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ACE AP leva o nome de 
Além Paraíba para 

Encontro Internacional, 
em Foz do Iguaçu

A ACE AP, As-
s o c i a ç ã o 
Comercial 
e Empre-

sarial de Além 
Paraíba, foi se-
lecionada pelo 
consórcio res-
ponsável pelo 
projeto All In-
vest, na América Latina, para apre-
sentar de que forma alcançou a 
sustentabilidade com o programa 
Empreender/All Invest, em Além 
Paraíba, no Encontro Internacional 
de consultores e núcleos setoriais, 
dia 19 de outubro, em Foz do Igua-
çu, PR. A gerente da ACE AP e co-
ordenadora local do Empreender, 
Alina Gomes, fará a apresentação 
do trabalho na ACE e de dados im-
portantes do município, destacan-
do Além Paraíba no cenário inter-
nacional.

O consórcio é integrado pela 
CACB, Confederação das Associa-
ções Comerciais e Empresariais 
do Brasil, e liderado pela CAINCO, 
Câmara da Indústria, Comércio e 
Serviços de Santa Cruz de La Sierra, 
com a participação de entidades 

empresariais da 
Costa Rica, Gua-
temala, Peru, 
Uruguai, El Sal-
vador. Também 
integram o con-
sócio a Câmara 
de Paris, a Eu-
rochambers e a 
SEQUA (Organi-

zação de Cooperação Técnica das 
Câmaras  alemãs).

O consórcio promoveu vários 
editais para apoiar iniciativas de 
melhoria dos empreendimentos 
em todos os países da América Lati-
na, com recursos da ordem de $15 
milhões de euros. Essas melhorias 
estão ocorrendo, principalmente, 
com o emprego da metodologia 
do Empreender, que prevê reunir 
empresários em núcleos setoriais, 
onde, com o apoio de um consul-
tor, discutem seus problemas e 
buscam soluções. 

O encontro, organizado pela 
CAINCO, CACB e SEQUA, tem o ob-
jetivo de promover o intercâmbio 
entre os consultores e coordena-
dores de núcleos dos mais de 40 
projetos apoiados pelo AL-Invest.

Restaurante da BIA 
inova com 

aplicativo para pedidos
Sempre de olho nas novidades, a admi-

nistradora do Restaurante da Bia, Cristiane 
Paes, tratou de buscar formas de agilizar os 
pedidos de quentinha do estabelecimento. 
Para isso, além do tradicional atendimento 
pelo telefone, o restaurante atende pelo fa-
cebook e tem um aplicativo próprio, onde 
o cliente pode facilmente realizar seus pe-
didos. “Com a tecnologia avançando cada 
vez mais, não poderíamos ficar de fora, 
por isso criamos uma forma de nossos 
clientes terem praticidade na hora de fazer 
seus pedidos”, afirma Cristiane.  

Para obter o aplicativo do Restaurante 
da Bia é bem fácil. Basta acessar o Google 
Play ou App Store e baixar. Depois, é só ir 
no “cardápio”, que é diariamente atualiza-

n O casal proprietário do Restaurante da 
Bia, Sílvio e Beatriz, com a administradora 
do estabelecimento, sua filha, Cristiane.

do, escolher seus itens e pedir no “pedido 
online”. Pronto! O almoço está garantido.    

Segundo Cristiane, a maior vantagem 
do app é pedir de qualquer lugar, de forma 
prática, onde estiver e sem ao menos fazer 
uma ligação. Com alguns toques no celu-
lar e pronto, o cliente já realiza o pedido.  
Basta ter acesso à internet e um smartpho-
ne nas mãos.   Ela nos contou que o uso 
do aplicativo vem crescendo dia após dia, 
embora o maior número de pedidos ainda 
seja feito pelo telefone.    

O app Restaurante da Bia demonstra 
que o restaurante está sempre em bus-
ca de inovações para trazer comodidade 
aos seus clientes, destacando o espírito 
empreendedor da família e da adminis-
tração do local. 

