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n Uma das noites do Comida de Boteco 2016, que foi rea-
lizado em cada estabelecimento e que, desta vez, será 
unificado

II Comida 
de Boteco

será no SESI
erá realizado, no 
SESI, dias 01, 02 e 
03 de dezembro, o 

II Comida de Boteco, orga-
nizado pelo Hospedar Gas-
tronômico, núcleo de ba-
res, hotéis e restaurantes, 
desenvolvido pelo progra-
ma Empreender, na Asso-
ciação Comercial e Empre-
sarial de Além Paraíba.

A programação ficou 
definida: dia 01, sexta 
feira, início às 19 horas 
- Banda Viola da Terra e 

S Paulo e Anderson;  dia 02, 
sábado, início às 19 horas 
- Banda Wasanna e Feli-
pe Deluka; e, encerrando, 
dia 03, domingo, início às 
11 da manhã - show com 
a Sombra do ABIL. Passa-
portes LIMITADOS, a R$ 
20,00, estarão disponíveis 
nos integrantes do Hos-
pedar  Gastronômico e 
na ACE AP. Só serão ven-
didos avulsos na portaria 
do evento. Apoio ACEAP e 
programa Empreender.

Leia também nesta edição...

ACE AP sedia 
apresentação do 

diagnóstico municipal

Além Vest Moda realiza
II OUTUBRO ROSA

8 Detalhes na Página 2

8 Leia na Página 3
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Tel.: (32) 3466-1500

1 Segunda Drogamais (Centro) (3462-4646) - Cidade Alta (3462-5440)

2 Terça Silveira (Porto) (3462-1001)- Drogamais (Vila) (3462-0343)

3 Quarta Nova (3462-1318) - 18 de Julho (3462-4449)

4 Quinta Galeno (3462-4396) - Drogalem (3466-2800)

5 Sexta Ilha (3462-3086) - Bello (3462-7750)

6 Sábado Mineira (Porto) (3462-5195) - Silveira (Vila Laroca) (3466-1394)

7 Domingo Drogaria Popular (Porto) (3462-5016) - Drogamais (São José) (3462-3405)

8 Segunda Mineira (3462-3562) - Oliveira (3462-1370)

9 Terça Drogamais (Centro) (3462-4646) - Cidade Alta (3462-5440)

10 Quarta Silveira (Porto) (3462-1001)- Drogamais (Vila) (3462-0343)

11 Quinta Nova (3462-1318) - 18 de Julho (3462-4449)

12 Sexta Galeno (3462-4396) - Drogalem (3466-2800)

13 Sábado Ilha (3462-3086) - Bello (3462-7750)

14 Domingo Mineira (Porto) (3462-5195) - Silveira (Vila Laroca) (3466-1394)

15 Segunda Drogaria Popular (Porto) (3462-5016) - Drogamais (São José) (3462-3405)

16 Terça Mineira (3462-3562) - Oliveira (3462-1370)

17 Quarta Drogamais (Centro) (3462-4646) - Cidade Alta (3462-5440)

18 Quinta Silveira (Porto) (3462-1001)- Drogamais (Vila) (3462-0343)

19 Sexta Nova (3462-1318) - 18 de Julho (3462-4449)

20 Sábado Galeno (3462-4396) - Drogalem (3466-2800)

21 Domingo Ilha (3462-3086) - Bello (3462-7750)

22 Segunda Mineira (Porto) (3462-5195) - Silveira (Vila Laroca) (3466-1394)

23 Terça Drogaria Popular (Porto) (3462-5016) - Drogamais (São José) (3462-3405)

24 Quarta Mineira (3462-3562) - Oliveira (3462-1370)

25 Quinta Drogamais (Centro) (3462-4646) - Cidade Alta (3462-5440)

26 Sexta Silveira (Porto) (3462-1001)- Drogamais (Vila) (3462-0343)

27 Sábado Nova (3462-1318) - 18 de Julho (3462-4449)

28 Domingo Galeno (3462-4396) - Drogalem (3466-2800)

29 Segunda Ilha (3462-3086) - Bello (3462-7750)

30 Terça Mineira (Porto) (3462-5195) - Silveira (Vila Laroca) (3466-1394)

31 Quarta Drogaria Popular (Porto) (3462-5016) - Drogamais (São José) (3462-3405)
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Além Paraíba foi a única cidade mineira a participar 
do Congresso Nacional de Assistência Social

