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Seminário da Micro Pequena Empresa 
recebe Waldez Ludwig e Claudia Kodja

Foi realizado, nos dias 04 e 05 de ou-
tubro, no Além Paraíba Tênis Clube, 
o seminário da micro e pequena em-
presa, voltadas para o empreendedor 

local. As palestras foram todas gratuitas e 
integraram a Semana Nacional da Micro 
e Pequena Empresa do SEBRAE Nacional, 
que aconteceu de 02 a 06 de outubro, em 
todo o Brasil. Em Além Paraíba, o semi-
nário contou com o apoio da Associação 
Comercial e Empresarial - ACE AP.

Tendo como público alvo EPPs, MPEs, 
MEIs, artesãos, produtores rurais e em-
preendedores em potencial, as palestras 
trataram de temas atuais como e-com-
merce, estratégias competitivas e me-
lhoria da qualidade e da produtividade, 
a importância do MEI para a economia, 
inovação e empreendedorismo, além de 
uma análise de nossa economia atual. 
Nomes como o de Waldez Ludwig e Cláu-
dia Kodja prenderam a atenção do públi-
co alemparaibano. n O Seminário foi sucesso de público

n Cláudia Kodja desmistificou a econo-
mia

n Gustavo Baldez fala sobre e-commerce n Waldez Ludwig prendeu a atenção do 
público

n Wilson Caldeira falou do empreende-
dorismo como o emprego do futuro

BELEZA – ENTREVISTA Um 
super bate-
papo com 

Higor 
Zóffoli, 

sobre 
maquiagem

Detalhes na 
Pág. 02
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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)

Além PArAíbA, 28 dE Abril dE 2017

2

EXPEDIENTE: Folha do Empreendedor, produzido por:
ACEAP - Associação Comercial e Empresarial 

de Além Paraíba
n Tiragem: 2.500 exemplares

n Jornalista Responsável:
Amanda Silveira - MG 13.842

Projeto Gráfi co: Via Color Projetos Gráfi cos
Impressão: Stylo Gráfi ca e Editora

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.

BELEZA – ENTREVISTA
Um super bate-papo 
com Higor Zóffoli, 
sobre maquiagem

n Higor Zóffoli em ação

Foto: Higor Zóffoli - Dayana Valle

Folha do Empreendedor: Qual a melhor maquiagem 
para o dia a dia ? 

Higor Zóffoli: Pensar em maquiagem para uso diário 
é pensar em cuidados com a pele. Indico sempre a buscar 
uma base com fator de proteção solar ou um filtro solar 
com base. Um rímel e um batom hidratante também são 
ótimos aliados para conseguir um look harmonioso para o 
dia. Lembre-se que a maquiagem para o dia a dia deve ser 
algo bem leve almejando naturalidade. 

FE: Que cuidados tomar com a pele que precisa estar 
sempre maquiada?

HZ: A pele precisar estar bem limpa e hidratada para 
receber a maquiagem. Esse tipo de cuidado também é im-
portante ao remover a maquiagem, sempre que usar. É du-
rante a noite que ocorre o processo de oxigenação celular 
e renovação das células da nossa pele, se a pele estiver com 
maquiagem os poros ficam obstruídos impedindo assim 
esse processo, podendo causar manchas na pele, acne e 
cravos. Nunca durma maquiada. 

FE: Qual a melhor opção de maquiagem para gor-
dinhas?

HZ: Não existe uma maquiagem específica para biótipo, 
Gordinhas ou magras podem usar qualquer tipo de maquia-
gem. O que influencia na maquiagem é o tipo de pálpebra. 
Mas, existem algumas técnicas de contorno facial que criam 
pontos de sombreamento no rosto, causando assim uma im-
pressão de rosto mais fino. Mas as técnicas de contorno são 
usadas não só para afinar o rosto e sim para criar dimensões 
na pele, tirando a impressão de uma pele chapada. 

