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não pensa em voltar tão cedo para 
a capital. “Me convidaram para co-
nhecer o condomínio em Lagoa 
Santa e quando cheguei me encantei 
com o lugar. Minha esposa gostou 
muito. Compramos um terreno em 
2009 e, no final do ano passado, vie-
mos morar aqui. Meus filhos vêm 
para cá no fim de semana, há uma 
amizade compartilhada entre os vi-
zinhos e o clima é excelente”, afirma 
o militar que tomou amor por Lagoa 
Santa.  “Quando construí, fiz tudo 
num único pavimento já pensando 
no futuro, quando eu e minha espo-
sa tivermos nossos 80, 90 anos. Vim 
para ficar. A cidade atende à prati-
camente todas as minhas necessida-
des. Apenas alguns serviços médicos 
mais específicos não encontro aqui e 
acabo tendo que ir à BH. No mais, 
tenho tudo que preciso”, completa.

O professor Geraldo Gazire, de 
52 anos, conheceu Lagoa Santa há 
mais de 30 anos, na época em que 
ainda era namorado de sua esposa. 
No fim dos anos 90, ele já possuía 
uma casa para fins de semana, lo-
calizada no bairro Joá e sua relação 
com a cidade já era forte. “Quando 
vim trabalhar no Colégio M2, eu e 
minha família conhecemos o Villa-
ge do Gramado e nos apaixonamos 
pelo condomínio”, conta Geraldo. 
“Sou muito satisfeito com esse lu-
gar. Sou um condômino exigente e 

acredito que estamos melhorando 
muito. Lagoa Santa cresceu bastante 
e, comparando com o passado, nos-
so acesso às coisas ficou bem mais 
fácil hoje”, completa o professor. 

Para Raimundo Milton, morador 
do condomínio há cerca de 7 anos, a 
avaliação também é muito positiva. 
Para ele, a vida dentro do Village do 

O militar aposentado do exército, Eugenn Cruz e a 
esposa Sônia construíram já pensando no futuro

Raimundo Milton e a esposa Bernadete  
encontraram a qualidade de vida que  
procuravam no Village do Gramado

Gramado tem se tornado melhor a 
cada dia. “O que nos motivou a vir 
para Lagoa Santa foram os proble-
mas de saúde que meu filho tinha em 
Belo Horizonte. Viemos há 15 anos, 
para conhecer a cidade e gostamos 
muito. Chegamos a morar no Recan-
to da Lagoa e em outro condomínio, 
até que encontramos o Village”, con-
ta Raimundo. “O espaço ainda tinha 
pouca estrutura quando nos muda-
mos pra cá. Desde então, percebe-
mos que várias melhorias foram fei-
tas e vejo que estamos atingindo,  

Lagoa Santa  
é uma cidade muito  

hospitaleira e eu 
não voltaria para 
Belo Horizonte 

 jamais

“

”
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