Secretária Municipal de 
Assistência Social, Mônica 
Goldstein, e as servidoras 
municipais, Uiara Rezende 

e Áurea Santos, parti ciparam, em Flo-
rianópolis - SC, do V Congresso Brasi-
leiro de Gestores e Trabalhadores da 
Políti ca da Assistência Social. Além 
Paraíba foi a única cidade de Minas 
Gerais a parti cipar do evento. Segun-
do a Secretária, o congresso foi uma 
grande oportunidade para a obtenção 
de novos conhecimentos dos progra-
mas sociais e também do SUAS - Sis-

tema Único da Assistência Social. Ela 
afi rmou que  a Assistência Social tem 
muitos desafi os pela frente  e o tra-
balho vem sendo feito de forma mais 
efi ciente possível para que os cida-
dãos que se encontrem em qualquer 
ti po de insegurança social tenham o 
amparo necessário, sempre na forma 
da Lei.  O Congresso, em sua quinta 
edição, é um dos mais importantes 
eventos da Assistência Social do país.

Informações do blog ofi cial da 
PMAP, revisadas pela redação da Fo-
lha do Empreendedor.

5A Secretária de Assistência Social, 
Mônica Goldstein, durante o Con-
gresso 

A

Como passar a crise sem dívidas
Um dos refl exos da crise econômica que assola o país é o 

aumento do número de pessoas com o nome sujo, ou seja, 
com restrições ao crédito. Mas com um pouco de atenção 
e cuidado, é possível renegociar dívidas e limpar seu nome 
para recuperar seu crédito e poder voltar a comprar. 

Aqui, em Além Paraíba, uma forma simples de nego-
ciar com o seu credor é procurar o PACE - Posto Avançado 
de Conciliação Extraprocessual, que funciona na ACE AP 
- Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba. O 
processo é simples. Basta ir a unidade do PACE, munido de 
documentos pessoais, o nome e o endereço completo com 
quem pretende se conciliar. O funcionário do setor registra 
a reclamação na hora, marca a audiência, em no máximo 
30 dias, e encaminha carta convite para o reclamado. A uni-
dade funciona de segunda à sexta-feira, das 14:00 às 18:00 
horas.

Algumas dicas podem ajudar você a se organizar e sair 
dessa enroscada de dívidas.

Organize seu orçamento 
e suas dívidas

Organização deve ser a palavra-chave para quem dese-
ja renegociar dívidas. O primeiro passo é colocar no papel 
todas as despesas, sejam elas grandes ou pequenas. Com 
estes dados em uma folha de papel, é possível ver os er-
ros que estão sendo cometi dos, e como organizar melhor a 
vida e fazer o dinheiro render. Separe todas as dívidas, gas-
tos fi xos, excessos e descubra o que pode e deve ser corta-
do neste momento de crise. Organize as dívidas por custos 
e veja quais já podem ser pagas na sua totalidade.

Fique de olho no crédito
Consulte com frequência a situação do seu CPF - Ca-

dastro de Pessoas Físicas -  ou CNPJ - Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas - nos órgãos reguladores, como o 
SPC- Serviço de Proteção ao Crédito, SCPC - Serviço Cen-
tral de Proteção ao Crédito, se for uma dívida no comér-
cio ou Serasa Experian, se for uma dívida com bancos ou 
insti tuições fi nanceiras. São eles que recebem a relação 
de clientes que não honram seus pagamentos e incluem 
essas pessoas em listas que são acionadas por outras em-
presas. Para saber a situação do seu nome, caso você não 
tenha recebido alguma correspondência desses órgãos, 
é possível checar via internet, no site das enti dades ou 
em estabelecimentos comerciais que realizam consultas 
cadastrais, mediante pagamento de taxa.

Saiba renegociar dívidas
As dívidas maiores merecem atenção especial. Procu-

re os credores e converse para chegar a um denominador 
comum, que seja bom para os dois lados. Muitas dívidas 
crescem rapidamente pelo alto valor dos juros cobrados. 
Alguns credores, como bancos ou empresas de varejo cos-
tumam criar feirões de renegociação que podem dar grandes 
descontos para solucionar o problema no menor prazo possí-
vel. Apresente uma proposta de pagamento que mostre que 
você está disposto a pagar o que deve, mas precisa da compre-
ensão do credor pela situação fi nanceira.

Saiba oque fazer se o caso
for à Justiça

Alguns credores levam o caso de não quitação da dívi-
da à Justi ça, gerando uma ação judicial contra o devedor 

Vacinação contra a
gripe já começou

Começou, no 
dia 17 de abril, 
a mobilização 

nacional para a 
vacinação contra a 
gripe.  O Ministé-
rio da Saúde quer 
imunizar mais 
de 54 milhões de 
pessoas. Este ano 
a campanha de 
vacinação contra 
a gripe traz uma novidade.: todos 
os professores de escolas públicas e 
privadas vão poder se vacinar. Além 
dos professores, integram o público-
-alvo da campanha, pessoas a partir 
de 60 anos; crianças de seis meses a 

menores de cinco anos; trabalhadores 
de saúde; povos indígenas; gestantes, 
mulheres que deram a luz nos últi-
mos 45 dias; pessoas privadas de li-
berdade; e os funcionários do sistema 
prisional. 