FE: Como disfarçar olheiras?
HZ: Existem dois tipos comuns de olheiras: as amar-

ronzadas e as arroxeadas. As olheiras mais arroxeadas são 
neutralizadas com um corretivo amarelo e as olheiras amar-
ronzadas usamos um corretivo com fundo mais “laranji-
nha”. O corretivo colorido deve ser usando antes da base. 

FE: Qual o tom de pó compacto que devemos usar no 
verão quando a pele está bronzeada?

HZ: No verão as mulheres que tomam sol ficam um 
mais bronzeadas, o ideal é usar um pouco compacto ou 
base 1 tom acima do tom de pele. Lembrando que para es-
colher o melhor tom de pó ou base o ideal é experimentar 
no próprio rosto o produto (nunca na mão),  analisando o 
tom do braço e do colo. 

FE: Como disfarçar manchas no rosto com uma ma-
quiagem especial?

HZ: Para manchas o ideal é usar uma linha de corre-
tivos que seja própria para fazer camuflagem. Mas atu-
almente as bases líquidas tem alcançado uma cobertura 
incrível. Então. se você quiser um efeito de pele perfeita 
compre uma base com alta cobertura e vá aplicando no 
rosto, com ajuda de  e de um pincel ou esponja, criando ca-
madas de base na pele. As camadas disfarçam muito bem 
as imperfeições da pele. 

FE: Existe maquiagem a prova de transpiração?
HZ: Atualmente, existem várias maquiagens que são 

resistentes à água. Esses produtos tem uma ótima fixação 
na pele de quem transpira mais. Tem também spray fixador 
que cria uma película resistente à água sobre a pele, mas o 
ideal, quando estiver maquiada e transpirar, é usar um lenço 
de papel para retirar o excesso de suor da pele, sem esfregar 
o lenço dando leves batidinhas sobre a pele maquiada. 

FE: Maquiagem pode dar alergia? Como perceber?
HZ: Caso a pessoa tenha uma pré disposição a algu-

ma alergia, sim. Qualquer irritação ou sensibilidade que 
perceber ao usar maquiagem o ideal é suspender o uso do 
produto e procurar um médico dermatologista para saber 
as causas. Existem maquiagens hipoalergênicas que são 
desenvolvidas para quem já tem uma pré disposição alér-
gica. Esses produtos, com certeza, não causaram alergia.

FE: Quais suas dicas básicas para sempre acertar na 
maquiagem?

Me acompanhem no instagram: @higormakeup ou no 
Facebook: www.facebook.com/higorzoffolimakeup.com 
lá, estou sempre postando dicas, inspirações de maquiagens, 
interagindo com muitas novidades para meus seguidores. 

A vitamina D e sua 
essencialidade para o organismo

A nutricionista Aurélia Tepedino

Muito se tem falado so-
bre os males que a falta de 
vitamina D pode causar ao 
organismo. Há muitos anos, 
a necessidade dela era asso-
ciada apenas à manutenção 
de dentes e ossos saudáveis. 
Mas, sabe-se hoje que a vita-
mina D é essencial ao orga-
nismo, especialmente devido 
ao potencial de prevenção de 
diversas doenças e sua fun-
ção na absorção de cálcio. 
No entanto, diversos fatores 
contribuem para o crescente 
número de casos de ca-
rência de vitamina D, en-
tre eles a baixa exposição 
do corpo humano ao sol, 
uma vez que grande par-
te das pessoas trabalham 
em ambientes fechados, 
e a falta de informação 
sobre os males causados 
por sua deficiência. Para 
se saber os níveis de vita-
mina D, é necessário fazer 
um exame de sangue.

A folha do Empreen-
dedor conversou com a 

Nutricionista Aurélia Tepedino 
para saber um pouco mais so-
bre essa importante vitamina.

Folha do Empreendedor: 
Quais os benefícios da vita-
mina D para o organismo?

Aurelia Tepedino:  A vita-
mina D contribui para a saúde 
dos ossos; previne o diabetes; 
previne doenças cardíacas; 
melhora o sistema imunológi-
co; regulação hormonal;

FE: O que a falta de vitami-
na D provoca no organismo? 