– LEIA TAMBÉM NESTA EDIÇÃO –

ACE AP apoia a realização da 
I Semana de Agricultura 

e Pecuária de Além Paraíba

Um bate-papo com o futuro
Empreendedor Alemparaibano
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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.

ACE AP apoia a realização 
da I Semana de 

Agricultura e Pecuária 
de Além Paraíba

n Na foto, a equipe organizadora, o vereador e presidente da Câmara Municipal, Gerson Barreto; o 
chefe do departamento de agricultura, Paulo Rocha Matos; o vereador Rodrigo França; a gerente do 
Sindicato Rural, Renata Guerini; a gerente da ACE AP, Alina Gomes; o zootecnista Adilson Esquerdo e 
seu parceiro de trabalho, Henrique Guimarães, e o técnico local da EMATER, Joilson Ribeiro

Será realizada, de 20 a 24 de setembro, no 
Sindicato Rural de Além Paraíba,organizador 

do evento,  a I Semana de Agricultura e Pecu-
ária. O evento, que envolve os poderes Execu-
tivo e Legislativo, Sindicato Rural, Associação 
Comercial e Empresarial de Além Paraíba - ACE 
AP, Cooperalém e EMATER, pretende trazer in-
formações e fomentar discussões acerca do de-
senvolvimento da área rural.

O responsável técnico pelas ações do evento 
é o zootecnista, Adilson Esquerdo, do projeto 
LUCRO MÁXIMO. A programação já está pron-
ta  e conta com palestras diversas voltadas para 
o pequeno produtor, além de provas equinas 
e atrações musicais. A equipe de organização 
vem se reunindo frequentemente para orga-
nizar a I Semana da Agricultura e Pecuária de 
Além Paraíba.

Você sabe o que é
uma STARTUP?
Tudo começou du-

rante a época que cha-
mamos de bolha da In-
ternet, entre 1996 e 2001. 
Significava um grupo 
de pessoas trabalhando 
com uma ideia diferen-
te que, aparentemente, 
poderia fazer dinheiro. 
Além disso, “startup” 
sempre foi sinônimo de 
iniciar uma empresa e colocá-la em 
funcionamento. Muitas pessoas dizem 
que qualquer pequena empresa em 
seu período inicial pode ser conside-
rada uma startup. Outros defendem 
que uma startup é uma empresa com 
custos de manutenção muito baixos, 
mas que consegue crescer rapidamen-
te e gerar lucros cada vez maiores. Mas 
há uma definição mais atual, que pare-
ce satisfazer a diversos especialistas e 
investidores: uma startup é um grupo 
de pessoas à procura de um modelo 
de negócios repetível e escalável, tra-
balhando em condições de extrema 
incerteza.

Apesar de curta, essa definição en-
volve vários conceitos:
8 Um cenário de incerteza sig-

nifica que não há como afirmar se 
aquela ideia e projeto de empresa irão 
realmente dar certo – ou ao menos se 
provarem sustentáveis.
8 O modelo de negócios é como 

a startup gera valor – ou seja, como 
transforma seu trabalho em dinhei-
ro. Por exemplo, um dos modelos de 
negócios do Google é cobrar por cada 
click nos anúncios mostrados nos 
resultados de busca – e esse modelo 
também é usado pelo Buscapé.com. 
Um outro exemplo seria o modelo de 
negócio de franquias: você paga royal-
ties por uma marca, mas tem acesso a 
uma receita de sucesso com suporte 
do franqueador – e por isso aumenta 
suas chances de gerar lucro.
8 Ser repetível significa ser ca-

