
DENGUE � Reforçamos a importância do combate à dengue mostrando os números atualizados e a 
proliferação do mosquito Aedes aeypti. O número de casos aumentou significativamente e a região da 
Pampulha mantém o maior índice de foco, principalmente nas residências. É assustador pensar que 
80% desses focos são encontrados em residências habitadas. Foram confirmados, até o dia 25 de 
fevereiro, 200 casos, contra 92 no mesmo período do ano passado. A Prefeitura está mobilizando a 
comunidade local, escolas, igrejas e lideranças comunitárias com o objetivo de combater o inseto com 
mais eficácia e conscientização, principalmente nesse período chuvoso, quando os casos se 
intensificam. Página 3

PRÓXIMA EDIÇÃO SALÃO DE  � Em nossa próxima edição mostraremos como cada 
BELEZA ESPAÇO DE ESTÉTICA e  se preocupa em fazer a diferença para conquistar a 
confiança do cliente e teremos a matéria falando sobre o crescimento e diversificação do 
SEGMENTO ODONTOLÓGICO no Jaraguá e no Dona Clara. Outras matérias em pauta são o 
crescente e incômodo problema do , novos comércios que estão em ABANDONO DE CÃES
fase de inauguração na região e temas como audição e depressão em nossa coluna 
�SAÚDE E BEM-ESTAR�. Participe se você quiser opinar sobre algum desses ou de outros 
assuntos. 

Não é uma tarefa nada fácil encontrar um bom funcioná-
rio nos tempos atuais. Eles existem? Claro que sim, mas nem 
sempre estão acessíveis ou disponíveis. E o bom funcionário 
não é apenas aquele com boas experiências e qualificações. 
A qualificação é importante e faz a diferença, mas, quando a 
pessoa é boa, ela pode ser �lapidada� dentro da própria 
empresa e, rapidamente, terá domínio sobre a rotina de suas 
funções. 

Os requisitos mais procurados hoje são confiança, boa 
vontade, lealdade, determinação e vontade de crescer dentro 
da empresa e, ao mesmo tempo, acreditar no trabalho para 
que a empresa também cresça. Muitas pessoas não são 
qualificadas ou têm pouca experiência e já querem começar 
o trabalho pensando ou exigindo uma rápida ascensão ou 
mesmo o tradicional aumento de salário. Todo bom funcioná-
rio é ou será valorizado. Ninguém quer perder aquela pessoa 
que �veste a camisa da empresa� e a ajuda a crescer.  Empre-

sas que são boas empregadoras naturalmente contam com 
bons funcionários.

Então, com o tempo essa pessoa tem e merece ser 
valorizada com aumento de salário, reconhecimento e inves-
timentos em treinamento e qualificação profissional. Mas os 
frutos devem ser colhidos aos poucos. Ele cuida da empresa, 
a mesma o reconhece e o valoriza, e, consequentemente, 
esse funcionário trabalhará mais tranquilo e terá qualidade 
de vida. Por outro lado, a empresa segue tranquila e com 
bons resultados porque conta com funcionários dinâmicos 
que sabem fazer a diferença. Quando há união entre as 
partes a confiança e o comprometimento acontecem, princi-
palmente quando um passa confiança para o outro.

Atualmente o Brasil vive um bom momento em relação à 
empregabilidade. Pesquisas apontam que em algumas 
regiões do país o índice de desemprego teve queda. Em 
outubro, a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), reali-

zada pela Secretaria de Trabalho e Emprego (Sete), Funda-
ção João Pinheiro (FJP), Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e Seade, 
registrou estabilidade na taxa de desemprego total na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, permanecendo em 5,1% da 
População Economicamente Ativa (PEA). A taxa de desem-
prego aberto passou de 4,7% para 4,8%. O número de pes-
soas que fazem parte do mercado de trabalho aumentou em 
6 mil (ou 0,3%) e o contingente de ocupados cresceu na 
mesma proporção, o que resultou na estabilidade do número 
de desempregados em 121 mil pessoas.

Oportunidades existem para quem quer ganhar seu lugar 
e conquistar o mercado de trabalho. Cada um oferece o que 
pode para que todos saiam ganhando. O resultado disso 
dificilmente dá errado.

Leia mais nas páginas 10, 11 e 13.

Em busca de profissionais
que fazem a diferença
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Deparo-me muitas vezes 
com a agonia das pessoas por 
estarem envelhecendo. Isso 
acontece até mesmo com os 
jovens de menos de 25 anos 
que se lamentam por não 
serem mais �tão novos�. Para 
muitos o corpo mostra os 
sinais do envelhecimento, 
seja com menor vigor e resis-
tência física, seja pelas rugas 
e pelos brancos, entre outras 
demonstrações. Mas, talvez, o 

que mais preocupa e incomoda essas pessoas é avaliar a 
rotina da vida atual, quase sem tempo para o lazer e a 
família, e pensar quando realmente terão tempo para fazer 
o que se gosta. �Será que um dia mudarei minha rotina e 
terei mais tempo para as coisas simples, para o lazer? Será 
que um dia conseguirei organizar minhas coisas, ver meus 
milhares de arquivos e fotos armazenadas no computa-
dor? Quando terei realmente tempo para minha família?�. 

Envelhecer faz as pessoas pensarem se ainda dá 
tempo... E o tempo passa e passa rápido. Por isso sempre 
penso e defendo a ideia e a importância de sair da rotina e 
fazer as mesmas atividades do dia a dia de uma maneira 
diferente. Sair de férias, conhecer novas pessoas e lugares, 
fazer novas amizades e experimentar coisas novas com 
responsabilidade. É saber viver com qualidade e fazer a 
vida ser mais leve. Buscar a felicidade plena e colecionar 
boas lembranças e momentos especiais. Assim, será 
possível guardar mais lembranças e acrescentar mais 
emoção, cor, cheiro e vida à nossa vida. Viver com muitas 
lembranças e eternizar momentos.