AT: Fragilidade óssea, fra-

queza muscular, dificuldades 
de perda de peso e a longo 
prazo osteoporose, problemas 
cardiovasculares, crescimento 

tardio em crianças. Os 
sintomas da carência são 
fadiga e cansaço, dores 
articulares, baixa resis-
tência a infecções. 

FE: Onde consegui-
mos essa vitamina ? 

AT: Através da exposi-
ção ao sol, sem o uso do 
protetor solar. Para isso, 
dê preferência ao horá-
rio antes das 10h da ma-
nhã ou após as 16 h da 
tarde. Deve ser destaca-
do mãos, braços e colo. 

E também através de alguns 
alimentos, mas maior parte 
vem da exposição ao sol. Con-
seguimos também por meio 
de suplementação.

FE: Quais alimentos forne-
cem essa vitamina? 

AT: Os alimentos ricos em 
vitamina D são geralmente de 
origem animal, como gema 
de ovo, salmão, fígado de gali-
nha, arenque, manteiga.

FE: Qual seria um exemplo 
de bom cardápio para absor-
ção da Vitamina D?

AT: Desjejum: ovos me-
xidos torradas integrais com 
manteiga e leite integral - 
Colação: iogurte +farinha de 
linhaça -  Almoço: Salada de 
folhas à vontade, brócolis e 
cenoura ralada, arroz integral, 
salmão ou arenque ou sardi-
nha -  Lanche da tarde: Vita-
mina (Leite integral + Banana 
prata), tapioca com queijo mi-
nas - Jantar: salada de folhas 
à vontade, beterraba cozida 
e jiló, omelete com espinafre 
-  Ceia: 1 fatia de melão.

Bate Papo...
Adilson Esquerdo, zootecnista, respon-

sável técnico pela programação da I 
Feira de agriCultura e PeCuária 

de além Paraíba.
Folha do Empreendedor: Quais foram 

os critérios para a escolha dos palestran-
tes?

Adilson Esquerdo: Eu busquei os me-
lhores palestrantes de cada tema, para 
conseguir um evento com altíssimo nível 
técnico. 

FE: A presença do pequeno produtor 
da região foi dentro das suas expectati-
vas?

AE: Não! Para mim, faltou divulgação 
olho no olho com os produtores rurais. 

FE: A palestra sobre piscicultura 
ornamental foi assistida por algumas 
crianças de escolas púbicas. Você acha 
que isso pode gerar alguma produção 
de peixes ornamentais na cidade? 

AE: Creio que sim.
FE:  A seu ver, quais foram os pontos 

altos da I Feira de Agricultura e Pecuá-
ria? 

AE: O nível técnico dos palestrantes e a 
estrutura do local.

FE: E o que poderia ser melhor? 
AE: Principalmente a adesão de alguns 

órgãos do município.
FE: Qual o trabalho executado pela 

sua empresa? 
AE: Temos algumas principais frentes 

de trabalho como: projetos pontuais de 
pastejo rotacionado fertirrigado;  projetos 
de crédito rural na Caixa Econômica Fede-
ral, Banco do Brasil ou Sicoob; assistência 
técnica. 

FE: Como você vê a produção rural 
na região? (Se tiver dados oficiais, pode 
citar?)

AE: Vejo que está muito mal e vêm pio-
rando, nos últimos anos,. isso se compro-
va pelos dados da CILEITE que demonstra 
que o município produziu 13500000 litros 
de leite no ano de 2000 e 12980000 litros 
de leite no ano de 2015. 

FE: Qual a importância de um evento 
como a I Feira de agricultura e Pecuária 
para o desenvolvimento doo setor rural, 
na região?