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
Até 22 horas – Maio 2017

Drogamais (Centro) (3462-4646) - Cidade Alta (3462-5440)

Foto: arquivo PMAP

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL INAUGUROU DUAS 
UNIDADES ODONTOLÓGICAS

O Prefeito Municipal de Além 
Paraíba, Miguel Belmiro de Souza 
Júnior, acompanhado da Secretá-
ria Municipal de Saúde, Bethânia 
Reis de Souza Gracioli e da chefe da 
odontologia do município, Dra. Kezi 
Nogueira, inaugurou dois novos con-
sultórios odontológicos em Além 

Paraíba. O primeiro deles na Unida-
de de Saúde  Prefeito Miguel Belmi-
ro de Souza, na Parada Breves. Já o 
segundo foi inaugurado na Rua da 
Mangueira, em Vila Caxias. Este será 
mantida com recursos Municipais, 
não havendo auxílio do Ministério da 
Saúde. 

A Administração entendeu que 
apenas um consultório odontológico 
em Vila Caxias - antigo pronto aten-
dimento -  não seria sufi ciente para a 
população da Cidade Alta. Os consul-
tórios odontológicos já estão em fun-
cionamento, contando inclusive com 
a presença de dentistas e auxiliares de 

consultórios dentários aprovados no 
último concurso público e empossa-
dos pelo 
atual Pre-
feito.

In for-
mações do 
blog ofi cial 

da PMAP, revisadas pela redação da 
Folha do Empreendedor.

5Unidade do PACE, em Além Paraíba

que não pagou os acordos ou não demonstrou vontade de 
quitar, ou seja, não procurou o credor nem negociou. O de-
vedor é noti fi cado por um Ofi cial de Justi ça ou pelo correio. 
Nesse caso, mesmo que a dívida seja regularizada, é preciso 
consti tuir um advogado, que elaborará um documento no 
qual o devedor afi rma que pagou ou renegociou a dívida. O 
fi m do processo não reti ra o nome do SPC, SCPC ou Serasa.

Confi ra se o seu nome foi limpo
Após o pagamento total da dívida ou da primeira parcela 

do acordo feito, a empresa tem até cinco dias úteis para re-
ti rar seu nome da lista de maus pagadores. Se o credor não 
fi zer isso dentro desse prazo, você deve contatá-lo. Se mes-
mo depois de fazer contato o nome não for reti rado, cabe ao 
consumidor entrar com uma ação judicial exigindo a reti ra-
da, que ainda pode render uma ação por danos morais.

Outra forma de ser excluído do cadastro da lista negra 
é deixar a dívida prescrever após cinco anos. Depois deste 
prazo, a dívida não pode ser cobrada, mas você também 
está sujeito ao interesse da empresa ou insti tuição fi nancei-
ra em dar crédito novamente ao cliente.

Evite novas dívidas e faça
um reserva

Com as contas mais organizadas, evite criar novas dívi-
das, uti lizando com cuidado fontes de crédito como o che-
que especial e o cartão de crédito, que devem ser evitadas 
pelo alto valor de suas taxas de juros. Outras formas de 
pagamento podem render descontos melhores, como di-
nheiro ou débito. Tudo depende da negociação feita com 
o lojista ou fornecedor. Uma boa opção é tentar criar re-
servas fi nanceiras para estas eventualidades e emergên-
cias que podem surgir de uma hora para outra. Os econo-
mistas recomendam guardar cerca de 30% da renda para 
emergências, mas você pode começar com valores mais 
modestos, como 10%, e subir o valor conforme a melhoria 
da gestão de seu orçamento.

Mais um fim de ano se apro-
xima e com ele todo o simbolis-
mo de um ciclo que termina para 
dar início a outro, que começará 
brevemente. Mesmo que sejam 
datas e eventos criados por força 
de convenções, somos fortemente 
influenciados por seus rituais e ce-
lebrações. Para muitas pessoas, o 
Natal e a celebração do Ano Novo 
é sinônimo de alegrias, confrater-
nização, troca de presentes e (re)encontro com familiares, todavia,  
para outras tantas pessoas é convite à reflexão sobre a vida, sobre o 
que  se viveu  durante aquele ano, e o que precisa ou ser “passado a 
limpo” no ano vindouro.  