O legal é não esperar a melhor idade chegar para 

finalmente ter tempo de olhar para si mesmo, de olhar para 
trás e de perceber as falhas que cometeu ao longo do 
caminho. Por que não agora? Sempre é tempo de parar de 
se lamentar, de deixar para consertar tudo o que não deu 
certo depois, de tentar suprir a ausência por ter dedicado 
tanto tempo ao trabalho e de, enfim, aproveitar a vida. 

Por essas e outras que surgem vários questionamen-
tos: �Será que ainda há tempo suficiente para fazer tudo o 
que quero? Será que ainda é possível corrigir as falhas do 
passado? Será que não é tarde demais para começar de 
novo?� Tudo isso gera agonia, dúvidas e medos e em perío-
dos como esses é que muitos entram em uma crise existen-
cial.

A atual sociedade faz com que os adultos ainda sejam 
ativos aos 60, 70 anos. Parar para pensar em tudo isso, já 
nessa faixa etária, pode parecer um tempo muito curto, e o 
fator �tempo� continuará nos amedrontando se algo não for 
feito. E sempre é tempo de fazer. Nunca é tarde para nada. 
Recentemente li um texto que falava disso e que, junto com 
minha própria ideia de �aproveitar a vida ao máximo antes 
que seja tarde�, me motivou a escrever sobre este assunto. 
O texto fala que na infância o tempo nunca era suficiente 
para concluir o dever de casa no prazo certo; na adolescên-
cia, o tempo não era suficiente para aproveitar, ao máximo, 
as festas e a companhia dos amigos; na vida adulta, o 
tempo nunca era suficiente para concluir as pendências do 
trabalho e para aproveitar o tempo com a família; e, na 
velhice, de novo, não há tempo suficiente para concluir 
todos nossos projetos de vida. Mas e aí? Afinal, quando é 
que teremos tempo para nós mesmos? Já pensou nisso 
pra valer?

Nunca me esqueci quando ouvi, em uma palestra, 
uma pessoa que dizia que somos exatamente o acúmulo 
de um pouco de tudo o que já passamos e vivenciamos na 

vida. Somos um pouco dos desafios que superamos, das 
pessoas e lugares que conhecemos, das lições que apren-
demos dia após dia. Lembranças nas quais guardamos 
tudo o que passou e que permitem, ao mesmo tempo, que 
tudo isso continue vivo dentro de nós. As lembranças 
mantêm vivos os sentimentos, as esperanças, as alegrias e 
as tristezas que colecionamos todos os dias, a vida inteira. 
Entretanto, contrariando as leis das ciências lógicas e 
racionais, as lembranças nem sempre são determinadas 
pela idade de cada um. 

Mesmo considerando que mais anos de vida deveri-
am, teoricamente, significar mais lembranças, na realidade 
isto não é sempre uma verdade. Isso porque nosso cérebro 
registra o que é novo e diferente. Os acontecimentos seme-
lhantes que se passam após o primeiro registro em nossa 
memória são apenas atualizações do que guardamos 
inicialmente. É por isso que, quando repetimos a mesma 
rotina todos os dias, temos a impressão de que o tempo 
passa voando. Repetindo as mesmas atividades todos os 
dias, pouca novidade acontece e poucos registros são 
acrescentados às nossas lembranças.

Pense nisso e reavalie sua rotina e, em vez de se 
lamentar, mãos à obra. Movimente-se e programe-se com 
as pessoas que te fazem bem. Se privar de viver bem a vida 
deveria ser um crime, assim como guardar mágoas e 
lembranças ruins de momentos ou de pessoas que não te 
fazem ou fizeram bem. Sempre haverá razões e pessoas 
para te puxar para baixo. Mas a vida é muito mais que isso. 
Envelhecer faz parte do processo natural da vida e o impor-
tante é fazer isso com sabedoria, metas e aproveitar bem 
cada oportunidade, cada instante da vida.

Fabily Rodrigues
fabilyrodrigues@gmail.com

Envelhecendo com sabedoria
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Número de casos de dengue aumenta na região do Jaraguá
Nesta época, a preocupação com a 

proliferação do mosquito Aedes aeypti, o 
mosquito vetor da dengue, aumenta. Principal-
mente agora, que o número de casos aumen-
tou. Segundo o gerente de controle de Zoono-
ses da Regional Pampulha, Cristiano Fernan-
des, a região da Pampulha teve um aumento 
significativo em comparação ao ano passado. 
Ele informa que foram confirmados, até o dia 
25 de fevereiro, 200 casos, sendo que no 
mesmo período do ano passado foram 92. 
�Esses números chamam a atenção. Percebe-
mos que nesta região há uma frequência dos 
casos na área de abrangência do Centro de 
Saúde Padre Maia que compreende os bairros 
Jaraguá, Aeroporto, Liberdade e parte do Dona 
Clara. Temos sérios problemas também no 
Centro de Saúde Santa Terezinha, que abrange 
a região do Castelo, Santa Terezinha, Serrano e 
região. O Centro de Saúde Padre Maia já 
conta, neste ano, com 32 casos confirmados, 
59 pendentes e sete descartados�, conta.

Para orientar a população e intensificar o 
combate, Cristiano Fernandes comenta que 
nessas duas áreas estão ocorrendo ações de 
impacto. �Estamos mobilizando toda a comu-
nidade local, escolas, igrejas e lideranças 
comunitárias. Além disso, foram colocadas 

faixas informativas nas principais vias da 
região do Jaraguá e carro de som informando 
sobre o problema. Passeatas foram realizadas, 
tivemos mutirões de limpeza, além de ações 

no Centro de Saúde Padre Maia. Os mutirões 
de limpeza acontecem semanalmente em 
vários bairros da região. Também estamos 
realizando ações de bloqueio com equipa-

mento inseticida motorizado e portátil para 
combater o mosquito adulto�, afirma.

