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n A nova presidente da ACEAP (Associação Comercial e Empresarial de Além Paraí-
ba), Rosa Helena Melo Dutra com o palestrante Waldez Ludwing

F

Leia também nesta edição...

Anorexia e Bulimia

Hospedar 
Gastronômico 

realizou o II Comida 
de Boteco,

em novo formato

Iniciativas
Empreendedoras:
uma luz para o fim

da crise

8 Detalhes na Página 2

oi eleita, em 30 de no-
vembro, em assembleia 
geral ordinária, a nova 

diretoria da ACE AP - Associa-
ção Comercial e Empresarial 
de Além Paraíba, para o biênio 
2018/2019. Esta nova gestão 
terá a primeira presidente mu-
lher, em 81 anos de existência 
da ACEAP, a empresária Rosa 
Helena Melo Dutra.

Seguindo a ordem do dia, na 
assembleia presidida pelo ex 
presidente da ACE, Fernando 
Junqueira, o então presidente 
João Ermelindo de Andrade e 

Silva apresentou seu relatório de 
gestão e a prestação de contas, 
referente ao período de 01 de 
janeiro de 2017 a 31 de outubro 
de 2017, aprovada pelo conse-
lho fiscal. Logo em seguida, foi 
eleita por aclamação a nova di-
retoria, que concorreu em chapa 
única.

Ficou assim formada a direto-
ria para a gestão 2018/2019 da 
ACE AP:
Presidente: 
Rosa Helena Melo Dutra
1º Vice Presidente: 
João Ermelindo de Andrade e Silva
2º Vice Presidente: 
Sávio Oliveira Ferraz

Secretária: 
Maria das Graças Rodrigues 
Suplente: 
Nilton Tomé M Rezende
Tesoureiro: 
Paulo de Medeiros
Suplente: 
Élvio Oliveira Ferraz

Conselho Fiscal:
Cristina Maria da Silva Cardoso
Jorge Márcio Marques
José Márcio Fernandes da Silva

Suplentes:
Mirian Martins de Melo
Ricardo Salgado Zamboni
Ralphy Soares Ribeiro

ACE AP TEM A PRIMEIRA PRESIDENTE 
MULHER, EM 81 ANOS DE EXISTÊNCIA

n O ex-presidente da ACE, Fernando Junqueira, o 
então presidente João Ermelindo e a gerente exe-
cutiva, Alina Gomes

n Eleição

8 Leia na Página 3

8 Detalhes na Página 4



Além PArAíbA, 20 de dezembro de 2017

2

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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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.

ANOREXIA E BULIMIA
Qual o limite da 
preocupação com a 
imagem?

Com tantas die-
tas da moda e uma 
exigência cada vez 
maior de uma boa 
imagem, corre-se o 
risco de acabar en-
frentando um dis-
túrbio alimentar. A 
anorexia consiste 
no medo exagerado 
de engordar e ad-
quirir um corpo que 
não esteja condizen-
te com o padrão de 
beleza ditado pela mídia. Já 
a  bulimia, é uma desordem 
alimentar que leva o indiví-
duo a alimentar-se muito e 
geralmente de substâncias 
gordurosas, o que favorece 
a aquisição de gordura.

Dra Elizabeth explica 
que o anoréxico, devido à 
sua recusa em alimentar-
se,  perde muito peso e, 
quando a anorexia é ins-
talada na infância ou ado-
lescência, o paciente pode 
alcançar a inanição, tornan-
do-se mais difícil a recupe-
ração do peso. O objetivo 
do anoréxico é manter o 
peso abaixo do adequado. 
Nesses quadros, o paciente 
possui uma aparência mui-
tas vezes extremamente 
abatida, pela recusa total 
da alimentação. As mu-
lheres, geralmente jovens, 
interrompem a menstrua-
ção, por não haver energia 
corporal para que o ciclo 
menstrual aconteça nor-
malmente. O anoréxico 
possui uma imagem cor-
poral distorcida: mesmo 
estando abaixo do peso, 
percebe-se gordo o que o 
deixa desesperado.     

Na bulimia, o paciente 
apresenta períodos de ali-
mentação compulsiva, se-
guidas de períodos de cul-
pa, quando perde peso de 

n Drª Elizabeth

n Sinais dos distúrbios alimentares

n Tratamento

maneira anormal. 
Costumam provo-
car vômito, usar 
cocaína e fazer uso 
de diuréticos, laxan-
tes, estimulantes de 
jejum de água ou 
prática de exercí-
cio físico excessivo. 
“O paciente pode 
apresentar-se aci-
ma do peso por um 
período e pode so-
frer de rápidas per-
da de peso”, com-
pleta a psicanalista.

Dra. Elizabeth atenta 
para o fato de que tanto 
pessoas gordas, quanto as 
muito magras e até as que 
tem um bom peso podem 
apresentar transtornos 
alimentares, tornando-se 
anoréxicas ou bulímicas. 
Ela afirma ainda que existe  
uma predisposição familiar 
que pode facilitar a presen-
ça desses transtornos. É 
importante observar sinais 
e procurar ajuda de um psi-
canalista ou psiquiatra ime-
diatamente.

