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6 passos para criar uma empresa do zero

Vai empreender? 
Escolha um setor que você gosta

e tem vontade de explorar

Persistência é uma palavra neces-
sária para quem quer começar 
uma empresa, até porque con-
ceber o modelo de negócio ide-

al para um novo empreendimento é 
uma tarefa que exige muito trabalho 
e dedicação.

Tão importante quanto persistên-
cia, é a paixão. Um empreendedor de 
sucesso também deve ser apaixonado 
pelo seu negócio e ser movido pela 
vontade de inovar. Tal como diz o vi-
sionário Steve Jobs, fundador da Ap-
ple: “Seu trabalho vai preencher uma 
parte grande da sua vida, e a única 
maneira de ficar realmente satisfei-
to é fazer o que você acredita ser um 
ótimo trabalho. E a única maneira de 
fazer um excelente trabalho é amar o 
que você faz”.

Ok, já conseguiu perceber aquilo 
que você ama e que te motiva e chegar 
em uma ideia de negócio? Então aqui 
vão algumas dicas para você embarcar 
em sua nova aventura empresarial:

1. Investigue o seu merca-
do: não adianta saber o mesmo que 
o seu concorrente sabe. É necessário ir 
além, se aprofundar. Por isso, mergulhe 
no mercado que você está interessado 
em empreender e estude muito para se 
tornar um especialista. Uma dica é bus-
car por palavras-chaves relacionadas 
à sua indústria na internet e conhecer 
quais as outras marcas estão apostan-
do na mesma ideia que você.

Porém, caso perceba que há outras 
empresas que fazem o mesmo que 
você, não é motivo para desespero: 
isso pode ser visto como uma vanta-
gem. Isso significa que esse é um mer-
cado que está funcionando e que tem 

dinheiro circulando;
2. Defina um objetivo tan-

gível: estabelecer metas é motivador, 
pois isso possibilita que você tenha 
sempre algo em mente, além de servir 
como uma provocação para se traba-
lhar diariamente no sentido de con-
quistar suas metas. Dica: não foque em 
coisas megalomaníacas ou grandiosas, 
vá aos poucos. Comece pequeno;

3. Quando criar um site, te-
nha certeza de que seu conte-
údo pode ser compartilhado: o 
nome do tópico fala por si só. Caso 
você queira se tornar uma referência 
no que faz aos seus visitantes e clien-
tes e, mais ainda, angariar recursos de 
investidores, foque em produzir uma 
página relevante e que faça sentido;

4. Crie uma lista de clientes: 
Quer tornar sua empresa conhecida? 
Então convide os seus visitantes onli-
ne a se cadastrarem em seu site para 
receber as novidades de sua empresa. 
Dê a essas pessoas algum valor para 
que, mais tarde, elas possam se tornar 
clientes.

5. Lance um produto ou ser-
viço que você possa vender: 
tem alguma meta financeira a cum-
prir? Então é necessário ter dinheiro 
entrando no caixa. O que você irá 
oferecer ao mercado depende muito, 
mas tenha em mente que uma boa 
dica é tentar entender aquilo que seus 
possíveis clientes têm como desafio e 
o que precisam como solução. Essa 
não é uma tarefa simples, mas é fun-
damental.

6. Não deixe para depois, 
comece agora: o aprimoramento é 
uma coisa que acontece com o tempo. 
Muitas pessoas perdem muito tempo 
idealizando ou imaginando o cenário 
ideal antes de colocar a mão na massa 
de fato.

Você já pode criar seu logotipo, 
site e até a primeira versão de seu pro-
duto ou serviço. Várias empresas que 
hoje são bem sucedidas começaram 
assim, sem a pressão de serem perfei-
tas logo de início.

Fonte: http://revistapegn.globo.com/
Empreendedorismo/noticia/2017/12/6-passos-

para-criar-uma-empresa-do-zero.html
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Estamos em uma época do ano 
interessante. Basta que acessemos a 
internet, liguemos a televisão ou até 
mesmo o rádio para que surjam receitas 
de como sermos bem sucedidos no Ano 
Novo e como alcançarmos todas as me-
tas que não foram atingidas no último 
ano. Curioso notar que existem até cur-
sos generalistas que indicam passos e 
etapas que o indivíduo deve seguir para 
ter sucesso no próximo ano.

E aqui que me reporto ao poeta Car-
los Drummond de Andrade:

“Para ganhar um ano novo que me-
reça este nome, você, meu caro, tem de 
merecê-lo, tem de fazê-lo de novo, eu sei 
que não é fácil, mas tente, experimente, 
consciente. É dentro de você que o Ano 
Novo cochila e espera desde sempre.”

