do
Bradesco foi ressaltada a importância de
nunca sacar quantias altas em espécie nas
agências. Para isso é necessário dar prefe-

rência a transações eletrônicas como DOC,
TED, transferência via telefone ou internet,
evitando, assim, os riscos de ser assaltado.
Além de ser mais seguro também é uma
ação cômoda, prática e eficiente. (Ana
Izaura Duarte e Fabily Rodrigues)

l Evite conversar com pessoas estranhas ao seu
convívio, dentro e fora do banco;

l Evite retirar o cartão bancário da bolsa e/ ou da
carteira antes de entrar no banco;

l Cuidado com a senha. Ela é intransferível e
pessoal. Quando necessitar de esclarecimentos,
recorra aos funcionários identificados da agência;

l Fique atento ao uso de celulares dentro do
estabelecimento bancário. O uso do aparelho
ajuda os infratores a passarem informações
sobre os clientes para pessoas na rua. A Lei
Estadual nº 19.432 proíbe o uso de celular
dentro das agências;

l Na fila do banco, evite que pessoas estranhas
tenham conhecimento sobre as operações
bancárias que você irá fazer;

l Evite sacar quantias elevadas. Prefira as
transações eletrônicas oferecidas pelo seu banco;

l Evite contar o dinheiro sacado na presença de
outros clientes. Confira seu recebimento enquanto
estiver no caixa;

l Evite guardar o dinheiro sacado ou a carteira no
bolso de trás. Carregue bolsas à frente do corpo.
Preferencialmente nunca guarde o dinheiro num

só lugar;

l Procure ir ao banco sempre acompanhado.
Isso vale especialmente para idosos;

l Evite sacar dinheiro à noite. Os riscos tendem
a ser maiores nesse período;

l Se realmente precisar sacar quantias altas,
procure fazê-lo na mesa do gerente ou em um
local que não seja visível a estranhos.
Normalmente as agências possuem salas
reservadas para a retirada de forma discreta e
sigilosa;

l Se desconfiar de que está sendo observado
por suspeitos no interior de uma agência,
procure um funcionário identificado do banco
ou um segurança;

l Procure ser discreto ao sair do banco;

l Caso sinta que está sendo observado ou
seguido, entre num local movimentado, acione
a Polícia Militar (190) e informe as
características do observador;

l Em caso de assalto, jamais reaja. Sua vida não
tem preço. Procure imediatamente a polícia ou
a delegacia mais próxima e faça um boletim de
ocorrência.

Riscos da “saidinha de banco”
AÇÕES PREVENTIVAS

A Polícia Militar e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) apresentam um conjunto de ações

preventivas que a comunidade deve fazer para evitar a temida “saidinha de banco”:

INTERNET