Assim, acompanhando o simbolismo do renascimento, esta épo-
ca do ano propicia o ressurgimento de um “caldeirão de sentimen-
tos”, digo, ressurgimento, visto que sempre estiveram ali, recolhidos, 
impedidos de vir à tona, tamanho o desconforto que causariam se 
fossem manifestos em nosso dia a dia, durante nossas rotinas. E 
nesse caso, refiro-me às angustias, tristezas, vazios, que invadem os 
corações.

Como dito, há instantes alegres, de descontração, de reconci-
liações..., como: a expectativa da criança que aguarda a chegada do 
Papai Noel e tem dúvidas se realmente será merecedora do presente 
pedido, a reunião familiar e de entes que vivem distantes a maior 
parte do ano, os planos feitos para um novo ano que começará, e 
outros tantos momentos bons. 

Neste enredo, faz parte do clima Natalino a troca de presentes 
entre as pessoas, mesmo que, esta prática não reedite as motivações 
originais do ato  em que dos três Reis Magos na Manjedoura. 

Experimente ir a áreas comerciais e shoppings  neste período e 
notará o clima de excitação e agitação no ar. Pessoas enlouquecidas 
correndo de um lado para o outro PRECISANDO comprar presen-
tes. Não importa o que e nem para quem será o presente. O ato de 
comprar importa mais do que o presentear em si e neste caso, há um 
ato impulsivo.  

E cabe salientar que poucas sensações são tão prazerosas quanto 
à de uma compra por impulso, especialmente neste clima de festivi-
dade.

Porém, tais sensações duram pouco e podem gerar efeitos colate-
rais negativos em longo prazo, pois quando compramos mais do que 
devemos sentimos remorso e culpa e estas emoções negativas nos fa-
zem comprar novamente para aplacarmos tais sensações, tornando-
se um ciclo vicioso.

É como se estivéssemos num estado de “angústia míope”, que nos 
faz perder a capacidade autocontrole (Jennifer Lerner, professora de 
psicologia da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos (BBC, 
nov de 2017).

Porém, caso compreendamos que queremos comprar coisas 
quando estamos deprimidos, e sabemos que comprar nos faz sentir 
bem, podemos enganar nossos cérebros de modo a desencadear sen-
timentos positivos sem ter de gastar dinheiro adquirido, assim, auto-
controle. E isso ocorre porque nossos cérebros estão equipados com 
o que precisamos para sentirmos felizes, se focarmos em sentimen-
tos de gratidão e compaixão, sem ter de recorrer a nenhuma compra. 

Sentir-se agradecido, não apenas ajuda a resistir à vontade de fa-
zer uma compra impulsiva, mas também nos faz sentir bem da mes-
ma forma que comprar algo. Trata-se de uma experiência prazerosa 
que também lhe permite valorizar o futuro e ter maior autocontrole, 
afirma David DeSteno (BBC, nov de 2017).

Mas se, apesar disso, você ainda sente uma vontade muito forte 
de comprar, seja altruísta, como destaca a pesquisa da psicóloga Eli-
zabeth Dunn citada no site americano da BBC, este ano. De acordo 
com sua conclusão, pessoas que tinham comprado algo para outra 
pessoa tinham um sentimento de bem-estar mais duradouro com-
parado com aqueles que gastaram o dinheiro consigo mesmos.

Por isso, da próxima vez que você sentir a necessidade de com-
prar algo impulsivamente, reflita sobre alguma coisa pela qual você 
se sinta agradecido; se isso não funcionar, considere a possibilidade 
de presentear outra pessoa.

Os benefícios decorrentes dessas ações podem ser um passo cer-
teiro em direção ao autocontrole, à gratidão, ao resgate do verdadei-
ro espírito Natalino e à transformação interior.

Fernanda A. Esquerdo – Psicóloga – CRP04/20251
Especialista Psicologia da Saúde/Hospitalar Especialista em Neuropsicologia

COMPRAS DE NATAL
Quando presentear dá mais prazer 

do que comprar para si

n Fernanda A. Esquerdo

ACE AP sedia apresentação 
do diagnóstico municipal

n Apresentação do diagnóstico, no auditório da ACE AP

No dia 30 de outubro, na sede 
da ACE AP - Associação Co-
mercial e Empresarial de 

Além Paraíba, foi apresentado, 
pelo consultor do programa Pró 
Município da FEDERAMINAS, 
Oscar Moreira, o diagnóstico de 
Além Paraíba.