O gerente de controle de Zoonoses ainda 
alerta que 80% dos focos são encontrados em 
residências habitadas, de acordo com o último 
Liraa (Levantamento de Índice Rápido do 
Aedes Aegypti). �A população precisa fazer sua 
parte e ajudar para evitar uma epidemia, 
tendo em vista que já existe um novo sorotipo 
da doença. O tipo 4 já apareceu em alguns 
casos. Os agentes visitam as residências para 
informar, porém esta informação não está 
sendo colocada em prática. Ainda encontra-
mos focos da dengue em pratos de vasos de 
plantas�, conta. Sobre os mutirões, Cristiano 
comenta que a ideia é recolher os recipientes 
que podem ser possíveis criadouros do mos-
quito. �Estimulamos o descarte de pneus, 
descartáveis, vasos de plantas, garrafas e 
outros recipientes. Porém, as pessoas descar-
tam móveis velhos, entulho e outros objetos, 
dificultando o trabalho. Orientamos que a 
população descarte esse tipo de material nas 
URPVs (Unidade de Recebimento de Peque-
nos Volumes)�, afirma. Faça sua parte. Seus 
amigos, familiares e toda a comunidade 
agradecem! (Ana Izaura Duarte) 
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Escola de idiomas muda para bairro Dona Clara

Autoescola em novo endereço

A escola de idiomas Fly está em 
novo endereço desde o começo do 
ano.  A escola, na região desde 
1999, funcionava na Rua Antônio 
Paulino de Castro e agora está 
localizada na Rua Maria Vaz de 
Melo, 59, no bairro Dona Clara.  O 
diretor, Paulo Augusto de Souza 
Júnior, conta que o novo espaço é 
uma sede própria e com uma es-
trutura superior ao antigo endereço. 
�A mudança foi estratégica, pois 
poucas escolas de idiomas aten-

dem o bairro Dona Clara. Também 
oferecemos mais benefícios para os 
alunos e futuros alunos, pois esta-
mos com instalações mais confortá-
veis. Uma novidade deste semestre 
é o uso da internet durante as aulas 
como ferramenta para apoiar o 
ensino dentro da sala de aula�, 
conta. 

Segundo o diretor, durante 
esses 14 anos na região do Jaraguá 
a escola teve uma boa aceitação e 
acredita que essa experiência 

desperta o interesse e passa credi-
bilidade. �Nosso curso tem duração 
de três anos, enquanto em outras 
escolas são seis anos. Essa questão 
do tempo para muitos é um diferen-
cial, porém conseguimos diminuir, 
tendo um conteúdo mais denso, 
com uma maior dedicação dos 
alunos. Outro serviço que os pais e 
alunos valorizam é o transporte que 
na escola é gratuito (de acordo com 
as condições da escola)�, conclui. 
Mais informações: 3492-2807.

Visando à ampliação do nú-
mero de alunos, aliada ao conforto 
no atendimento, a Autoescola 
Elaine está �atravessando� a Izabel 
Bueno e se instalando no mesmo 
quarteirão, porém em um espaço 
maior. A nova sede foi inaugurada 
no dia 4 de março, deixando de 

atender em uma loja com uma sala 
de aula, para uma casa com mais 
cômodos. �Agora poderemos 
atender até 60 alunos no mesmo 
horário. Antes não era possível 
receber mais de 20 por aula. 
Mesmo com a ampliação, o aluno 
continuará tendo tranquilidade 

para estudar e ser atendido na 
secretaria, pois o espaço ficou 
bastante adequado e bem adapta-
do�, conta a proprietária Elaine 
Carvalho Almeida.   Para a reinau-
guração a autoescola está ofere-
cendo várias promoções. Mais 
informações: 3491 5152.

A região do Jaraguá é tradici-
onal e conhecida por abrigar boas 
academias de ginástica e isto atrai 
outras várias empresas que 
trabalham neste segmento de 
exercícios, saúde e bem-estar. 
Inaugurada em meados de janei-
ro, a Academia Prime Fit chega 
com o modelo �fun�, segmento 
que une atividades físicas e de 
lazer, brinquedos, espaço de 
convivência, entre outros aspectos 
que unem o exercício físico com 
bem-estar. �Esse modelo está 
conquistando São Paulo e trouxe-
mos para BH. Trata-se de um 
espaço familiar, onde o pai e o 
filho podem fazer suas aulas, além 
de jogar totó, ping pong, entre 
outros brinquedos acessíveis no 
espaço de convivência do local. 
Temos toda a estrutura para 

monitorar as crianças, enquanto o 
adulto faz sua atividade. O seg-
mento 'fun' é dedicado à família. 
Temos vestiários com shampoo, 
condicionador e sabonete, para 
que o aluno possa vir e já sair 
pronto para sua casa ou trabalho�, 
explica o sócio-propietário Marcus 
Hofmam. O local ainda conta com 
clínica de estética, pilates, lancho-
nete, fisioterapia, entre outros. 
�Escolhemos essa região do 
Jaraguá por haver um público em 
ascendência de qualidade de vida 
e por ser um bairro bastante 
familiar. Nosso modelo atende 
principalmente a família. Temos 
ainda atividades para crianças 
bem novas e também para os 
idosos�, reforça o também sócio 
Bruno Otávio. Mais informações: 
3492-7954.

Academia chega à região
com novo conceitoFOTOS: CID COSTA NETO
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Desde o começo do ano nossa empresa 
Em Foco Mídia passou por ampliações e 
reformas e precisamos dos mais diversos 
serviços, sendo a grande maioria deles 
feitos por empresas locais. Ao mesmo 
tempo, montei um apartamento, também 
utilizando os serviços locais em vez de 
recorrer, na maioria dos casos, a empresas 
de outras regiões ou de shoppings. Percebe-
mos nitidamente a facilidade de negociação 
e a rapidez para fazer contato, receber 
visitas, orçamento, e a própria entrega de 

material. São itens que certamente fazem 
toda a diferença para quem tem pouco 
tempo, quer praticidade e rapidez no atendi-
mento, que se torna muito mais personaliza-
do também. 

Com isso, resolvemos recomendar 
algumas dessas empresas e profissionais 
que contribuíram positivamente para esse 
trabalho, pensando nas várias pessoas e 
empresas na mesma situação que a nossa, 
ou seja, realizando reformas, ampliações de 
espaço ou se mudando para um novo local. 