AE: O objetivo da feira foi estimular 
os produtores do município e região a se 
atualizarem e com isso estimular o desen-
volvimento desses produtores presentes 
na Primeira SemaNa de agriCultura 
e PeCuária..

n Adilson Esquerdo, em um dos clientes 
da Lucro Máximo
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FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 
TRANSFERIU CERCA DE 1 MILHÃO E 200 MIL 
REAIS PARA ALÉM PARAÍBA EM AGOSTO //// 

REPASSE DO FUNDEB FOI DE 757 MIL REAIS 
No último  mês de agosto, a Prefeitura de Além Paraíba rece-

beu  1 milhão, 252 mil, 903 reais e  50 centavos líquidos do Fundo 
de Participação dos Municípios, repassado pelo governo federal. 
Com isso o acumulado em 2017 chegou  12 milhões, 490 mil, 976 
reais e 37 centavos.  O  acumulado de 2016 alcançou 17 milhões, 
53 mil, 782 reais e 67 centavos. Em 2015, o total atingiu 15 mi-
lhões, 917 mil, 651 reais e 53 centavos  O Fundo de Participação 
dos Municípios –FPM - é a principal fonte de recursos dos mu-
nicípios brasileiros de médio e pequeno porte. Com relação ao 
FUNDEB, o repasse foi de  757 mil, 228 reais e  79 centavos    O 
total acumulado nos 8 primeiros meses do ano chegou a 7 mi-
lhões, 35 mil 141 reais e 68 centavos.  No ano passado, o total 
alcançou  9 milhões, 775 mil, 310 reais, 1 centavo.  Em 2015, o  
acumulado chegou a 8 milhões, 475 mil, 892 reais e 60 centavos.  
Pela legislação, 60% dos recursos do FUNDEB devem ser aplica-
dos na remuneração dos profissionais do magistério em efetivo 
exercício de suas atividades no ensino público e os 40% restantes 
devem ser aplicados na manutenção e desenvolvimento das esco-
las. Os dados estão disponíveis no site da prefeitura e no site do 
Tesouro Nacional.

ÁGUA UTILIZADA POR USINAS DA LIGHT E 
DE SIMPLÍCIO RENDEU 794 MIL REAIS PARA 

ALÉM PARAÍBA ATÉ AGOSTO  

Nos primeiros 8 meses deste ano, a ANEEL transferiu 794 mil, 
786 reais e 26 centavos para Além Paraíba a título de Compen-
sação Financeira pela utilização de recursos hídricos para gera-
ção de energia elétrica pelas usinas de Furnas, em Simplício, e da 
Light, na Ilha dos Pombos. Em agosto foram repassados 55 mil, 
395 reais e 52 centavos, sendo 33 mil, 502 reais e 2 centavos pro-
venientes da Usina de  Ilha dos Pombos e 21 mil, 893 reais e 50 
centavos oriundos da Usina de Simplício. O acumulado de 2016 
chegou a 905 mil 475 reais. Em 2015, o acumulado havia alcança-
do 461 mil, 901 reais e 56 centavos. A Compensação Financeira 
é um percentual que as concessionárias e empresas autorizadas a 
produzir energia por geração hidrelétrica pagam pela utilização 
de recursos hídricos. As informações podem ser conferidas no 
site da Agência Nacional de Energia Elétrica.

PREFEITURA DE ALÉM PARAÍBA ARRECADOU 
MAIS DE 54 MILHÕES DE REAIS ATÉ SETEMBRO

Segundo o Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de 
Além Paraíba, o total líquido das Receitas Orçamentárias atingiu 
5 milhões, 299 mil, 716 reais e 36 centavos  em  setembro  des-
te ano. O acumulado nos primeiros 9 meses do ano ficou em 54 
milhões, 613  mil, 37  reais e 55 centavos.  As maiores fontes de 
receita foram  o Fundo de Participação dos Municípios, o ICMS, 
o IPTU, o ISSQN e o Fundeb.  A arrecadação acumulada em 2016 
chegou a 70 milhões, 824 mil, 172 reais e 59 centavos, superando 
em 8 milhões, 705 mil, 846 reais e 51 centavos, ou 14%,  a estima-
tiva de arrecadação para o ano que era  de 62 milhões, 118 mil, 
326 reais e 8 centavos.  Em 2015, o resultado acumulado alcançou  
60  milhões, 460 mil, 126 reais e 74 centavos. Os dados estão dis-
poníveis no site alemparaiba.mg.gov.br/ 