Durante vários dias, o consul-
tor esteve aplicando um ques-
tionário, tanto para os futuros 
integrantes do conselho de de-
senvolvimento, como para várias 
autoridades e profissionais da 
cidade, nas mais diversas áreas. 
O objetivo era elaborar um diag-
nóstico de nosso município para 
estabelecer as bases de nosso 
desenvolvimento.

De acordo com o diagnóstico 
apresentado por Oscar Moreira, 
os pontos fortes do município a 
serem explorados são: o turis-
mo, a infraestrutura urbana, a 

hospitalidade, as terras férteis 
e a localização geográfica. Já os 
pontos fracos apontados foram: 
falta de profissionais qualifica-
dos, ausência de ensino superior 
e de cursos técnicos, desempre-
go e as poucas opções de lazer.

Outros dados importantes 
foram divulgados na apresenta-
ção do consultor. De acordo com 

o estudo, o comércio é o princi-
pal empregador de Além Paraí-
ba, com 33,1%, seguido pela ad-
ministração pública, com 19,8%. 
O índice de empresas novas é de 
26.3%, entre os entrevistados, 
e 36.8% não eram empresários, 
mas buscam colaborar com o 
desenvolvimento local. 63.2% 
dos entrevistados considera que 

a economia local está estagna-
da e 73.7% acha que a taxa de 
desemprego vem aumentando, 
nos últimos 5 anos. 53.4% não 
conhece ações públicas volta-
das para o desenvolvimento e 
15.5% afirmou que essas ações 
não existem. 67.9% dos entrevis-
tados consideram as condições 
naturais do município favoráveis 
ao desenvolvimento do turismo. 

Alguns outros dados foram 
demonstrados  na apresentação 
do diagnóstico e, a partir de ago-
ra, terá início a formação do con-
selho de desenvolvimento, que  
de acordo com o Pró Município, 
deve contar com a participação 
da sociedade civil, poder público 
e iniciativa privada. 

A ACEAP destaca que o diag-
nóstico foi elaborado baseado 
nas respostas do questionário 
aplicado.

MUSCULAÇÃO - Quais os benefícios além da estética
Com a proximidade do verão, muita gente 

corre para as academias. Mas, quais são os be-
nefícios do exercício, além dos estéticos. Nesta 
edição, vamos falar de musculação e para isso, a 
Folha do Empreendedor entrevistou Pedro Mor-
tani, coordenador técnico da MTN Studio Fit-
ness - centro de treinamento personalizado. Pe-
dro é formado em educação física - bacharelado 
e licenciado - e pós graduando em treinamento 
funcional e didática do ensino superior.

FE: Quais cuidados os iniciantes devem ter 
quando começarem a frequentar a academia?  

PM: É muito importante que o aluno procu-
re fazer um check up médico, para saber de suas 
condições físicas e fisiológicas e assim atestar que 
estarão aptos à prática de exercício físico. Além 
dos exames médicos, é muito importante traçar o 
objetivo e planejar uma estrutura de treinamento 
especifico para cada pessoa, facilitando assim um 
resultado mais rápido. 

FE: Como devem ser os treinos? 
PM: Os treinamentos devem ser planejados 

de forma progressiva, respeitando assim a in-
dividualidade biológica de cada um. Na MTN 
Studio Fitness temos um padrão de atendimento 
para alunos iniciantes em que fazemos avaliação 
física, uma breve entrevista para sabermos sobre 
objetivos, traçamos um planejamento e acom-
panhamos todos nossos alunos com um atendi-
mento personalizado .

FE: Quantas vezes é preciso frequentar a 
academia para obter bons resultados? 

PM: De acordo com Recomendações do 
ACSM e American Heart Association, a fim de 
promover e manter a boa saúde e independên-
cia física, os adultos se beneficiarão da prática de 
exercícios de força e endurance (resistência) por 
no mínimo 2 vezes na semana. Recomenda-se 
praticar de 8-10 exercícios em 2 ou mais dias alter-
nados por semana utilizando os maiores grupos 
musculares. Para maximizar o desenvolvimento 
de força e resistência de força, é recomendado 
utilizar de 8-12 repetições de cada exercício. Ati-
vidades de fortalecimento muscular incluem um 
programa de treinamento progressivo.

FE: Há recomendações especificas para mu-
lheres iniciantes ou elas podem seguir a mesma 

rotina dos homens?
PM: As recomendações para 

o inicio do treinamento podem 
ser de forma generalizados. Isso 
vai depender do objetivo e das 
necessidade de cada um, porém 
nenhum treino é igual ao outro, 
sendo assim respeitada a individu-
alidade de cada um e gerando uma 
rotina especifica para cada pessoa. 

FE: Como os iniciantes po-
dem seguir o caminho certo sem 
ter o auxilio de um personal?