Sem contar com aqueles que se mudam 
para um novo apartamento sem nada e têm 
que começar do zero. Nessa hora vem a 
pressa de resolver tudo logo e a pergunta: a 
quem recorrer? A nossa ideia foi essa. 
Contribuir com os dados de grande parte 
dos serviços que recorremos e podemos 
recomendar sem receio. A ideia não é fazer 
essas informações serem comerciais e 
privilegiar as empresas citadas, mas sim 
contribuir para uma rápida e necessária 
busca pelos principais produtos e serviços a 

serem instalados em sua residência ou 
comércio. Pretendemos fazer isso outras 
vezes, pois sabemos a importância de 
termos a facilidade e a recomendação de 
empresas e profissionais como esses. 

Recorremos a outras boas empresas e 
profissionais, mas, como o número seria 
maior, vamos destacar aquelas que fizeram 
parcerias com o Em Foco Mídia, responsável 
pelos jornais Jaraguá, Ouro Preto, Planalto e 
Cidade Nova em Foco. Confira! (Fabily 
Rodrigues)

A quem recorrer na hora da mudança ou da reforma?

Elétrica Dona Clara 
Serviços: material elétrico em geral, lustres, luminárias, cabos, 
lâmpadas, entre outros.
Contato: Márcia (3243-3004 / 3497-8033)
Endereço: Avenida Sebastião de Brito, 287 - Dona Clara

Boutique do Churrasco 
Serviços: artigo para pesca, camping e churrasco, venda de carnes 
nobres, carnes temperadas, chopp delivery, bebidas em geral, 
locação de materiais para festas, gelo, carvão, churrasqueiras. 
Contato: Nelson (3495-2404)
Endereço: Av. D. Pedro I, 1148 - Itapoã 

Vidromania 
Serviços: Vidros para construção e decoração, box, espelhos, 
tampos de mesa e prateleira, vidros comuns e temperados, 
acessórios, projetos especiais e reparos. 
Contato: Jeanine (3497-8136 / 3024-8136)
Endereço: Rua Izabel Bueno, 199 - Jaraguá

Patrícia Batista (Design de Ambientes)
Serviços: elaboração de projetos de decoração residencial e 
comercial.
Contato: Patrícia (3775-1262 / 9713-6532)
Atendimento em domicílio 

Orthocrim - Colchões Vida Nova 
Serviços: venda de colchões, box, cabeceiras, painéis, traves-
seiros e produtos de cama, mesa e banho.
Contato: Priscila / Lucilia (3497-0287)
Endereço: Avenida Sebastião de Brito, 388 - Dona Clara

Giroplast 
Serviços: instalação e manutenção de ar condicionado, box, 
fechamento em vidro temperado, forro de PVC, divisórias etc.
Contato: Mariana (3393-1454 / 3393-1411)
Endereço: Rua São Mateus, 467 - Jardim Bandeirantes / 
Atendimento em domicílio 
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Ponto da Casa 
Serviços: material de construção em geral, tintas, pisos, areia, 
brita, cimento e acabamentos em geral.
Contato: Flaiton (3011-7375)
Endereço: Rua Izabel Bueno, 80 - Jaraguá

Chaveiro Dona Clara 
Serviços: cópia de chaves na hora, codificação de controle de 
portão eletrônico, instalação de tetra chave, aberturas de portas 
em geral, instalação de olho mágico e ferrolho e amolação de 
facas, alicates e tesouras.
Contato: Renato (3497-6875 / 2535-8676 / 9115-5698)
Endereço: Rua Desembargador Fernando Bering, 35 - Dona Clara

Critério Móveis e Decoração
Serviços: móveis planejados, móveis para bebês, móveis em 
geral e decoração.
Contato: Eliane (3498-3478 / 3643-3478)
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 275, lj 101 e 102 - Ouro 
Preto 

Cortinas e CIA
Serviços: confecção e instalação de cortinas em geral, 
persianas horizontais e verticais, papel de parede, porta 
sanfonada, sanca de polietileno, limpeza e reforma de 
cortinas em geral.
Contato: Gilson (3441-8110)

GM Soluções Elétricas
Serviços: instalação de luminárias, reformas, manutenção e 
instalação predial em geral.
Contato: Guilherme (8466-4741)
Atendimento em domicílio 

Osmar Tintas 
Serviços: tintas, resinas, impermeabilizantes e produtos para 
madeira, além de serviços gratuitos de consultoria de cores, 
atendimento à obra e entrega em domicílio.  
Telefone: 3448-6000
Endereços: Avenida Dom Pedro I, 1050 - Itapoã / Av. Sebastião 
de Brito, 500 - Dona Clara / Av. Portugal, 3231 - Santa Amélia 
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Empresas da região reconhecem a importância de investir em bons funcionários,
O fato é comprovado na maioria das empresas 

da região do Jaraguá. Não é nada fácil conseguir 
bons funcionários ou manter aqueles que são bem 
qualificados e interessados. Nem todos se especia-
lizam ou mostram um bom trabalho, mas aqueles 
que o fazem são sempre procurados ou buscam 
valorização e crescimento profissional. Nem todas 
investem em seus funcionários, mas as que fazem 
conseguem um bom retorno. É, de fato, um desafio. 

As empresas mais especializadas encontram 
dificuldades para conseguir funcionários com a 
qualificação desejada para a função ou que pelo 
menos mostrem boa vontade, confiança e tenham 
paciência de esperar para crescer na empresa. Para 
Vagner Leandro Amaral, sócio-proprietário do 
Surubim no Espeto, está faltando funcionários, 
mesmo que possam se qualificar dentro da empre-
sa. Para ele isso está acontecendo porque existe 
uma maior oferta de trabalho atualmente. �Nem 
todos buscam qualificação, mesmo com tantas 
ofertas de cursos e possibilidade nas empresas. 
Faltam seriedade e comprometimento em relação 
ao trabalho. Não sei se os benefícios do Governo 
têm influenciado esse quadro, mas falta mesmo 
vontade própria de fazer a diferença�, afirma.  

Marta Fernandes, proprietária do Centro de 
Estética Marta Fernandes, concorda que existe uma 
grande dificuldade para encontrar funcionários 
qualificados e de confiança, principalmente quando 
a empresa exige mais. �Exijo muito dos profissionais 
que trabalham comigo, pois é o meu nome que está 
em jogo. Por isso tenho toda preocupação e boa 
vontade em ensinar o trabalho, para evitar erros 
futuros que possam comprometer o trabalho�, 
comenta. 