E assim, confirmando o poeta, afir-
mo que é dentro de nós que o ano novo 
deve acontecer diferente do passado, 
para gerar novos horizontes.

Então reflita: será que as metas que 
traçamos são autênticas, são coerentes 
com nossa voz interior, que nada mais 
é que nossa sabedoria individual, aquilo 
que nos representa e nos torna únicos.

Ou ainda estamos travados nas di-
versas crenças e programações exterio-
res que a própria sociedade nos coloca 
como sendo ideais para cada um de nós 
e que nos limita e nos enquadra muitas 
vezes. C. G. Jung afirma que “uns sapa-
tos que ficam bem numa pessoa são pe-
quenos para outra, não existe uma re-
ceita para a vida que sirva para todos”.

E certamente, as respostas aos ques-
tionamentos acima serão encontradas a 
partir do conhecimento profundo de si, 
de reflexões como: será que estou sen-
do coerente com o que eu nasci para 
ser? Ou melhor, é essa a minha essên-
cia, meu propósito de vida, esse objeti-
vo de vida, ou para o Ano Novo é meu?

Jung nos diz que até você se tornar 
consciente, o inconsciente irá dirigir a 
sua vida e você vai chamá-lo de destino, 
ficando pelo caminho, tropeçando nos 
degraus que levam á meta pretendida. 
Como se fosse uma espécie de auto-
sabotagem, a necessidade apontando 
para o norte e o desejo, inconsciente, 
lhe puxando para o sul. E no final, tere-
mos um desfecho frustrante! Podemos 
até sufocar nossa voz interior, nossos 
potencialidades e propósitos naturais, 

mas indubitavelmente seremos uma 
pessoa vazia, desconectada com nossa 
essência, mesmo que nossa família ou 
amigos aprovem o que nos tornamos.

Um ano feliz depende exclusiva-
mente de nós, porque somos cheio de 
possibilidades se aprendermos ouvir a 
nossa voz interior. Há em cada um de 
nós o potencial de renovação, apenas 
adormecido, mas vivo em nossa men-
te. Nosso tempo interior não é contado 
pelo calendário comum, pois nossas de-
cisões e ações podem marcar o fim e o 
início de um novo ciclo. Segundo Jung: “ 
A vida tem de ser conquistada sempre 
e de novo”. (Jung, 2000, p 5-6).  E assim 
como ocorre em outras civilizações, que 
possuem calendários diferentes onde o 
“Ano Novo” começa em datas diferen-
tes, falamos de ‘ANOS NOVOS DIFEREN-
TES’, no contexto psicológico, físico, es-
piritual, profissional, e familiar. Mesmo 
que todas essas renovações ocorram em 
abril, setembro, ou quem sabe no final 
de dezembro. Mas aí nos questionamos: 
se o Ano Novo começa no interior de 
cada indivíduo, por que assistimos e par-
ticipamos de tantas comemorações, es-
petáculos no fim do ano? Então não pre-
cisamos das celebrações do Réveillon? 
Claro que não é disso que se trata! O 
Réveillon é um ritual, e como todo rito 
traz certo equilíbrio para a mente hu-
mana que precisa acreditar ter algum 
controle sobre o tempo.  

Por outro lado, é extremamente 
saudável nos deixar envolver e fazer 
parte de todo o clima de expectativas 
positivas e desejos de um BOM ANO 
NOVO, mesmo que não sejamos tão 
extrovertidos ou até um pouco ensi-
mesmados. O importante é deixar que 
nossa inesgotável fonte de renovação 
interior transborde energias de AMOR 
e PAZ ao mundo ao nosso redor.
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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 
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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.

Jejum intermitente e Low Carb

Nos últimos anos, duas modalidades 
de dieta vem ganhando a confiança 
da população, que procura, tanto a 
perda de peso quanto melhoras em 
diversas áreas da saúde. Embora 

ainda muito questionada por alguns profis-
sionais da nutrição, o jejum intermitente e 
a low carb, dieta que visa baixar o nível de 
carboidratos na alimentação, vem ganhando 
mais adeptos a cada dia.

O jejum intermitente promete promo-
ver a autofagia, ou seja, o reparo celular das 
células nas mitocôndrias e a perda de peso 
com uma melhor sensibilidade a insulina, é 
claro. Os estudos são unânimes no que diz 
respeito aos seus benefícios para a saúde e 
perda de peso.