PM: Com o mundo cada vez 
mais tecnológico,  as informações estão ao alcan-
ce de todos, mas temos que tomar muito cuidado 
com o que lemos. Quando tratamos de treina-
mento não existe uma receita. Não quer dizer 
que o que para uma pessoa deu certo devemos 
copiar e fazer igual. Quando se trata de treina-
mento tem muito fatores que vão diferenciar 
uma pessoa da outra, por isso é sempre indicado 
a procura de uma profissional, mesmo que não 
seja personal mas que seja um centro de treina-
mento que possa ter um professor de educação 
física para auxiliar. 

FE: Dicas fundamentais que todo o inician-
te deve saber

PM: Com a ansiedade de iniciar uma ativi-
dade e chegar mais rápido possível de seus ob-
jetivos, muitas pessoas acabam esquecendo de 
alguns detalhes que podem interferir muito no 
treinamento, na saúde e no resultado. Vou pon-
tuar alguns cuidados que devemos ter quando 
iniciamos uma atividade:

1. Alimentação ante e depois do treino.
É muito importante procuramos ajuda a um 

nutricionista para auxiliarmos na alimentação, pois 
tem uma influencia muito grande no treinamento, 
tanto na qualidade de vida quanto na estética.

2. Com que reoupa eu vou ?
O ideal é utilizar roupa mais confortável pos-

sível que seja apropriada para a prática esportiva 
, que seja feita de material leve que evite o supe-
raquecimento do corpo e a proliferação de micro 
– organismos.

O uso de um tênis especifico para a pratica 

esportiva é fundamental para 
evitar lesões.

3. Não esqueça de beber água 
! Como você já sabe, quando sen-
te sede, é sinal de que o seu corpo 
já está mais do que necessitado 
de água. Além de desintoxicar o 
organismo e transportar nutrien-
tes, a água ajuda a repor “ingre-
dientes” necessários para produ-
zir energia — fundamental para 
qualquer tipo de treino.

4. O treinamento:
Quando iniciamos um trei-

namento, precisamos verificar a intensidade 
e volume ( carga do treinamento e o tempo de 
duração) . 

Devemos ficar atentos com o tempo de inter-
valo entre uma série e outra.

A mudança de carga deve ser gradativa, caso 
seja de forma inadequada pode correr o risco de 
gerar uma lesão .

5. Descanso :
O sono adequado garante uma boa recupe-

ração e, inclusive, a construção muscular, que é o 
que vai fazer o seu treino realmente valer à pena 
em função do ganho de massa. Além disso, tam-
bém é necessário respeitar o descanso semanal 
da atividade (deve ser indicado pelo professor), 
para afastar o “fantasma” do overtrainning, ou 
seja, da fadiga excessiva causada pelo esforço.

FE: Pessoas com lesões na coluna ou hérnias 
de disco podem fazer musculação?

PM: Sim podem, mas é importante que pro-
curem uma avaliação médica principalmente de 
um ortopedista, para que possa verificar as con-
dições e indicar qual é a melhor forma de traba-
lhar com esse aluno.

FE: Como a musculação funciona para os 
idosos?

PM: Vou citar 8 dos principais benefícios 
para os idosos na prática da musculação:  alí-
vio das dores;  restauração do equilíbrio; for-
talecimento dos ossos;  manutenção do peso 
corporal; controle da glicose no sangue;  saúde 
mental;  melhoria do sono;  melhora do tecido 
cardíaco.

n O professor de 
educação física, 
Pedro Mortani
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MINAS OCUPA O SEGUNDO LUGAR 
NO RANKING NACIONAL DE SALDO 

DE EMPREGOS NESTE ANO 
Minas Gerais mantém o segundo lugar na geração de empregos no 

país, de janeiro a setembro deste ano, com saldo de 49.412 empregos 
formais, ficando atrás apenas do estado de São Paulo, com 98.619 postos 
de trabalho, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desem-
pregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência Social. No 
mesmo período do ano passado, o estado tinha saldo negativo de 54.653 
vagas. De janeiro a setembro deste ano, entre os setores que alavancaram 
a geração de postos de trabalho estão os serviços, a indústria de transfor-
mação, a construção civil e a extrativa mineral. Para se ter uma ideia, o 
setor de serviços, que nesse período em 2016 tinha um saldo negativo de 
12.393 vagas, está agora com um desempenho positivo de 17.648 empre-
gos, impulsionado principalmente pelos subsetores de ensino e comér-
cio e administração de imóveis e valores imobiliários. Já a indústria de 
transformação, que de janeiro a setembro de 2016, tinha saldo negativo 
de 7.741 postos de trabalho, neste ano, no mesmo período, está positi-
va em 15.401 vagas de emprego, puxada sobretudo pelos subsetores da 
indústria de calçados e indústria química de produtos farmacêuticos, 
veterinários e perfumaria. 