FOTÓGRAFO ALEMPARAIBANO É UM DOS 
GANHADORES DO BRASÍLIA PHOTO SHOW 2017         

Nascido em Além Paraíba (MG), mas petropolitano de cora-
ção pois escolheu viver na Cidade Imperial, o jovem Bruno Fer-
reira Soares foi um dos vencedores dessa edição do Brasília Photo 
Show 2017/18, o maior festival de fotografia popular do Brasil, 
com uma fotografia que tirou em Cabo Frio esse ano. Bruno tem 
uma página no Facebook , onde publica fotos de eventos, ensaios 
e paisagens. Bruno Ferreira é filho de Luiz Tadeu Soares Coutinho 
(o Tadeu da Prefeitura, hoje já aposentado) e de Maria Cristina 
Ferreira Soares.  

PREFEITURA VAI APERTAR O CERCO CONTRA 
MOTOTAXISTAS CLANDESTINOS

A Prefeitura Municipal de Além Paraiba, levando em conside-
ração as reclamações dos mototaxistas legalizados, vai apertar o 
cerco contra os mototaxistas clandestinos. A prefeitura, inclusive, 
enviou ofícios as Policias Civil e Militar  solicitando fiscalização 
contra aqueles que estão atuando de forma irregular.

O Indivíduo, a Propaganda 
e o Consumo

Fernanda Esquerdo

Vivemos atualmente numa 
sociedade em que o 
consumo extrapolou a 

passos largos a sobrevivên-
cia humana, pois o homem 
consome não apenas para 
alimentar-se, vestir e morar, 
mas, sobretudo para se diver-
tir, relacionar-se, garantir sua 
saúde, enfim, para definir e 
modelar sua identidade pes-
soal e social. 

Deste modo, o consumo 
moderno adquiriu sentido 
simbólico podendo ser com-
preendido por diversas teo-
rias, inclusive psicológicas. 

Indubitavelmente, a ló-
gica do consumo a partir da 
segunda metade do século 
XX impulsionou tanto o de-
senvolvimento econômico 
quanto a mudança na cultu-
ra e reafirmou a condição do 
homem como ser social. 

E é nesse contexto, que 
estão as campanhas publici-
tárias com recursos que visam 
intensificar ainda mais o con-
sumo. Somos bombardeados 
incessantemente por anún-

cios, mesmo que, ingenuamen-
te, achemos que somos blinda-
dos a tal influência.

Mas, afinal, por que as pro-
pagandas são tão eficazes em 
nos seduzir? Qual o caminho 
percorrido por campanhas pu-
blicitárias, do momento pri-
meiro da percepção do indi-
víduo de algo que lhe agrada, 
da motivação até a derradeira 
atitude final de aquisição do 
produto? Ou será que está 
predisposição, no caso, para a 
compra, já não estaria aí no po-
tencial consumidor?

Para Kotler e Keller (2006) 
os profissionais de marketing 
têm como objetivo estimular 
a venda de um produto, que 
traga ao cliente um valor, um 
benefício, podendo dizer que 
não vende produtos e sim be-
nefícios.

O objetivo da propagan-
da é convencer o consumidor 
que há uma necessidade de 
comprar, e isso ocorre devido 
a algumas estratégias, como 
por exemplo, de caráter infor-
mativo, que trata de informar, 

de dar a conhecer algo sobre o 
objeto do anúncio.  Por outro 
lado, está a componente per-
suasiva, que interfere nos ní-
veis da racionalidade -quando 
descreve o objeto de consumo 
a partir de suas característi-
cas; da emotividade - quando 
provoca emoções no potencial 
consumidor; e na dimensão 
inconsciente ao provocar moti-
vações, instintos que estão no 
nível inconsciente e que a par-
tir destes efetiva-se a compra. 
Como exemplo, podemos citar 
os anúncios publicitários que 
levam em consideração o ins-
tinto humano auto-preserva-
ção, para que possam vender 
seguros em geral e equipamen-
tos de segurança.