O jejum e uma dieta low carb tende a 
diminuir a quantidade de triglicérides he-
páticos na maioria das pessoas. Por meio 
da lipólise estes triglicérides são liberados 
na corrente sanguínea na forma de ácidos 
graxos para finalmente serem queimados 
pelas células do corpo como fonte de energia, 
conforme a demanda de cada tecido do corpo.  
Assim ocorre a perda de gordura abdominal, 
visceral e subcutânea com o jejum e a low-carb.

Quanto maior a glicose consumida (car-
boidratos) maior são os níveis de triglicérides 
hepáticos (gordura abdominal e visceral). O 
jejum e uma dieta com baixo teor de carboi-
dratos promove o aumento na densidade e o 
número das mitocôndrias. Com uma maior 
presença de corpos cetônicos sendo utili-
zados como energia e a ausência de glicose 
ocorre a diferenciação celular dos neurô-
nios, crescimento e aumento das conexões 
neurais. Em outras palavras, em 
um dia de faxina na sua casa, os 
corpos cetônicos são a faxineira, o 
rodo, a água e os produtos de lim-
peza que farão aquela faxina para 
deixar sua sala brilhando. A sala 
seria o cérebro e os neurônios.

O jejum intermitente dentro 
do contexto de uma dieta low 
carb, isto é, quando há ceto-
adaptação (este processo geral-
mente leva entre 2 a 4 semanas), 
uma adaptação do organismo a 
utilizar gordura corporal e dieté-
tica como fonte de energia, pode 
ser extremamente benéfico me-
didos por diversos parâmetros 
quando alinhado ao relógio biológico.

De acordo com informações do site do 
CFN - Conselho Federal de Nutrição, de 
fato, se bem feita, a dieta é segura e pode 
proporcionar um emagrecimento saudável, 
mas deslizes pequenos na condução dela 
podem colocar dois órgãos essenciais em 
risco: o fígado e os rins. O acompanha-
mento nutricional, portanto, se mostra 
fundamental para seguir corretamente a 
dieta, que prioriza alimentos in natura ou 
“comida de verdade”, como costuma ser 
ressaltado por seus adeptos.

Conversamos com, Elisa Lobo. Recém gra-
duada em Nutrição, ela defende os métodos, 
mas ressalta os cuidados a serem tomados.

Folha do EmprEEndEdor: a die-
ta low Carb pode ser considerada uma die-
ta da moda?

Elisa lobo: Vamos começar enten-
dendo o que é “Low Carb”. “Low”, em inglês, 
significa baixo, e “Carb” é uma abreviação 
para carboidrato. “Low Carb” é o nome dado 
a uma estratégia nutricional utilizada desde 
o século XIX no tratamento da obesidade e 
também no tratamento de doenças crôni-
cas não transmissíveis. A sua eficácia nesses 
tratamentos vem sendo demonstrada por 
inúmeros ensaios clínicos randomizados e 
suas meta-análises. Então, não, a dieta “Low 
Carb” não é uma dieta da moda. O que há 
hoje é uma banalização do termo, sendo usa-
do de forma errônea e até mesmo exagerada 
pelas pessoas e pela mídia. 

É preciso saber que comer “Low Carb” 
não tem nada a ver com zerar carboidratos, 
comer muito bacon, nem encher o café com 
algum tipo de gordura. Significa diminuir a 
quantidade de carboidratos que se consome 
(visto que hoje em dia a população em geral 
está comendo muito mais do que deveria), dei-
xando de basear a alimentação em grãos, pães, 
massas e bolos, e sim, baseando em vegetais 
(principalmente verduras e legumes), oleagi-
nosas, azeite de oliva, frutas, e gorduras natu-
rais dos alimentos (carne de animais e ovos).

FE:Quais doenças, além da obesidade, 
podem ser tratadas pela low Carb?

El: Além do sobrepeso e obesidade, a es-
tratégia “Low Carb” é indicada no tratamen-
to de doenças como: diabetes e pré-diabetes, 
impedindo que a doença progrida (vale res-
saltar que o Joslin Diabetes Center, o maior 
centro de tratamento para diabetes no mun-
do, já adota dieta “Low Carb” como padrão 
há muito tempo); síndrome do ovário poli-
cístico (SOP); esteatose hepática (conhecida 
popularmente como gordura no fígado); hi-
percolesterolemia (altas taxas sanguíneas de 
colesterol); síndromes metabólicas; resistên-
cia à insulina, entre outras.

FE:Como a low Carb age na perda de 
peso?