paz de entregar o mesmo produto 
novamente em escala potencialmente 
ilimitada, sem muitas customizações 
ou adaptações para cada cliente. Isso 
pode ser feito tanto ao vender a mes-
ma unidade do produto várias vezes, 
ou tendo-os sempre disponíveis inde-
pendente da demanda. Uma analogia 
simples para isso seria o modelo de 
venda de filmes: não é possível ven-
der a mesmo unidade de DVD várias 
vezes, pois é preciso fabricar um dife-
rente a cada cópia vendida. Por outro 
lado, é possível ser repetível com o 
modelo pay-per-view – o mesmo fil-
me é distribuído a qualquer um que 
queira pagar por ele sem que isso im-
pacte na disponibilidade do produto 
ou no aumento significativo do custo 
por cópia vendida.
8 Ser escalável é a chave de uma 

startup: significa crescer cada vez mais, 
sem que isso influencie no modelo de 
negócios. Crescer em receita, mas com 
custos crescendo bem mais lentamente. 
Isso fará com que a margem seja cada 
vez maior, acumulando lucros e geran-
do cada vez mais riqueza.

Os passos seguintes
É justamente por esse ambiente de 

incerteza (até que o modelo seja en-
contrado) que tanto se fala em inves-
timento para startups – sem capital de 
risco, é muito difícil persistir na busca 
pelo modelo de negócios enquanto 
não existe receita. Após a comprova-
ção de que ele existe e a receita co-
meçar a crescer, provavelmente será 
necessária uma nova leva de investi-
mento para essa startup se tornar uma 
empresa sustentável. Quando se torna 
escalável, a startup deixa de existir e 
dá lugar a uma empresa altamente lu-

crativa. Caso contrário, ela precisa se 
reinventar – ou enfrenta a ameaça de 
morrer prematuramente.

Startups são somente empresas de 
internet? Não necessariamente. Elas só 
são mais frequentes na Internet porque 
é bem mais barato criar uma empresa 
de software do que uma de agronegó-
cio ou biotecnologia, por exemplo, e a 
web torna a expansão do negócio bem 
mais fácil, rápida e barata – além da 
venda ser repetível. Mesmo assim, um 
grupo de pesquisadores com uma pa-
tente inovadora pode também ser uma 
startup – desde que ela comprove um 
negócio repetível e escalável.

Pesquisa mostra os principais
motivos de fracasso das startups

Não são poucos os que têm o so-
nho de ter seu próprio negócio e, em 
tempos novas tecnologias, sua própria 
startup inovadora. Porém, antes de 
se aventurar no mundo do empreen-
dedorismo, é preciso estar ciente das 
dificuldades que você encontrará pelo 
caminho. Afinal, uma em cada quatro 
startups fecha com menos de um ano 
de funcionamento, segundo informa-
ções da Fundação Dom Cabral. Em-
preendedorismo. 

Mas por que elas fecham? Uma 
pesquisa realizada pela Gama Acade-
my, uma escola focada em profissões 
do futuro, ajuda a responder a essa 
pergunta. Batizado de Cemitério de 
Startups, o estudo levantou a causa 
mortis de 46 empresas que toparam 
abrir essas informações.O principal 
motivo de fracasso encontrado entre 
essas empresas foi o time, seguido 
pelo modelo de negócios. O estudo 
se baseou numa pesquisa semelhan-
te feita nos Estados Unidos e usou os 
mesmos critérios daquela pesquisa. 
São eles: ideia, time, modelo de ne-
gócio, recursos e timing. No cenário 
americano, a principal causa mortis 
foi timing, ou seja, empresas lançadas 
antes ou depois do momento adequa-
do. Para Guilherme Junqueira, CEO 
da Gama Academy, o fato do principal 
motivo de fracasso para as startups 
estudadas ser a sua equipe revela um 
problema em nosso ambiente empre-
endedor.

Dinheiro demais
Outro dado que chamou a atenção 

foi o montante investido em algumas 
das startups participantes – há casos 
de empresas que receberam aportes de 
900 mil ou 1,2 milhão de reais e que 
infelizmente não sobreviveram. Para 
Junqueira, esses exemplos mostram 
que ter muito dinheiro disponível nem 
sempre é algo bom para o negócio.