Para o proprietário da Academia Forma do 
Corpo, Ricardo Proença, a dificuldade de encontrar 
um funcionário com as características citadas é 
difícil, porém depende da área. �As áreas não 
técnicas, como atendimento, limpeza e conserva-
ção, são mais complicadas de encontrar um funcio-
nário com qualificação, principalmente que trans-
mita confiança e tenha compromisso. Por causa da 

falta de compromisso tive que terceirizar o 
serviço de limpeza e conservação. As 
pessoas que estão em áreas mais técni-
cas buscam mais a qualificação e oportu-
nidades�, avalia.

Na opinião da sócia-proprietária do 
Luziana Lanna Idiomas (Unidade Pampu-
lha), Keyna Lopes, a confiança vem em 
primeiro lugar na hora de escolher um 
funcionário. �Essa confiança tem que estar 
ligada ao comprometimento. A qualifica-

ção é importante, mas podemos 'lapidar' 
a pessoa dentro da própria empresa�, 
comenta. Ela reforça, dizendo ainda que 
se a empresa for uma boa empregadora 
certamente terá bons funcionários.

Comprometimento
Segundo Afonso de Almeida Costa, 

sócio-proprietário do restaurante Recanto 
do Sabor, independente da função o 
empregado tem que ser plausível de 

confiança. Porém, essa confiança ocorre através da 
união, da reciprocidade das duas partes e do 
comprometimento do funcionário. �Falta, acima de 
tudo, comprometimento com a empresa onde se 
trabalha. A confiança vem de um conjunto de várias 
coisas, como a criação e a responsabilidade. Ela 
surge principalmente quando empregado e empre-
gador passam segurança um para o outro�, conta. 

Quem também nota a falta de comprometi-
mento de alguns funcionários é a sócia-proprietária 
da Osmar Tintas, Elaine Ferreira. Para ela também a 
grande dificuldade é encontrar um funcionário 
comprometido com o trabalho. �Hoje as pessoas 
estão aéreas, pedem para sair por motivos sem 
sentido e muitas querem viver de seguro desempre-
go. Elas querem ganhar muito e trabalhar pouco, 
principalmente as mais novas. Não têm paciência 
em esperar o momento de merecer uma promo-
ção�, afirma.

Qualificação
Afonso Costa lembra que muitas pessoas se 

qualificam dentro da própria empresa e esta é uma 
maneira positiva de os empregados aprenderem o 
serviço de acordo com as normas da empresa e o 
gosto do empregador. O proprietário da Casa de 
Carnes Aguiar, Valcir Peres, também apoia e incenti-
va a qualificação dentro da empresa. �Eu ofereço 
muitas oportunidades para o funcionário aprender 
o máximo em sua função. Hoje são poucas as 
pessoas que estão realmente dispostas a aprender. 
Falta comprometimento em 'vestir a camisa da 
empresa'. Acredito que todas as áreas estão pas-
sando por isso, pois o jovem hoje quer um serviço 
fácil, com poucas horas de trabalho e recebendo 
muito�, comenta. 

Esses empregadores, assim como Kenya 
Lopes, do Luziana Lanna, apostam em cursos 
dentro da própria empresa para qualificar seus 
funcionários, oferecendo aulas de informática e 
português para as secretárias. O problema é quan-
do, depois de toda essa capacitação, o funcionário 
adquire a experiência e vai para outra empresa do 
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mesmo segmento. Às vezes vai trabalhar até na 
empresa concorrente.

Para Vinícius Dantas, proprietário da Padaria 
Ping Pão, muitas pessoas não estão dispostas a se 
qualificar por comodismo. Ele também acredita que 
muitos vivem do seguro desemprego. �Pessoas 
assim somam os acertos e vivem do seguro. Muitos 
ficam por um tempo na empresa e logo arrumam 
algo para sair. As pessoas estão acomodadas com 
os benefícios garantidos pelo Governo. Assim, 
ficamos reféns do quadro porque muitos negam o 
emprego para ganhar o seguro desemprego. Outro 
problema que atrapalha o comércio é que muitos 
jovens não sabem o que querem da vida e não têm 
objetivo nem de conseguir o primeiro emprego. Aqui 
oferecemos essa oportunidade, mas são poucos os 
que realmente querem�, afirma.

Segundo Miguel  Ângelo Val le, sócio-
proprietário do restaurante Fazendinha, o mercado 
está exigindo uma mão de obra mais qualificada e a 
maioria dos empresários está preocupada com 
isso. �As pessoas buscam essa qualificação porque 
existe uma oferta grande de cursos pela cidade, 
inclusive pelo poder público. Em nosso ramo mes-
mo, por causa da Copa do Mundo, a Prefeitura está 
oferecendo vários tipos de cursos�, conta. 

Benefícios
Vinícius Dantas comenta que muitas vezes o 

empregador vira �refém� de um bom funcionário, 
porque ele gera vários benefícios para a empresa. 
Para ele alguns chegam a ser insubstituíveis pelo 
seu desempenho positivo e pela realidade do 
mercado. Para o gerente da franquia da Cacau Show 
Jaraguá, Heder Reis Miranda, um bom funcionário, 
além de passar mais segurança para o empregador, 
também passa tranquilidade para o cliente. �Quan-
do o funcionário está bem treinado e faz um bom 
trabalho é possível confirmar esse resultado através 
dos próprios clientes. Muitos voltam por causa 
desse funcionário�, avalia. 

Marta Fernandes também concorda que um 

bom funcionário atrai clientes. �Em nosso 
ramo de beleza muitos clientes procuram 
os serviços por causa do profissional. Um 
dos benefícios de ter um bom profissional 
no salão é que ele sempre vai trazer novos 
clientes e manter uma clientela fixa�, 
conta.  Ricardo Proença completa, dizen-
do que os benefícios de ter um funcionário 
assim são vários, entre eles a segurança 
transmitida para o empregador e para os 

clientes. �A boa qualificação e o compro-
misso de um funcionário faz com que a 
receita de uma empresa aumente�.