El: Primeiramente, quem diminui a 
quantidade de carboidratos na alimentação 
passa a ter menos fome e mais saciedade. 
Passa a comer menos vezes por dia e, con-
sequentemente, ingere menos calorias. Mes-
mo não limitando a quantidade de calorias, 
as pessoas tendem a comer menos.  E essa 
é uma das maiores vantagens de uma dieta 

“Low Carb” para quem quer emagrecer: di-
minuir a quantidade de calorias ingeridas 
sem passar fome.

Além disso, ao diminuir a oferta de car-
boidratos, o nosso corpo precisa utilizar a 
glicose que temos estocada no fígado, mús-
culos e principalmente no tecido adiposo 
(que são as nossas famosas gordurinhas). 
É nesse momento que acontece a perda de 
gordura, através de um processo conhecido 
como gliconeogênese. 

Dentro desse contexto, vale a pena fa-
larmos sobre uma grande preocupação de 
algumas pessoas quanto ao fato de “glicose 
ser o combustível do cérebro”. Quanto a isso, 
temos dois pontos relevantes. O primeiro é 
que, como já foi dito, comer “Low Carb” não 
é zerar os carboidratos da dieta, e sim comer 
de forma equilibrada. Portanto, não haverá 
falta desse nutriente. Outro ponto muito im-
portante é lembrar que a glicose é tão essen-
cial ao funcionamento do cérebro, que o nos-
so fígado produz cerca de 200g por dia, que 
é uma quantidade mais que suficiente para 
seu funcionamento (a quantidade necessária 
gira entre 100g e 120g). Como se não bastas-
sem essas duas fontes (alimentação e fígado), 
o nosso corpo ainda tem a capacidade de 
produzir corpos cetônicos a partir da quebra 
da gordura corporal. Estes são responsáveis 
pelo suprimento de quase todos os órgãos, 
inclusive o cérebro. E digo mais: diferente 
do que quem não entende sobre bioquímica 
e fisiologia afirma, os corpos cetônicos não 

são tóxicos. A sua produção excessiva (5 a 10 
vezes acima dos níveis fisiológicos) associa-
da à um nível alto de glicemia, sim! Essa si-
tuação chama-se cetoacidose, e não acontece 
em pessoas saudáveis. Assim, não há razão 
para nos preocuparmos.

FE:alguns nutricionistas acham o Je-
jum intermitente perigoso, e alegam que ele 
pode desregular os níveis de açúcar. Como 
ele age de fato? Quais são os períodos de Je-
jum indicado?

El: Jejum intermitente consistente em 
basicamente não comer por um período li-
mitado de tempo. Pode ser 12, 16, 18, 24, 36 
horas ou mais. O mais utilizado é o 16/8. Ou 
seja, você faz a janela de alimentação de 8 
horas ativas do seu dia, como, por exemplo, 
de 12:00 horas às 20:00 horas, e ao fechar a 
janela você entra em um jejum de 16 horas. 
Consumir água, café sem açúcar e chás não 
quebram o estado de jejum.

Primeiramente, para aderir à essa estraté-
gia, é preciso um ajuste prévio na alimenta-
ção. Para fazer jejum de forma natural, sem 
sentir fome, é importante que se tenha uma 
alimentação saudável e baixa em carboidra-
tos. Isso já faz com que a pessoa, natural-
mente, sinta menos fome.

Ninguém precisa fazer jejum, ele é mais 
uma das inúmeras estratégias que um nutri-
cionista pode adotar com seu paciente. Essa 
escolha precisa ser feita baseada na individu-
alidade e necessidade de cada um.

Ao fazer o Jejum, o seu corpo começa 
a queimar a energia armazenada (glicose e 
gordura). Se você queimar toda a glicose, 
você começa a queimar a gordura também. 

Quando éramos homens da 
caverna, existiam dias durante 
o inverno em que não havia co-
mida, e as pessoas simplesmen-
te não comiam. É isso! Nossos 
corpos viviam da comida arma-
zenada. É para isso que serve a 
gordura – ela é energia alimen-
tar armazenada, que está lá para 
você usar quando não tiver co-
mida. Então, se você sempre tem 
comida, você nunca queimará 
aquela gordura. 

Existem muitos benefícios 
do jejum, o mais óbvio é a per-
da de peso. O outro benefício 
é o controle de doenças como 

a diabete tipo 2, osteoporose, sarcopenia 
(que é a perda de músculos com a velhice), 
Alzheimer, e outras. 