Outro ponto é que, na visão de Jun-
queira, os empreendedores devem ficar 
sempre atentos ao decidirem captar in-
vestimento externo. “Muitas vezes ele 
não sabe muito bem onde vai aplicar 
aquele dinheiro, contrata pessoas sem 
saber muito bem por quê. É preciso to-
mar muito cuidado com isso”. E com-
pleta: “Na pesquisa há casos de empre-
sas que desenvolveram um produto e 
só depois de um ano levaram aquilo 
para o mercado. Isso é como esperar 
construir todo o prédio para só então 
começar a vender as unidades, em 
vez de vender na planta”.
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Caixa reduz limites de
financiamento para imóveis

novos e usados 

A Caixa Econômica Federal  reduziu os 
limites de financiamento para imóveis no-
vos de 90% para 80%, e usados de 70% para 
60%. A mudança abrange financiamentos 
com recursos do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) - programa Mi-
nha Casa, Minha Vida e linhas Pró-Cotis-
ta e CCFGTS - e do Sistema Brasileiro de 
Poupança e Empréstimos (SBPE).Segundo 
nota da Caixa, o objetivo é a “adequação em 
relação à política de alocação de capital do 
banco”. A instituição disse ainda que menos 
de 10% dos clientes que procuram o banco 
para realizar operações de financiamento 
serão afetados.

Ainda na tabela SAC, caiu igualmente 
de 90% para 80% o limite financiado com 
recursos do SBPE para imóvel novo, adju-
dicado, construção em terreno próprio ou 
aquisição de terreno e construção (servidor 
público) e imóvel adjudicado (demais clien-
tes). Por fim, em financiamentos regulados 
pela tabela Price, o limite para financiar 
imóvel usado caiu de 70% para 60% no Pró-
Cotista e de 80% para 70% no CCFGTS.

Minas quer renegociar
dívida de mais de

1 bilhão com o BNDES
O Governo de Minas vai renegociar 

uma dívida de R$ 1 bilhão 290 milhões 
com a União. O projeto de lei que autoriza 
o Estado a buscar novas condições para o 
pagamento do débito com o Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES) foi aprovado pela Comissão 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
da Assembleia e depende agora de votação 
em plenário. O texto tramita em regime de 
urgência. A renegociação foi proposta pelo 
governador Fernando Pimentel (PT) com 
base na lei complementar 156/2016, que 
permite os estados buscarem acordos com a 
União e o BNDES para rever as condições de 
pagamento de suas dívidas. Pela regra, o acer-
to tem de ser firmado até 23 de dezembro.

   CEMIG busca 11 bilhões 
para comprar hidrelétricas

Para evitar que a companhia energética 
de Minas Gerais (Cemig) perca as usinas de 
Miranda, São Simão, Jaguara e Volta Gran-
de, que a união pretende leiloar, o governo 
de Minas  quer pagar os R$ 11 bilhões es-
timados como valor de uma nova licitação 
das concessões marcadas para setembro. 
O anúncio foi feito pelo presidente da con-
cessionária mineira, Bernardo Alvarenga, 
durante ato realizado ontem contra o leilão 
na usina de Miranda, localizada em India-
nópolis, no Triângulo Mineiro.  O protesto 
contou com a presença do governador Fer-
nando Pimentel, de parlamentares e repre-
sentantes de movimentos sociais. O presi-
dente da Cemig disse que esteve tratando 

desse assunto no Ministério do Planejamen-
to e garantiu que a proposta da companhia 
foi aceita pelo Planalto. Bernardo disse que 
a Cemig está em busca de empréstimos ou 
parceiros para arrematar as usinas.