A Ortodontia é uma especialidade da 
Odontologia que cuida da má oclusão, ou 
seja, ajuda no tratamento dos problemas 
dos dentes em má posição nas arcadas 
dentais. A ortodontia ajuda a realinhar os 
dentes que estão ou poderão ficar “tortos”. 
As duas razões mais comuns para realizar 
um tratamento são: estética e função. As-
sim, uma pessoa pode fazer um tratamento 
para ficar mais bonita e recuperar a autoes-
tima, preocupando-se com a beleza do seu 
sorriso. Ou, então, precisar fazer um trata-
mento por problemas com má posição dos 
dentes, causando mastigação inadequada, 
dores ou problemas nos dentes e até pro-
blemas mais sérios, como defeitos na face 
e até dores de cabeça.

Hoje em dia, o tratamento pode ser 
feito em todas as pessoas e em qual-
quer época, fazendo com que os adultos 
fiquem cada vez mais preocupados em 
“recuperar o tempo perdido”, mostrando 
que estes estão cada dia mais adeptos 
aos aparelhos ortodônticos. Hoje, existem 
aparelhos ortodônticos estéticos, feitos 
de cerâmica ou safira que têm uma ótima 

aceitação pelos adultos.
Quais os benefícios do tratamento com 

o aparelho ortodôntico?
As vantagens são várias. A vantagem 

do tratamento com o aparelho ortodônti-
co mais óbvia é, sem dúvidas, um sorriso 
mais bonito! Depois dessas, inúmeras são 
as vantagens em relação à saúde. Eis aqui 
alguns benefícios que todos pacientes po-
dem esperar do tratamento:

• Melhora na estética e no sorriso – 
Um sorriso perfeito aumenta seu carisma 
e cativa as pessoas. Afinal, quem não adora 
ver um sorriso perfeito?

• Prevenção e tratamento de proble-
mas e dores nas mandíbulas – O trata-
mento geralmente faz cessar as dores que 
ocorrem durante a mastigação e que são 
causadas por uma oclusão desnivelada.

• Melhor digestão – Com uma oclu-
são correta, a mastigação se torna mais 
eficaz e assim também a digestão, pois os 
alimentos chegam ao estomago mais bem 
triturados.

• Melhor dicção e fala – Antes do tra-
tamento com aparelho ortodôntico, os pa-

cientes se queixam  de enrolarem a língua 
ou cuspirem enquanto falam, o que tam-
bém causa desconforto, além do descon-
forto estético.

• Higienização mais fácil – Com os den-
tes desalinhados, a escovação não alcança 
certas áreas dos dentes que geralmente al-
cançaria. Também facilita o uso do fio den-
tal, pois permite que o fio penetre melhor 
entre os dentes.

O QUE É A ORTODONTIA?
Drª Tabatha Mendes – CRO RJ 30869 / CRO MG 37389

ESPECIALISTA EM ORTODONTIA E HARMONIZAÇÃO OROFACIAL

Drª Tabatha Mendes

Sociedade Beneficente 
18 de Julho realiza 
projeto com alunos 
de escolas estaduais

 do município

Desde fevereiro de 2013, a 
Sociedade Beneficente 18 
de Julho vem realizado um 

trabalho de intervenção escolar, 
através de um projeto social da 
instituição.

Tudo começou com a assis-
tente social, Joseni dos Santos 
Correia, na Escola Estadual Dr. 
Alfredo Castelo Branco, que de-
vido ao grande êxito, se estendeu, 
em 2016, para a Escola Estadual 
Sebastião Cerqueira.

Já em 2017, a psicóloga Gina 
Mara Ferreira Senhorinho Ro-
cha, funcionária efetiva da Pre-
feitura Municipal do Carmo, 
passou a atuar nestas escolas, 
desenvolvendo estratégias e pro-

jetos, que visam à orientação, 
acompanhamento e elaboração 
de metas, junto a equipe diretiva, 
professores, pais, alunos e comu-
nidade em geral, facilitando o 
aprendizado escolar e o tornando 
mais significativo.

Esse trabalho é possível atra-
vés da parceria com a Socieda-
de Beneficente 18 de Julho, que 
presta total assistência para que 
o modelo funcione. Para isso, a 
instituição arca com os honorá-
rios dos profissionais. 

O cronograma das ações 
acontece semanalmente seguin-
do agendamentos e também 
acompanha e orienta a necessi-
dade do dia a dia escolar.