Há quem acredite que o jejum pode ser 
ruim para quem tem gastrite, por exemplo, 
ou pode ser prejudicial para praticantes de 
atividades físicas. Isso não é verdade sim-
plesmente porque a gastrite é uma inflama-
ção na mucosa do estômago causada justa-
mente pela alimentação errada. Então se 
você diminui a ingestão alimentar, diminui 
o problema. E se a pessoa tem gastrite deve 
evitar alimentos inflamatórios. Quanto aos 
praticantes de atividade física, é importante 
que eles saibam que o que vai determinar os 
seus resultados é o que eles comem nas refei-
ções que fazem, e não se comem de 3 em 3 
horas, ou não. Além disso, a prática de jejum 
estimula a produção do hormônio do cresci-
mento (GH), que é responsável pela densi-
dade óssea e também pela hipertrofia.

FE: basicamente o que se come em uma 
dieta “low Carb”?

El: Para que se faça uma dieta saudável 
de verdade, seja ela “Low Carb” ou não, é 
imprescindível que ela seja baseada em co-
mida de verdade. Entende-se por comida de 
verdade tudo o que a natureza oferece para a 
gente, e não a indústria alimentícia.

Por exemplo, opte por oleaginosas, em 
vez de barras de cereais. Escolha frutas, em 
vez de biscoitinhos (mesmo integrais). Ovos, 
no lugar das torradas e dos pães. Em vez de 
refrigerante, água. 

Feitas essas trocas, ao ir ao supermercado 
e procurar pelos alimentos ideais perca mais 
tempo no hortifrúti e na sessão de carnes. 
Ao montar um prato, encha-o de verduras 
e legumes. Lembre-se de que eles não preci-
sam ser feitos no vapor, ficando tão sem gra-
ça. Podem ser feitos na manteiga, no óleo de 
coco ou na banha de porco, por exemplo. Use 
temperos naturais e variados. Coloque a car-
ne que você gostar no prato. Seja feliz com es-
sas escolhas. Não hesite em acrescentar grãos 
integrais, se você for apaixonado por arroz e 
feijão, por exemplo. O importante aqui é di-
minuir os carboidratos refinados (massas, fa-
rinhas, açúcares, etc.) sem deixar de tornar o 
momento da refeição algo prazeroso. 

FE:se não consigo abrir mão de algum 
alimento específico, não estou praticando 
“low Carb”?

El: Sobre uma dieta baixa em carboidra-
tos, entenda: não existe nenhum alimento 
“Low Carb”. Isso porque “Low Carb” é uma 
estratégia alimentar e não uma classe de ali-
mentos. Então, você pode ter comido meio 
abacate e não estar em “Low Carb”, ou comer 
um brigadeiro e se manter em “Low Carb”. 
Isso porque o que importa é o contexto. A 
conta tem a ver com a quantidade total de 
carboidratos do dia, e se ela continuar baixa 
você não saiu do contexto. O que classifica 
uma alimentação baixa em carboidratos não 
é o tipo do alimento e sim a quantidade total 
desse macronutriente consumido no dia ou 
em certo período. 

Então, não existe nenhum alimento que 
precisa ser excluído ao escolher fazer “Low 
Carb”, você apenas precisa fazer escolhas 
corretas ao longo do dia.

FE:por que você acha que alguns nutri-
cionistas resistem a dieta low carb e ao je-
jum intermitente?

El:É totalmente compreensível que haja 
essa resistência. O que a faculdade nos en-
sina é um método único e basista, que se 
baseia na pirâmide alimentar brasileira (que 
já vem sendo questionada a muito tempo, e 
acredito que muito em breve cairá por terra, 
assim como já vem acontecendo em outros 
países) e nas distribuições nada equilibradas 
de macronutrientes que preconizam como 
correta uma proporção absurda onde deve-
mos consumir em média 65% de carboidra-
tos, 25% de gordura e 10% de Proteína. 

De qualquer maneira, tanto a dieta “Low 
Carb” quanto o Jejum Intermitente são es-
tratégias que podem ser utilizadas ou não. 
Você pode muito bem emagrecer e ser sau-
dável com outros tipos de dietas, o que vale 
é individualizar. O que precisa acontecer em 
qualquer estratégia, é que a sua alimentação 
precisa ser o mais natural possível. Na mi-
nha opinião, até mesmo os tratamentos mais 
adversos, podem encontrar pessoas que se 
adaptam bem e que tenham excelentes resul-
tados com eles, quando bem aplicados. 

A nutrição é uma ciência de tantas vari-
áveis, e eu acho isso ótimo. Dessa forma po-
de-se encontrar a dieta que melhor se adapta 
a você e fazer dela o seu estilo de vida. 