Por outro lado, é sabido que 
há uma busca constante do ser 
humano por completude, que 
é na verdade é inalcançável. Há 
uma luta do homem no sentido 
de abafar suas dores e decep-
ções, através de gratificações 
substitutas e o consumo, pode 
ser, ao lado, da arte, da ciência 
uma forma de escapar desta 

realidade angustiante.
A este respeito Freud nos 

diz que para suportar a vida, 
não podemos dispensar de 
paliativos. Sendo assim, o con-
sumo pode funcionar como 
um paliativo que o sujeito 
utiliza para amenizar sua dor 
frente a questões que ele não 
pode lidar, com a necessidade 
de ser aceito na sociedade.

Entretanto, o sinal de 
alerta se instala quando este 
indivíduo repete excessiva-
mente o ato de consumir, não 
encontrando outros meios 
para amenizar seu desampa-
ro, deparando-se com danos 
emocionais e financeiros. 
Nesta situação consome, 
mas, também é consumido, 
devido a sua busca infindável 
pela satisfação plena.

Indicadores da Boa Vista SCPC 
apontam retomada 

da atividade econômica
Resultados positivos podem ser exponenciados com ferramentas e soluções 

que possibilitem assertividade na oferta de crédito
Com a retomada da atividade econômica 

e as recentes melhorias nas perspectivas de 
juros e inflação, o consumidor está voltando 
aos poucos à procura de crédito e, gradual-
mente, os indicadores retornam a um territó-
rio próximo à neutralidade.

É isso que demonstra a pesquisa Deman-
da por Crédito do Consumidor, da Boa Vista 
SCPC. Em agosto, a elevação foi de 5,2% em 
relação a julho (expurgados os efeitos sazo-
nais). Na avaliação interanual, agosto apre-
sentou elevação de 1,9%, enquanto nos va-
lores acumulados em 12 meses (setembro de 
2016 até agosto de 2017 frente aos 12 meses 
antecedentes) houve desaceleração da queda 
(aumento de 0,6 p.p. frente ao resultado de 
julho), atingindo -5,1%.

O número de cheques devolvidos por fal-
ta de fundos (segunda devolução) também 
teve redução. Em agosto atingiu 1,79% na 

proporção do total de cheques movimenta-
dos, registrando considerável queda na com-
paração com o mesmo mês do ano anterior, 
quando marcou 2,13%. Em julho deste ano, a 
taxa foi de 1,90%.

Olhando este cenário, as empresas pre-
cisam contar com ferramentas e soluções 
que lhes possibilitem serem assertivas tanto 
na prospecção quanto no gerenciamento do 
portfólio de crédito, diversificando a aquisi-
ção de clientes pelo risco.

E é isto que a Boa Vista SCPC oferece ao 
mercado, atuando em parceria com entidades 
representativas do comércio e da indústria, 
como a Associação Comercial e Empresarial 
de Além Paraíba.

No portfólio da Boa Vista SCPC, há 
produtos e outras soluções que garantem às 
empresas informações de qualidade, além de 
ser a precursora do Cadastro Positivo, apre-

sentando às empresas credoras o histórico 
de pagamentos honrados pelos consumido-
res, aumentando suas chances de consegui-
rem crédito no mercado. Todas essas inova-
ções reforçam a liderança da Boa Vista em 
serviços ao consumidor e em ser a parceira 
ideal nas decisões de negócios e em todo o 
ciclo de crédito.