Valorização
Para manter o funcionário que faz a 

diferença dentro de uma empresa várias 
táticas são usadas para a valorização 
deste profissional. Heder Miranda comen-
ta que dentro da loja é realizado um 

trabalho de valorização e crescimento profissional. 
�No nosso ramo de vendas está difícil encontrar um 
profissional com experiência e compromisso. Por 
isso criamos um nível hierárquico para incentivar os 
funcionários a se qualificarem para realizar um bom 
trabalho. Quando um funcionário está há bastante 
tempo com a gente nós o valorizamos com uma 
premiação mensal para estimular a excelência do 
trabalho�, explica.

O diretor da Memphis Imóveis � Rede Morar, 
Haldane José Ribeiro Teixeira Júnior, também acha 
importante motivar e estimular o funcionário a dar o 
melhor para a empresa. �Sempre tentamos motivar, 
oferecemos bônus por serviço e premiação por 
produtividade. Nesse mercado das imobiliárias 
temos que valorizar ao máximo os funcionários que 
fazem a diferença. Esse é um mercado em que o 
funcionário troca muito de empresa�, comenta. 

Um plano de carreira sempre é bem visto por 
quem está em busca de um emprego. Quem aposta 
nisso é a Concessionária Mila Pampulha. Segundo o 
diretor geral, Antônio João Teixeira, 90% dos funcio-
nários que estão em cargos de chefia vieram de 
outras áreas da empresa, de cargos menores. �O 
segredo do sucesso de uma empresa são as pesso-
as. E temos que valorizar o funcionário que é com-
prometido com a empresa. Por isso oferecemos 
essa oportunidade de mudar de cargo e de se 
qualificar dentro da própria empresa. Um funcioná-
rio motivado é um benefício enorme porque ele está 
ali porque gosta e com isto os resultados são 
sempre positivos�, explica.  

O bom funcionário se destaca por fazer um 
bom trabalho e sempre está disposto a novos 
desafios. Além disso, o carinho e a forma como ele 
�veste a camisa� da empresa são importantes para 
seu sucesso e reconhecimento. A qualificação é 
muito importante para a excelência do trabalho. Ser 
um funcionário preocupado e disposto a solucionar 
problemas com eficiência e dedicação é uma 
maneira de ser bem sucedido na empresa. (Ana 
Izaura Duarte)
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Funcionários destacam a importância de um trabalho sério e dedicado para a
obtenção de oportunidade, reconhecimento e qualificação

�Para agregar algo para a empresa busco informações sobre a área para me 
aperfeiçoar e procuro sempre estimular meus colegas. Além disso, procuro dar 
conselhos à equipe para que haja harmonia. Estou na empresa há cinco anos e o 
reconhecimento por um bom trabalho é muito gratificante. Entrei num cargo menor e 
com o tempo fui crescendo. Hoje sou gerente administrativa. Ser um bom profissional 
é se sentir parte da empresa, estando satisfeitos e de bom humor, além de gostar do 
que faz.�
Cláudia Lene Silva, Gerente Administrativa da Memphis Imóveis - Rede Morar

�Comecei a trabalhar na Ping Pão há 12 anos. Entrei como balconista e hoje sou 
gerente de produção. Estou fazendo o curso de Engenharia de Alimentos, um 
benefício que consegui pelo resultado do meu trabalho dentro da empresa. Muitas 
pessoas só pensam no salário, mas é uma troca. Eu cuido da empresa e com isto eu 
consigo mais qualidade de vida. Muitos querem ganhar antes de fazer. Não é bem 
assim. Eu aprendi que é preciso colher os frutos aos poucos.� 
Fernanda Santana Castro, Gerente de produção da Padaria Ping Pão

�Fico feliz quando alguém elogia meu trabalho, porque isto nos estimula a querer 
sempre fazer um trabalho de excelência. Estou na empresa há um ano e meio(,) e 
procuro trabalhar sempre com bom humor, respeitar todos da equipe e os clientes e 
aperfeiçoar meus conhecimentos. Além disso, é importante realizar um bom 
atendimento, principalmente no primeiro contato. Uma secretária, por exemplo, é a 
primeira a ter o contato com o cliente, por isto somos a porta para o crescimento da 
empresa.�
Maria Natal da Silva, Secretária do Luziana Lanna Idiomas (Jaraguá)

�Comecei a trabalhar no Surubim há sete anos. Entrei como auxiliar de cozinha e hoje 
sou gerente. Muitos funcionários me têm como exemplo e para mim isto é um orgulho. 
Sou muita grata pela oportunidade que os proprietários me deram de crescer dentro 
da empresa. Mas, na verdade, foi uma estratégia da minha parte, pois observei onde 
teria lugar para crescer e investi nisto. Busquei qualificação e desde o primeiro 
momento vesti a camisa da empresa. Melhorei a minha qualidade de vida devido ao 
trabalho.�
Silvanete Ribeiro, Gerente do Restaurante Surubim no Espeto  

�A responsabilidade é o principal fator para passar confiança ao chefe. Nesses nove 
anos que estou no restaurante procuro não faltar. Sempre vou ao trabalho para 
oferecer o meu melhor e estou à disposição para realizar outras tarefas necessárias. 
Ajudo na cozinha, mas também faço outros serviços e isto permite que eu colabore 
com toda a empresa. Ser reconhecido estimula qualquer funcionário a fazer o melhor 
e a querer se tornar referência. Ninguém perde sendo assim.�
Gleison Henrique Cesário, Cozinheiro do Restaurante Recanto do Sabor

�Nesses três anos que estou no salão procuro trabalhar com excelência para realizar 
as atividades propostas. Para fazer um bom trabalho sempre temos que encontrar 
uma motivação. A principal delas é gostar do que se faz. Se o funcionário está sempre 
disposto, buscando qualificação e estimulando os demais funcionários a empresa 
cresce. A confiança e o reconhecimento de um bom trabalho são importantes porque 
nos estimula a sempre querer contribuir com o crescimento da empresa.� 
Valéria Cristina Severiano Oliveira, Recepcionista do Centro de Estética Marta 
Fernandes  