É uma enorme satisfação para mim vir 
aqui falar sobre esse assunto que eu tenho 
estudado tanto nos últimos anos (obviamen-
te em cursos fora da faculdade), pois o tem-
po todo temos a oportunidade de conhecer 
novos estudos científicos abordando a “Low 
Carb”, e não se pode ignorar a evidência 
científica, afinal é com ela o nosso compro-
misso enquanto profissionais da saúde. 

5 Elisa lobo, recém graduada em 
nutrição, defende as dietas

Dieta da Moda?
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Tel.: (32) 3466-1500

ACEAP tem nova diretoria para o biênio 2018/2019

Aconteceu, na noite de 
15 de dezembro, no 
Restaurante Key & 
CIA, em cerimônia 
fechada  para con-

vidados, a posse da diretoria 
da Associação Comercial e 
Empresarial de Além Para-
íba - ACEAP, para o biênio 
2018/2019.

O então presidente, João 
Ermelindo de Andrade e Silva, 
agradeceu o apoio de sua dire-
toria e à equipe da instituição 
pelo trabalho realizado e deu 
posse à nova presidente, Rosa 
Helena Melo Dutra, que, após 
seu discurso, empossou a sua 
diretoria.

Logo em seguida, foi reali-
zada uma homenagem à equi-
pe da ACEAP, uma equipe 
que conta com  profissionais 
extremamente capacitados 
e envolvidos no desenvolvi-
mento de todas as ações, lide-
rada pela gerente executiva, 
Alina Gomes. Logo após, Ali-
na fez, em nome da diretoria,  
uma homenagem à assessora 
de comunicação, Amanda 
Silveira, pelo destaque que o 
setor de comunicação trouxe 
à instituição.

Destacamos a presença do 
Ten. Carlos Roberto de Souza, 
do ex presidente da ACEAP, 
Fernando Junqueira, e do pre-

sidente da ACE de Leopoldi-
na, Jairo Ceoldo. 

Compuseram a mesa, jun-
tamente com João Ermelindo 
e Rosa Helena de Melo Du-
tra, a coordenadora estadual 
do programa Empreender, 
Cleide Bersani, o capitão da 
polícia militar de Além Pa-
raíba, Cap. Amarildo de Sá 
Ferreira e o presidente da 
Câmara Municipal, Gerson 
Barreto.

Diversas mensagens foram 
recebidas parabenizando à 
nova diretoria e justificando a 
ausência de algumas institui-
ções, devido às festas de fim 
de ano.
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Como se adequar ao 
fantasma do desemprego

32.3462.2777
Praça Laroca, 62
aLém Paraíba - mG

(Coluna retirada do blog minhaalem.wordpress.com, 
escrita por Paula da Silva Esquerdo, mestranda em ciências econômicas pela 

Universidade Federal do Espírito Santo)

n Paula Esquerdo

Neste primeiro artigo do ano, vamos 
tratar a questão do desemprego. Entre 
janeiro e novembro de 2017, Além Para-
íba havia perdido 154 vagas de emprego 
formais. É mais do que justo mostrar al-
gumas soluções hipotéticas para a situa-
ção – que não só aflige nosso Município, 
quanto muitos municípios do país, os 
quais passam por uma lenta recuperação 
econômica pós crise 2014/2015. Já aviso 
que a solução para uns pode ser proble-
ma para outros. Dessa forma, o que vou 
listar aqui são apenas ferramentas que, 
na minha opinião, podem ajudar na pros-
peridade do emprego:

Facilitação do crédito 
ao consumidor

Por que: quanto mais barato ou faci-
litado é a compra de um produto, maior 
será seu consumo. Consequentemente, 
mais profissionais serão requisitados no 
mercado de trabalho, desde no segmento 
atacadista (até o produto chegar a loja) até 
o vendedor (quanto maior for o fluxo de 
pessoas no comércio, maior é a necessida-
de de vendedores para ajudarem na venda 
das mercadorias).

Consumidor no seu 
município

Por que: assim como o motivo anterior, 
você mantém a renda circulando no local e 
incentiva empresários a contratarem mais 
trabalhadores para as funções.

Incentivo ao 
investimento privado

Por que: dar benefícios ou isenções de 
impostos para determinadas empresas é 
válido, mas isso incorre em renúncia de 
receita, ou seja, o governo abre mão de 
sua arrecadação para facilitar a entrada de 
empresas. Porém, esses incentivos são in-

teressantes se bem planejados: facilitando 
a instalação de empresas pode gerar em-
pregos e, consequentemente, aumentar 
o nível de receitas do municípios. O tema 
é polêmico e contraditório, mas pode ser 
bem analisado em prol de um benefício 
maior.