CISDESTE abre concurso 
com 499 vagas para a 

Zona da Mata com vagas 
para Além Paraíba

O Consórcio Intermunicipal de Saúde 
para Gerenciamento da Rede de Urgência e 
Emergência da Macro Sudeste (CISDESTE) 
divulgou edital de concurso público desti-
nado ao provimento de 499 vagas em cargos 
de nível médio e superior. A remuneração 
varia de R$ 970 a R$ 7.050,00 e as jornadas 
são em escalas de 12 horas de trabalho por 
36 de descanso ou de 24, 40 ou 44 horas se-
manais. As vagas são nas funções de Auxi-
liar de regulação Médica (26); Auxiliar Ad-
ministrativo (4); Auxiliar de Farmácia (2); 
Condutor Socorrista (149); Mecânico (1); 
Motorista (2); Operador de Frota (14); Téc-
nico de Enfermagem (119); Técnico em Se-
gurança do Trabalho (1); e de nível superior 
Analista Administrativo (2); Assistente Ad-
ministrativo (12); Contador (1); enfermeiro 
(57); Estatístico (1); Farmacêutico (1); Mé-
dico (82) e Psicólogo (1). As oportunida-
des estão distribuídas nas bases de Juiz de 
Fora, Carangola, Leopoldina, Lima Duarte, 
Santos Dumont, Ubá, Espera Feliz, Ferve-
douro, Andrelândia, Bicas, Bom Jardim de 
Minas, Goianá, Matias Barbosa, Rio Preto, 
São João Nepomuceno, Além Paraíba, As-
tolfo Dutra, Cataguases, Laranjal, Miraí, 
Patrocínio do Muriaé, Ervália, Rio Pomba, 
Senador Firmino e Visconde do Rio Branco.  
As inscrições começaram dia 08 de agosto e 
vão até  dia 22 de setembro pelo site www.
ibgpconcursos.com.br. A taxa de inscrição 
varia de R$ 45 a R$ 150, de acordo com o 
cargo pretendido. As provas objetivas serão 
aplicadas no dia 22 de outubro em Juiz de 
Fora, Muriaé e Ubá.  

Novo Portal vai simplificar 
atendimento aos 

Microempreendedores 
Individuais                           

O portal do empreendedor mudou. En-
tre as novidades, estão a melhoria no siste-
ma de busca de atividades e a inclusão de 
links para serviços. O Portal tem hoje mais 
de sete milhões de usuários e é a principal 
fonte de informação e de prestação de ser-
viços on-line para os microempreendedores 
individuais e empreendedores que preten-
dem formalizar seus negócios. Até o final 
do ano que vem, serão investidos cerca de 
200 milhões de reais no aprimoramento do 
sistema. O Portal do Empreendedor oferece 
diversos serviços e conteúdos, como a for-
malização e baixa de CNPJ do microem-
preendedor individual, alteração de dados 
cadastrais, emissão de boleto mensal de 
arrecadação simplificada, estatísticas deta-

lhadas e declaração anual do Simples Nacio-
nal, entre outros. A ideia do Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços é 
simplificar e reorganizar os itens dentro do 
portal, reduzindo o número de cliques do 
usuário para acessar o conteúdo desejado.   

Água utilizada por usinas 
da LIGhT e de Simplício 
rendeu 739 mil reais para 

Além Paraíba até julho
Nos primeiros 7 meses deste ano, a 

ANEEL transferiu 739 mil, 390 reais e 74 
centavos para Além Paraíba, a título de 
Compensação Financeira pela utilização 
de recursos hídricos para geração de ener-
gia elétrica pelas usinas de Furnas, em 
Simplício, e da Light, na Ilha dos Pombos. 
Em julho foram repassados 68 mil, 776 re-
ais e 97 centavos, sendo 39 mil, 404 reais e 
33 centavos provenientes da Usina de  Ilha 
dos Pombos e 29 mil, 372 reais e 64 cen-
tavos oriundos da Usina de Simplício. O 
acumulado de 2016 chegou a 905 mil 475 
reais. Em 2015, o acumulado havia alcan-
çado 461 mil, 901 reais e 56 centavos. A 
Compensação Financeira é um percentual 
que as concessionárias e empresas autori-
zadas a produzir energia por geração hi-
drelétrica pagam pela utilização de recur-
sos hídricos. As informações podem ser 
conferidas no site da Agência Nacional de 
Energia Elétrica.         