�Trabalho no restaurante há 30 anos. Comecei como garçom e hoje sou gerente. Fui 
qualificado dentro da empresa e procurei outros cursos ao longo dos anos. Ter 
comprometimento com a empresa e com os clientes é essencial para fazer um bom 
trabalho. Os clientes sempre voltam quando são bem atendidos e com isto o 
restaurante sempre está cheio. Prezo muito o bom relacionamento com a equipe 
porque nós temos que trabalhar juntos. É assim que os resultados positivos 
acontecem.�
Timóteo Bicalho de Oliveira, Gerente do Restaurante Fazendinha 

�O reconhecimento vem quando você desenvolve um trabalho com foco, organização, 
disciplina e gosta do que faz. Procuro realizar os treinamentos oferecidos, pois assim 
vou atender os clientes melhor e, consequentemente, beneficiar a empresa. O 
funcionário tem que se sentir como se fosse o proprietário do negócio e perceber que 
ele é importante dentro da empresa. Estou na Mila desde março de 2011 e percebo 
que faço a diferença através dos elogios e das boas vendas.�
Renata de Paula Neves Fonseca, Vendedora de estética automotiva da 
Concessionária Mila 

�Estou na Forma do Corpo desde quando foi inaugurada, há dois anos. Procuro 
sempre ter uma boa relação com toda a equipe e busco diversificar minhas aulas. 
Estimulo meus alunos a conhecerem os outros serviços da academia e isto gera um 
bom resultado. Além disso, procuro me qualificar pensando em oferecer um melhor 
serviço. Com essas atitudes colaboro para o bom funcionamento da academia e seu 
crescimento, porque, se faço um bom trabalho, os alunos continuarão e ainda podem 
indicar outras pessoas.�
Marina Serra Santos, Fisioterapeuta da Academia Forma do Corpo

�Estou na Casa de Carnes Aguiar desde 2005 e a partir de então sempre procuro 
cumprir da melhor maneira o trabalho que tenho que fazer, seguindo as normas da 
empresa. Tento aprimorar meu trabalho ficando atento aos conselhos do meu chefe. 
Essa orientação é importante para o aprimoramento do trabalho. Além disso, um 
trabalho em equipe é muito importante, pois é necessário que todos trabalhem juntos 
para que o cliente esteja sempre satisfeito.�
Danilo Lucas de Lima, Motofrentista da Casa de Carnes Aguiar 

�Para fazer um bom trabalho temos que 'vestir a camisa da empresa', conhecer os 
setores e os produtos da mesma. Além disso, temos que valorizar o trabalho em 
equipe, que é muito importante para ajudar no crescimento de qualquer empresa. 
Nesses três anos que estou na Cacau Show sempre procurei atender bem os clientes, 
estudar os produtos, manter a loja limpa e seguir o padrão da franquia. Comecei como 
vendedora e hoje sou gerente. Fico feliz pelo reconhecimento dos proprietários e dos 
clientes.�  
Valéria Aparecida Ferreira, Gerente da Cacau Show (Jaraguá)

�Para ser um bom profissional procuro trabalhar com amor e oferecer muito 
profissionalismo. Entrei na Osmar Tintas em 2003 como estoquista. Com a ajuda da 
empresa e do meu esforço profissional, fiz graduação e hoje sou gerente de vendas. 
Cresci com o incentivo da empresa. Isso para mim é muito positivo e é um incentivo 
para continuar fazendo um bom trabalho. Trabalho com o intuito de atender bem o 
cliente e fazer com que a empresa cresça. Isso faz os resultados melhorarem.�
Alysson Nivaldo Leite, Gerente de Vendas da Osmar Tintas
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TOTAL CLEAN LAVAJATO
Função: LAVADOR DE VEÍCULOS                     Vagas: 2
Especificação / Perfil: Sexo masculino, com experiência 
em lavagem de veículos e referências. Preferencialmente 
que more na região. Salário: Base da categoria + 20% de 
insalubridade + VT + benefícios indiretos.
Função: POLIDOR AUTOMOTIVO                      Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo masculino, com 
experiência comprovada e referências. Para ambas as 
vagas o horário é das 8h às 17h48, de segunda a 
sábado, com uma folga semanal. Salário: Base da 
categoria + 20% de insalubridade + VT + benefícios 
indiretos. Preferencialmente morar na região.
Contato: Entrar em contato com Cristiano pelo telefone 
3443-7491 ou comparecer à Rua Duarte da Costa, 441 

s- Jaraguá (exceto 4ª -feiras).

JARAGUÁ COUNTRY CLUB
Função: AUXILIAR DE LIMPEZA                      Vagas: 2
Especificação / Perfil: Sexo feminino, ser alfabetizado, 
não é necessária experiência. 
OBS: Os candidatos devem ter disponibilidade total de 
horário, inclusive nos finais de semana.
Contato: Enviar currículo para dp@jaraguaclub.com.br.

AUTOESCOLA JARAGUÁ 
Função: INSTRUTOR DE TRÂNSITO                  Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, 
preferencialmente morar na região.
Contato: Enviar currículo para cfcjaragua@hotmail.com 
ou comparecer pessoalmente, em horário comercial, na 
Rua Izabel Bueno 579, lj 4 - Jaraguá.

RESTAURANTE SURUBIM NO ESPETO
Função: COZINHEIRO (A)                               Vagas: 3
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, com 
experiência de seis meses. 
Função: PIZZAIOLO                                        Vagas: 3
Especificações / Perfil: Masculino, com experiência. 
Função: COPEIRO                                          Vagas: 3
Especificações / Perfil: Masculino, não é necessária 
experiência. 
Contato: Enviar currículo para: 
surubimnoespeto@yahoo.com.br ou comparecer na Rua 
Izabel Bueno, 670 - Jaraguá.

MILA
Função: CONSULTOR TÉCNICO DE FUNILARIA E 

PINTURA                                                       Vagas: 1
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, 2º grau 
completo, com experiência anterior na função. 
Contato: Enviar currículo com foto para 
rh.mila@grupolider.com.br, com nome da vaga. 