DEFENSORIA PÚBLICA DE MINAS GERAIS
PROMOVE O ACESSO DE PESSOAS 

CARENTES À JUSTIÇA
Pesquisa conduzida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, 

neste ano, aponta que a Defensoria Pública é a instituição mais impor-
tante do país. O levantamento foi feito com 5 mil cidadãos brasileiros 
considerados vulneráveis, como donas de casa e desempregados. Dos 
entrevistados, 92,4% avaliam como positiva o trabalho da instituição. A 
defensora-pública geral de Minas Gerais, Dra.Christiane Neves Procó-
pio Malard, destacou que vê  a Defensoria Pública como uma institui-
ção criada para o povo e legitimada por ele. Ela é a porta de entrada 
do cidadão carente e promove o verdadeiro acesso à Justiça, com um 
atendimento digno e humanizado. Minas foi o estado com o segundo 
maior número de entrevistados. Somente em Belo Horizonte, estima-se 
que a Defensoria Pública realize centenas de atendimentos ao público 
carente por dia nas mais diversas áreas, como Família, Cível e Crimi-
nal. A instituição é responsável por prestar assistência jurídica gratuita 
aos necessitados, além de também promover a solução extrajudicial de 
conflitos, educação em direitos e conscientização da população sobre di-
reitos humanos, cidadania e ordenamento jurídico. 

ÁGUA UTILIZADA POR USINAS DA LIGHT 
E DE SIMPLÍCIO RENDEU 882 MIL REAIS 

PARA ALÉM PARAÍBA ATÉ OUTUBRO 

Nos primeiros 10 meses deste ano, a ANEEL transferiu 882 mil, 295 
reais e 41 centavos para Além Paraíba a título de Compensação Finan-
ceira pela utilização de recursos hídricos para geração de energia elétrica 
pelas usinas de Furnas, em Simplício, e da Light, na Ilha dos Pombos. Em 
outubro foram repassados 39 mil, 977 reais e 57 centavos, sendo 27 mil, 
260 reais e 74 centavos provenientes da Usina Ilha dos Pombos e 12 mil, 
716 reais e 83 centavos oriundos da Usina de Simplício.   

CNJ DIVULGA DADOS DO JUDICIÁRIO
SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER                                            

Em 2016, tramitaram na Justiça do País mais de um milhão de 
processos referentes à violência doméstica contra a mulher, o que cor-
responde, em média, a 1 processo para cada 100 mulheres brasileiras. 
Desses, pelo menos 13,5 mil são casos de feminicídio. Os dados foram 
apresentados pela presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
ministra Cármen Lúcia, durante Sessão Ordinária do CNJ. Os dados 
são dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e ficarão 
disponíveis para consulta pública, no Portal do CNJ.  Em uma década, 
entre a edição da Lei Maria da Penha, em 2006, até dezembro de 2016, o 
número de varas e juizados exclusivos em violência doméstica e familiar 
passou de 5 para 111. Se contabilizar o número de varas especializadas, 
esse número sobe para 134. Além do aumento, também houve a instala-
ção de setores psicossociais especializados no atendimento à vítima em 
17 tribunais. Ao todo, em 2016, havia 65 unidades judiciais com setores 
psicossociais e 49 unidades com setores psicossociais especializados no 
atendimento à vítima.   Ao todo, há 411 profissionais atuando na área 
judiciária nas varas e nos juizados especializados de violência doméstica 
e familiar contra a mulher.

QUEDA NOS REPASSES DO 
GOVERNO DEIXA

UFJF EM SITUAÇÃO 
DE DIFICULDADE FINANCEIRA   

A redução nos repasses do Governo Federal às universidades fede-
rais em todo o país tem tido reflexos negativos e complicado a situação 
financeira na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Os recursos 
enviados para as instituições de ensino em 2017 foi cerca de 30% menor 
em relação ao ano de 2016. De acordo com a UFJF, para a universidade o 
valor orçado foi de R$ 66 milhões, sendo que, até o momento, o valor re-
cebido foi o equivalente a 85% do montante total. A instituição ainda não 
tem a garantia de que o valor restante será repassado até o final do ano. 
O reitor da UFJF, Marcos David, revelou ao MGTV que a instituição teve 
grandes dificuldades financeiras para fechar as contas em dia este ano, 
sendo necessária a utilização de recursos próprios e de saldo positivo do 
ano anterior. Segundo o reitor, o valor necessário para cobrir os custos 
de manutenção da UFJF gira em torno de R$ 100 milhões por ano. Ele 
prevê que, no próximo ano, as dificuldades serão ainda maiores, já que o 
governo não indica nenhuma previsão de aumento nos repasses. Além 
dos problemas enfrentados para a manutenção, as obras também estão 
paralisadas em decorrência da diminuição nos repasses. Nos campus de 
Juiz de Fora e Governador Valadares há mais de 10 obras paralisadas, 
entre elas a expansão do Hospital Universitário (HU). A UFJF não sabe 
dizer quando as obras serão concluídas.