Fundo de Participação dos 
Municípios transferiu cerca 
de 2 milhões de reais para 
Além Paraíba, em julho / 

FUNDEB repassou 761 mil
No último  mês de julho, a Prefeitura de 

Além Paraíba recebeu  2 milhões, 32 mil, 
406 reais e  66 centavos  do Fundo de Par-
ticipação dos Municípios, repassado pelo 
governo federal. Com isso o acumulado em 
2017 chegou  11 milhões, 426 mil, 425 reais 
e 26 centavos.  O  acumulado de 2016 alcan-
çou 17 milhões, 53 mil, 782 reais e 67 cen-
tavos. Em 2015, o total atingiu 15 milhões, 
917 mil, 651 reais e 53 centavos  O Fundo 
de Participação dos Municípios –FPM - é a 
principal fonte de recursos dos municípios 
brasileiros de médio e pequeno porte. Já 
o FUNDEB repassou 761 mil, 68 reais e  2 
centavos  no mesmo mês e, com isso, o total 
acumulado nos 7 primeiros meses do ano 
chegou a 6 milhões, 345 mil 441 reais e 15 
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 
aplicados na remuneração dos profissionais 
do magistério em efetivo exercício de suas 
atividades no ensino público e os 40% res-
tantes devem ser aplicados na manutenção 
e desenvolvimento das escolas. Os dados es-
tão disponíveis no site da prefeitura e no site 
do Tesouro Nacional.  

Um bate-papo com o 
futuro Empreendedor 

Alemparaibano

n Paula Esquerdo

Coluna retirada do blog 
minhaalem.wordpress.com, 

escrita por Paula da Silva 
Esquerdo,  mestranda 

em ciências econômicas pela 
Universidade Federal do 

Espírito Santo

Prezados leitores,

A todo momento muitos cidadãos alemparaibanos  
se questionam sobre soluções mais eficientes e relati-
vamente rápidas para melhorar suas condições de vida 
em meio a crise econômica nacional. Confesso que essa 
questão não é tão simples, óbvia e não irá acontecer do 
dia pra noite. Mas, como alguns dizem: em alguns (ra-
ros) casos, as crises podem gerar a descoberta de novos 
talentos. Dado isso, vamos, então, primeiro entender a 
proposta de hoje:

• Precisamos de, por alguns instantes, esquecer a 
crise nacional e focarmos em uma estratégia para 
nos sobressairmos ao contexto pessimista. Sei que 
não é fácil, mas precisamos nos focar nas soluções 
de curto e médio prazo.

• Em segundo lugar, vamos hoje deixar de lado um 
pouco o debate dos desafios da gestão púbica mu-
nicipal, pois culpar 100% dos nossos problemas à 
prefeitura também não vai nos tirar da situação a 
qual vivemos.

• Em último lugar: imagine-se como um empresário, 
alguém que queira investir na cidade. Coloque-se 
no lugar desta pessoa e pense “que tipo de serviço/ 
produto Além Paraíba precisa?” Melhor dizendo 
“que tipo de empreendimento pode vingar e dar 
certo na cidade?”

Esse é um auto questionamento bem interessante, pois 
você mesmo pode ter uma resposta brilhante, conseguir 
enxergar alguma possibilidade totalmente inovadora para 
a cidade. Mas ao mesmo tempo, você talvez encontre um 
empecilho: “como poderei investir nesse novo empreendi-
mento se não tenho capital inicial?” , e essa é outra ques-
tão difícil de responder, pois as taxas de juros dos bancos 
estão em patamares altos, o que dificulta a aquisição de 
empréstimos. Mas hoje eu vim aqui pra te ajudar, pelo me-
nos um pouquinho, a ter uma luz nesse caso e realizar seu 
sonho de ser um empreendedor.

– Primeiro, vou te ajudar a escolher o local do seu em-
preendimento: no link “DataViva Além Paraíba” temos di-
versas informações sobre o que é produzido na cidade e 
conseguimos visualizar isso em um mapa (foto à seguir), 
onde cada bolinha colorida representa um tipo de ativi-
dade econômica (para melhor visualização é só conferir 
no link em azul acima). Isso nos ajuda a visualizar melhor 
aonde estão localizados os serviços na cidade.