PADARIA PING PÃO 
Função: ATENDENTE                                     Vagas: 10
Especificação / Perfil: Feminino, acima de 18 anos. 
Não é preciso experiência. Preferencialmente morar na 
região. Oportunidade para primeiro emprego.
Disponibilidade para trabalhar no turno da tarde.
Função: PADEIRO                                           Vagas: 3
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, alfabetizado, 
com experiência.
Contato: Entregar currículo na Rua Izabel Bueno, 1.415, 
aos cuidados de Mariana.

OFFICINA DAS LETRAS
Função: ESTAGIÁRIO(A) DE PEDAGOGIA         Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, cursando a 
partir do 6º período de Pedagogia. 
Função: PROFESSOR(A) DE XADREZ (freelancer)  Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos. Para trabalhar 
com crianças de 3 a 11 anos.
Função: COZINHEIRA                                    Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, com experiência 
em alimentação para crianças.  
Contato: Enviar currículo para 
secretaria@officinadasletras.com ou através do telefone 
3427-6087.

UNIFENAS
Função: ESTÁGIO PARA ALUNOS DE CURSO 
SUPERIOR                                                    Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, estar 
cursando os cursos de Enfermagem, Biomedicina, 
Farmácia ou Química. As vagas são para estagiar nas 
unidades Jaraguá e Itapoã.
Função: ESTÁGIO PARA ALUNOS DE CURSO TÉCNICO Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, estar 
cursando os cursos técnicos em Química, Biotecnologia 
ou Patologia Clínica. As vagas são para estagiar nas 
unidades Jaraguá e Itapoã.
Função: PEDREIRO                                        Vagas: 4
Especificações / Perfil: Sexo masculino, ensino fundamen-
tal completo, com experiência em construção civil.  

Contato: Enviar o currículo para o e-mail: 
rh.bh@unifenas.br.

ACOMPANHAR (Unidade Jaraguá)
Função: ESTÁGIO MONITORIA (freelancer) para o 
ensino das seguintes matérias: Português e Inglês ou 
Espanhol, Geografia e História, Matemática e Física e 
Biologia e Química.
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, a partir do 
primeiro período. Necessário dominar pelo menos duas 
matérias de cada tópico. Para os turnos manhã e tarde. 
Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO                Vagas: 1 
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, 2º grau 
completo, não é necessária experiência.
Contato: Interessados deverão acessar o site 
www.acompanhar.com.br, entrar no link fale conosco / 
trabalhe conosco ou enviar currículo para: 
vandaamancio@acompanhar.com.br.

CRITÉRIO MÓVEIS 
Função: AUXILIAR DE VENDAS                        Vagas: 2
Especificação / Perfil: Sexo feminino, 2º grau completo, 
com experiência. Preferencialmente morar na região.   
Contato: Enviar currículo para criteriomoveis@ig.com.br.

SALÃO DE BELEZA GUILHERMO BORGES 
Função: MANICURE                                       Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, com experiência. 
Preferencialmente morar na região.
Contato: Comparecer à Rua Boaventura, 1.288 ou ligar 
para 3443-6270.

CONTAX 
Função: ATENDENTE DE CALL CENTER        Vagas: 100
Especificação / Perfil: Com ou sem experiência, acima 
de 18 anos, ensino médio concluído ou cursando e 
noções básicas de informática. Benefícios: Salário fixo, VT, 
ticket, plano de saúde e odontológico, auxílio creche, 
possibilidade de crescimento e desconto em faculdades.
Contato: Enviar currículo para recrutar@contax.com.br 
ou elutfala@contax.com.br.

LIDER SERVIÇOS 
Função: PROMOTORES (Belo Horizonte e região 
metropolitana) 
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, com ou sem 
experiência. Remuneração: R$ 670,00 a R$ 750,00. 
Vale refeição + Vale transporte.

Função: DEMONSTRADORAS (Belo Horizonte e região 
metropolitana) 
Especificação / Perfil: Sexo feminino, com ou sem 
experiência. Ter boa aparência, dicção e disponibilidade 
de horário. Remuneração: R$ 670,00 a R$ 750,00. Vale 
refeição + Vale transporte.
Contato: Enviar currículo para rh@liderservicos.com.br ou 
comparecer à Lider Serviços para preenchimento de ficha, 
Rua Boaventura, 231 - Jaraguá (em frente à UNIFENAS).

MASTER BRASIL
Função: CALL CENTER ATIVO                      Vagas: 300
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, acima de 18 
anos, 2º grau completo ou em curso, conhecimento 
básico de informática, não é exigida experiência. Vagas 
para os turnos manhã e tarde, folga aos domingos e 
feriados. Benefícios: Plano de saúde, convênio com 
faculdades e cursos profissionalizantes, vale transporte, 
lanche, auxílio à creche, seguro de vida, convênio com 
restaurantes e academias. Salário + Variável, podendo 
chegar a R$ 1.747,00. Parte das vagas disponíveis é 
direcionada a portadores de necessidades especiais.  
Contato: Os candidatos podem comparecer à Avenida 
Amazonas, 91, 5º andar - Centro, nos seguintes 
horários: 10h, 13h30 ou 16h, de segunda a sexta-feira, 
ou ligar para o número 3239-1575 ou 3239-1555 para 
agendar uma entrevista.

A&C
Função: ATENDENTE DE TELEMARKETING    Vagas: 200
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, com ou sem 
experiência, acima de 18 anos, ensino médio completo, 
conhecimentos básicos em informática. Benefícios: 
Salário fixo de R$ 678,00, lanche na empresa, convênio 
médico e odontológico, convênio com faculdades, 
seguro de vida, auxílio creche e possibilidade de 
crescimento. Carga horária de trabalho: 6h20 por dia.  
Contato: Enviar currículo para 
trabalheconosco@aec.com.br.

EM FOCO MÍDIA (JORNAL JARAGUÁ EM FOCO)
Função: Jornalista que more no OURO PRETO ou 
CIDADE NOVA                                                Vagas: 1
Especificações / Perfil: Disponibilidade de tempo, 
organização, iniciativa, compromisso, bom texto e boa 
fluência para as entrevistas.
Contato: Enviar currículo com foto para 
jaraguaemfoco@gmail.com.

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.
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