Além Vest Moda realiza
II OUTUBRO ROSA

O Além Vest Moda, com o apoio da ACE 
AP - Associação Comercial e Empresarial de 
Além Paraíba - e do Empreender, realizou, 
na noite de 26 de outubro, no Além Paraíba 
Tênis Clube, o II Outubro Rosa, evento que 
envolve moda e solidariedade, com renda 
revertida para o Pró Criança e para as Volun-
tárias Sociais de Além Paraíba.

Com delicioso jantar e desfile das lojas 
participantes, o evento contou também com 
a palestra da presidente da FEDERAMINAS 

Mulher, Yeda Fernal, e de uma apresentação 
da Psicóloga e escritora, Dra. Simone Sabi-
no. Além disso, um desfile das CATS, mulhe-
res que enfrentaram bravamente o câncer 
de mama, emocionou os presentes, pela 
alegria de viver dessas guerreiras.

Em determinado momento do evento, 
foi apresentado o cheque de R$ 5000,00 e 
o troféu de segundo melhor núcleo setorial 
do país, recebidos  pelo núcleo Além Vest 
Moda, no Congresso Internacional de con-

sultores do Empreender, em Foz do Iguaçu 
- PR, no último dia 20.

Diretorias do Pró Criança, das Volun-
tárias Sociais e da ACE AP, a coordenadora 
estadual do Empreender, Cleide Basique-
to, e o consultor da FACISC, Clóvis Consoli, 
também fizeram parte desse evento, junto 
às integrantes do Além Vest Moda. Diversos 
patrocinadores e apoiadores contribuíram 
para essa noite e foram citados, durante o 
evento.

n A palestra da Yeda Fernal n A união do Além Vest Moda

Fotos: VINÍCIUS CASTRO

n Alina Gomes e o prêmio do Além Vest Moda n As cerimonialistas Márcia e Regina

n Entrega do cheque por Cleide Basiqueto e Clóvis Consoli

n Drª Simone Sabino n Leila e Antônio deram um 
charme a mais ao evento

n O desfile das CATS

n Voluntárias sociais e o Pró Criança – instituições que receberão a renda do evento
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n O 
grupo 
reunido 
na 
Casa 
do Papai 
Noel

n Rosângela e o Presidente da 
ACEAP

n A loja das Meninas Gerais

32.3462.2777
Praça Laroca, 62
aLém Paraíba - mG

• Realização:

ART AléM e AS MARIAS dE TORREnTES 
conhecem as “MEnInAS GERAIS”

Os núcleos Art Além e As Marias 
de Torrrentes fizeram, no dia 08 de 
novembro, uma viagem à Alfredo 
Vasconcelos, próximo à Barbacena, 
onde foram conhecer o trabalho 
das Meninas Gerais, grupo de ar-
tesanato local, que promove a Casa 
do Papai Noel e tem uma tradicional  
loja, próximo à Roselanches, impor-
tante parada no caminho para Belo 
Horizonte. A gerente e o presidente 
da ACEAP - Associação Comercial e 

Empresarial de Além Paraíba, Alina 
Gomes e João Ermelindo, a funcio-
nária do departamento comercial 
da ACE, Priscila Moraes, e o técnico 
regional do SEBRAE MG, Marco An-
tônio de Mendonça, acompanha-
ram o grupo.

A coordenadora do “Meninas 
Gerais”, Rosângela Florentino Rous-
senq, apresentou o projeto para 
o grupo, que conheceu o galpão, 
onde são produzidas as peças e a 

fazenda que abriga a Casa do papai 
Noel, todos os anos. As “Meninas 
Gerais  já decoraram outras cidades 
no Estado, devido à qualidade de 
seu artesanato.

Nossos artesãos e as Marias de 
Torrentes ficaram encantados com 
o trabalho lá desenvolvido e adqui-
riram muito conhecimento para o 
desenvolvimento de seus núcleos. 
Muitas novidades já poderão ser 
vistas na Casa do Papai Noel.

n A visita ao galpão