Mas o que o seu novo empreendimento tem a ver com 
isso? Se o seu empreendimento for algo relacionado a ali-
mentos e bebidas (que sirvam alimentos do dia-a-dia), é 
legal ele se localizar aonde o fluxo de pessoas é maior, por 
exemplo, para ganhar maior visibilidade e, consequente-
mente, mais clientes. Mas se ofertar algum tipo de pro-
duto específico, serviços mais especializados, localizar-se 
mais aos arredores da cidade seria também uma boa es-
tratégia. (OBS: são apenas alguns exemplos hipotéticos 
para auxiliar na escolha do lugar)

(TEXTO COMPLETO NO BLOG minhaalem.wordpress.com)
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MICRoFISIotERAPIA – 
A nova especialidade do Dr. Vinícius Protta

n O fisioterapeuta Dr. Viní-
cius Protta

n A turma da especialização

A Microfisioterapia é uma técnica 
de terapia manual que consiste em 

identificar a causa primária de uma do-
ença ou sintoma e estimular a auto-cura 
do organismo, para que o corpo reco-
nheça o agressor (antígeno) e inicie o 
processo de eliminação.

Essa agressão primária deixou tra-
ços (cicatrizes) que atrapalham o fun-
cionamento das células, esses traços 
ficaram guardados na memória do te-
cido, por uma deficiência do sistema 
imulógico, que não conseguiu eliminar 
o agressor.

Seu embasamento teórico se iniciou 
pelos estudos da embriologia, filogêne-
se e ontogênese. Com essas informações 
foram desenvolvidos mapas corporais 
específicos - similares aos meridianos 
de Medicina Oriental - e gestos manuais 
específicos e suaves que permitem iden-

tificar a causa primária de uma doença 
ou disfunção e promovendo o equilí-
brio e manutenção da saúde. A Aborda-
gem Manual é realizada seletivamente 
por camadas especificas do corpo.

O fisioterapeuta Dr. Vinícius Protta, 
da clínica EQUILIBRIUM, participou, 
de 05 a 11 de agosto, do primeiro módu-
lo da especialização em microfisiotera-
pia do Instituto Salgado Saúde Integral, 
no Rio de Janeiro. O segundo módulo 
acontece de 19 a 25 de novembro. 

De acordo com ele, decidiu fazer essa 

especialização porque, depois de várias 
pesquisas, percebeu muita identificação 
com a área, tendo em vista que busca 
técnicas que não tratem apenas os sin-
tomas, mas as causas e até a prevenção 
das agressões que o corpo pode vir a 
sofrer. Dr. Vinícius afirmou que a mi-
crofisioterapia ajuda o corpo a eliminar 
traumas que estão guardados na me-
mória celular e que impedem o corpo 
de funcionar da maneira correta. “Nem 
sempre o local de dor é a causa da doen-
ça”, afirma Vinícius Protta.

A duração do tratamento varia de 
caso a caso, pois cada organismo reage 
de uma forma. Após o atendimento, é 
necessário que o paciente tenha uma 
boa noite de sono e faça a  ingestão de 
bastante água, podendo apresentar al-
gumas reações como sonolência e  can-
saço, conta o fisioterapeuta. Ele afirmou 
ainda que  qualquer pessoa pode se sub-
meter às seções de microfisioterapia, a 
não ser pacientes muito debilitados e 
com baixa vitalidade.

Dr. Vinícius afirmou que a micro-
fisioterapia não é apenas uma técnica 
terapêutica, ela também pode atuar de 
forma preventiva ou curativa. “Além 
das dores a técnica pode tratar tam-
bém aspectos emocionais, traumáticos 
e orgânicos, como ansiedade, irritabi-
lidade, distúrbios do sono, alterações 
de humor e etc.”,  concluiu ele.