Gestão pública
transparente e equilibrada  

Por que: municípios que honram seus 
pagamentos, mantem-se em destaque em 
índices de gestão fiscal e, melhor que isso, 
conseguem desenvolver diversos projetos 
pelo município, como melhorias em diver-
sos segmentos, como infraestrutura urba-
na. Isto é: com investimentos em estradas, 
por exemplo, empresas são beneficiadas, 
pois conseguem melhor escoamento para 
seus produtos. Dai podemos tirar diversas 
fontes de empregos: no ato da pavimenta-
ção e no transporte da produção.

Investimento em 
infraestrutura urbana

Por que: no parágrafo anterior já disse 
um pouco sobre tal. Investir em infraes-
trutura emprega diversos setores da eco-
nomia em um só momento e, além disso, 
gera efeitos positivos para o local no geral.

Treinamento e qualificação

Por que: no mundo de hoje não pode-
mos fugir das qualificações. Cada vez mais 
as pessoas ganharam acesso a educação 
e isso aumentou o conhecimento do tra-
balhador brasileiro. Ou seja: quanto mais 
conhecimento, mais oportunidades pode-
mos ter no mercado de trabalho.

Observação: A maior dificuldade de 
muitos desempregados é adquirir uma 
qualificação adequada, pela falta de di-
nheiro para isso. Dessa forma, de modo a 
ajudá-los, deixarei aqui algumas dicas:

• Além Paraíba possui um polo fede-
ral de ensino a distância. Não tenho 
a informação de quais cursos estão 
disponíveis para a cidade, porém vou 
deixar aqui o link de contato: http://
sites.jf.ifsudestemg.edu.br/ead/polos

• O senai também possui alguns cur-
sos gratuitos ONLINE. Veja sobre no 
link: https://eadsenaies.com.br/

• Temos também no município e re-
gião diversas opções de cursos de 
graduação, técnico, aperfeiçoa-
mento, etc. Muitos deles podem 
têm bolsas que podem chegar a 
100% do valor do curso. É interes-
sante se informar sobre.

Pois então, além desses pontos não 
posso deixar de citar o principal, na mi-
nha opinião:

Um passeio para fora da 
zona de conforto

Por que: iniciativas empreendedoras 
não surgem se não virarmos a cabeça e 
começarmos a olhar para os lados. É de 
extrema importância que possamos, cada 
vez mais, ampliar nossos conhecimentos, 
nossa visão de mundo, para que possamos 
enxergar soluções que ninguém possa ter 
pensado antes. É só parar pra pensar que o 
computador que usamos hoje na nossa ro-
tina, a anos atrás, era apenas uma ideia na 
mente de uma pessoa tão comum com nós.

A mensagem de hoje é de cunho oti-
mista, mas também alarmante: as coisas 
não vão mudar se não mudarmos primei-
ro. Não é esperar uma atitude milagrosa 
de quem quer que seja. É fazer por onde.

FONTE: https://blog.sagestart.com.br/abrir-negocios-tendencias-2018

Abrir o próprio negócio. Quem nunca sonhou com essa hipótese que 
atire a primeira pedra. Porém, mais do que apenas se lançar no mer-
cado com uma nova iniciativa, é preciso antes pesquisar e montar um 
plano de negócios que possa fazer com que você seja bem-sucedido. 

Além disso, é preciso ficar de olho no tipo de negócio que você pretende 
abrir. Será que você está abrindo um negócio que vai ser tendência para 
2018? A resposta para essa pergunta não é tão simples assim. Áreas que hoje 
parecem ter fôlego para continuar indo bem por mais um tempo podem 
estar em declínio já nos próximos anos. Além disso, mesmo que a ideia seja 
boa, algumas cidades podem comportar menos empresas do gênero do que 
outras, o que faz com que seus cuidados devam ser redobrados.

Neste artigo, listamos 5 áreas de negócio que devem continuar sendo 
boas apostas para 2018. Lembre-se que falamos em termos gerais, ou seja, 
isso não significa que na sua cidade as chances sejam as mesmas de ser bem-
sucedido. Por isso, independente da sua escolha, vale pesquisar bastante an-
tes de apostar as suas fichas em uma nova iniciativa.
1. AlimentAção AlternAtiVA