Há, também, ferramentas específicas 
para ações de cobrança e podem ser uti-
lizadas na negativação e localização dos 
devedores, com priorização das ações de 
cobrança e orientação às políticas de re-
negociação de dívidas. A Boa Vista SCPC 
tem ainda em seu portfólio de produtos so-
luções que garantem às empresas informa-
ções de qualidade, como produtos de certi-
ficação digital, consulta cadastral, consulta 
CPF e CNPJ, gerenciamento de carteira e 
cadastro positivo.
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n Oscar Moreira, José Márcio, João Ermelindo, Prefeito e vice-prefeito, durante o encontro

ACE ALéM PArAíbA realiza encontro 
com a imprensa para explicar 

regulamentação de ambulantes
Na tarde de 04 de outubro, a ACE AP – 

Associação Comercial e Empresarial 
de Além Paraíba – realizou, em seu 

auditório, um encontro com a imprensa lo-
cal, que contou com a presença do Prefeito 
e do Vice Prefeito Municipais, Miguel Bel-
miro de Souza Júnior e Dr. Paulo Henrique 
Marinho Goldstein, respectivamente.

Dentre os representantes da ACE AP, 
estavam o Presidente, João Ermelindo de 
Andrade e Silva, o Vice Presidente, Sávio 
Ferraz e alguns diretores, dentre eles José 
Márcio Fernandes, que também compôs a 
mesa de entrevista.  Também participou da 
explanação à imprensa, o responsável pelo 
diagnóstico da cidade, que está sendo ela-
borado pelo programa Pró Município, Os-
car Moreira.

De maneira geral o Prefeito explicou 
que, foi procurado pela ACE AP ainda no 

início de seu Governo e que lhe foi apresen-
tado um modelo de decreto com a finalida-
de de regulamentar o comércio ambulante. 

Ele afirmou que, depois de sérias análises, 
foi elaborado o decreto municipal que visa 
não apenas a resguardar o comércio local, 
que vem sofrendo uma concorrência des-
leal, mas também proteger os ambulantes 
locais, através de sua formalização e afastar 
os ambulantes de outras cidades. De acor-
do com Miguel, os ambulantes não serão 
“jogados em qualquer lugar”, como alguns 
podem ter pensado, mas serão alocados 
em lugar onde possam trabalhar padro-
nizados e sem prejudicar a passagem em 
espaços públicos ou atrapalhar o comércio 
fixo. Esse local é inicialmente um trecho da 
Presidente Vargas, mas pode ser alterado, 
de acordo com a necessidade.

Muitas perguntas giraram em torno da 
maneira como foram abor-
dados os ambulantes e de 
como será a fiscalização, 
tendo em vista o efetivo 
deficiente neste setor da 

PMAP. O Prefeito e seu Vice enfatizaram 
a importância da população neste proces-
so, no sentido de denunciar o que estiver 
fora da regulamentação. Eles citaram, por 
exemplo, a situação dos moto-taxistas, em 
que também é impossível atuar sem a aju-
da da população. Em relação à abordagem 
aos ambulantes, afirmaram que conversa-
ram com alguns deles e que não receberam 
essa reclamação, mas que não negam que 
pode ter ocorrido algum fato isolado e que 
se desculpam, se houve, mas que estão 
conversando pessoalmente com a classe.

Em relação a outras regularizações pen-
dentes, como carros de som, som de bares 
e afins, afirmaram que atitudes vêm sendo 
pensadas e tomadas, visando ao bem da 
cidade, mas sempre em encontro com os 
setores.

O Presidente da ACE, João Ermelindo, 
explicou que decidiu sediar o encontro 
com a imprensa, tendo em vista ter parti-
do da instituição o pedido de regulamen-
tação e o diretor, José Márcio Fernandes, 
afirmou que todos são dignos de respeito 
e de seu espaço para trabalhar, apenas se-
guindo regras justas, que permitam uma 
competição leal. O responsável pelo diag-
nóstico municipal concluiu o encontro, 
afirmando que não vê nada de inconsti-
tucional no decreto, que é só uma ques-
tão de adaptação e que toda mudança em 
prol do desenvolvimento gera polêmicas, 
mas que este é o caminho.