Buscar uma alimentação mais saudável sempre foi um objetivo de vida 
para o ser humano. Entretanto, foi somente de uns tempos para cá que esse 
mercado se estruturou com muita intensidade e percebeu que as pessoas es-
tão dispostas a pagar um pouco mais por uma boa comida, desde que ela 
tenha de fato algum diferencial que comprove a ideia de “comer melhor para 
ter uma vida melhor”. A intolerância ao glúten e à lactose, por exemplo, pas-
saram a ser melhor divulgadas e hoje o número de pessoas que adotam dietas 
livres desses itens aumentou. Contudo, em muitas localidades o público que 
procura comidas como essas ainda não é plenamente atendido, o que abre 
muitas portas para que o seu negócio possa ser a solução para esse problema.
2. Coworking

A forma como trabalhamos mudou consideravelmente nos últimos 
anos e, com a aprovação da nova Reforma Trabalhista, o trabalho no estilo 
“Home Office” deve ganhar um impulso significativo a partir do próximo 
ano. Para os profissionais liberais, encontrar um lugar para trabalhar com 
todo o conforto necessário, mas que não custe uma fortuna a ponto de pesar 
demais no orçamento ainda é difícil. A burocracia para se alugar um imó-
vel aliada aos altos preços dos aluguéis faz com que muitos desistam dessa 
ideia. A solução pode estar nos coworkings, espaços coletivos de trabalho 
que oferecem a um custo menor a infraestrutura mínima de trabalho que 
você pode precisar. Nas grandes cidades, o número de estabelecimentos as-
sim não para de crescer – e a procura continua grande. Afinal, muitas das 
contas em comum são divididas.
3. miCro CerVejAriAs

O boom das cervejas artesanais tem a ver com o primeiro item que 
apresentamos aqui: uma alimentação mais saudável. O foco em qualidade 
de vida tem conquistado cada vez mais pessoas e o que as micro cervejarias 
têm feito é explorar esse filão. Cervejas de puro malte são vistas como mais 
puras do que as tradicionais marcas vendidas no mercado brasileiro, que 
utilizam cereais não maltados em sua composição.

Assim, seja por meio da importação ou por meio da fabricação local, o 
público passou a consumir as ditas cervejas artesanais, ainda que elas cus-
tem um pouco mais caro. Não se trata de um público que está interessa-
do em consumir grandes quantidades, mas sim que busca um produto de 
qualidade e é justamente aí que você pode oferecer algo diferenciado. O 
segmento deve ganhar mais força em 2018 por conta ainda da sua recente 
inclusão no Simples Nacional.
4. DesenVolVimento De Apps

Entra ano e sai ano e o mundo da tecnologia não dá sinais de que vai 
deixar de ser uma tendência em alta. Para 2018, não será diferente. Você se 
lembra da época em que todo mundo “tinha que ter” um site? Esse tempo 
passou e hoje ele ainda é relevante, mas não uma obrigatoriedade. Agora, 
muitas empresas optam simplesmente por ter uma página no Facebook e 
por meio dela conversam com seus consumidores da mesma forma.

Porém, para colocar a interação com seus clientes um nível acima, uma 
das possibilidades é a de criar um aplicativo próprio informando sobre os 
seus serviços. Com um app você pode fidelizar os seus clientes, oferecen-
do a eles promoções exclusivas ou ainda enviando notificações sempre que 
houver algo novo e que mereça ser destacado. Contudo, lembre-se que um 
novo app deve ser prático e fácil de ser utilizado. Além disso, e, acima de 
tudo, ele deve fazer a diferença na vida do seu cliente e não ser apenas um 
meio para que ele receba propagandas. Em um restaurante, por exemplo, 
você pode receber pedidos pelo app, que já estarão prontos quando o cliente 
chegar ao estabelecimento, diminuindo o tempo de espera.
5. munDo Dos pets

Não é nenhuma novidade que o segmento de pet shops é uma boa apos-
ta. Porém, mesmo com o grande número de concorrentes entrando no mer-
cado, trata-se de um segmento que não dá sinais de retração. Segundo dados 
da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estima-
ção, somente em 2016 esse setor movimentou o equivalente a R$ 18,9 bilhões. 
Mesmo com crise, houve crescimento. Contudo, fique atento ao fato de que o 
grande número de concorrentes faz com que você tenha que criar diferenciais 
de verdade para poder se destacar. Ainda são poucos os lugares que oferecem 
grande variedade de produtos ou um atendimento mais personalizado, in-
cluindo serviços de leva-e-traz ou atendimento em domicílio.

Por se tratar de um tipo de negócio em que a região no qual seu es-
tabelecimento está localizado influencia muito, pesquise bastante antes de 
iniciar o seu negócio para não correr o risco de ir parar em uma área isolada 
das residências ou do comércio local.

5 negóCios que 
são tendência 

para 2018