Objetivo geral:

Escola Estadual Dr. Alfredo Castelo Branco:

Escola Estadual Sebastião Cerqueira
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Gerais n  por Banjo  &
Reinaldo Tavares

Rádio MIX 102,7 FM e Rádio CPN – Cultura de Porto Novo

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
APRESENTA TABELA DO IPVA 2018 

A escala de pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) 2018 começa no dia 10 de janeiro, para os veí-
culos de Minas Gerais com placas de finais 1 e 2. O contribuinte que 
decidir quitar o imposto à vista terá 3% de desconto. Já quem optar 
por parcelar o débito, deverá pagar a segunda e terceira parcelas em 
fevereiro e março. A novidade anunciada ontem pela Secretaria de 
Estado de Fazenda é um desconto extra, que será concedido a partir 
de 2019. O benefício será automático, de 3%, para quem está em dia 
com o imposto, as taxas e eventuais multas do exercício de 2017 e 
pagar dentro do prazo todos os tributos de 2018 referentes à posse 
do veículo. Quem se mantiver adimplente, também terá direito a esse 
benefício nos anos seguintes. O benefício é cumulativo ao desconto 
para o pagamento do IPVA à vista. Para mais informações, sobre o 
programa de desconto, acesse o site da Secretaria de Fazenda. A tabela 
contendo as bases de cálculo e os valores do IPVA está disponível no 
Diário Eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda (diarioeletroni-
co.fazenda.mg.gov.br). Em comparação com o IPVA 2017, houve uma 
redução média de 2,98% da base de cálculo adotada. 

BANCOS PÚBLICOS RESERVAM 
R$ 6 BI PARA RESTITUIR PERDAS 

COM PLANOS ECONÔMICOS 
Os dois maiores bancos públicos do país – Banco do Brasil e 

Caixa Econômica Federal – têm R$ 6 bilhões reservados para resti-
tuir aos clientes perdas em cadernetas de poupança decorrentes dos 
planos econômicos implementados nas décadas de 1980 e início de 
1990. As duas instituições detêm os maiores passivos cobrados por 
meio de ações judiciais cíveis. Os autores das ações exigem a repo-
sição do que deixaram de receber a título de correção monetária à 
época dos planos Bresser (1998), Verão (1989), Collor 1 (1990) e 
Collor 2 (1991) - todos editados pelo Poder Executivo e aprovados 
pelo Congresso Nacional. De acordo com o formulário de referência 
que reúne as informações financeiras apresentadas pelo Banco do 
Brasil, a instituição separou 4 bilhões, 532 milhões de reais apenas 
para fazer frente ao que seus assessores jurídicos classificam como 
“perdas prováveis”. Já a Caixa, em sua demonstração contábil de ju-
nho deste ano, revela o provisionamento de  1 bilhão, 533 milhões, 
para assumir o “risco provável” de ter que repor os expurgos infla-
cionários que motivaram o ajuizamento de milhares de ações judi-
ciais contra bancos públicos e privados.    

TSE LANÇA TÍTULO DE ELEITOR DIGITAL
O Tribunal Superior Eleitoral lançou, dia 01 de dezembro,  o e-

título. Trata-se de uma espécie de título eleitor digital, que poderá 
ser instalado como aplicativo em smartphones.  O e-título poderá 
ser apresentado em substituição ao título eleitoral físico na hora de 
votar, apenas nos casos de eleitores que possuem identificação bio-
métrica - índice que chega a 47,55% no País. O aplicativo já está 
disponível para os sistemas operacionais Android e deverá ser dis-
ponibilizado para iOS. 

STF MANTÉM REGRAS DO MAIS MÉDICOS
E AUTORIZA DISPENSA DA VALIDAÇÃO

DE DIPLOMA DE ESTRANGEIROS     
Por 6 votos a 2, o STF validou semana passada o programa Mais 

Médicos, lançado em 2013 pela então presidente Dilma Rousseff, com 
o objetivo de enviar profissionais da saúde para regiões pobres e sem 
cobertura médica. No julgamento, a Corte analisou duas ações apre-
sentadas por entidades de classe do setor que contestavam várias 
disposições, entre elas as que dispensam a revalidação do diploma 
de profissionais estrangeiros e que preveem salários menores para 
participantes cubanos.  Relator dos processos, o ministro Marco Au-
rélio Mello recomendou a anulação dessas duas regras, mas ficou 
vencido no julgamento. Somente a ministra Rosa Weber acompa-
nhou o voto de Marco Aurélio. Já os ministros Alexandre de Moraes, 
Edson Fachin, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Cármen 
Lúcia votaram a favor da validade total do programa federal. As 
ações foram apresentadas ao STF pela Associação Médica Brasileira 
(AMB) e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Universi-
tários Regulamentados (CNTU). Além da dispensa da revalidação 
do diploma e do salário menor para cubanos, as entidades questio-
navam a ausência de comprovação de conhecimento da língua por-
tuguesa pelos estrangeiros e a contratação dos profissionais sem reali-
zação de concurso público.    

AGRONEGÓCIO É UM DOS PILARES
DA RECUPERAÇÃO ECONÔMICA

BRASILEIRA, APONTA CNA 
A economia brasileira começa a apresentar sinais de estabilização 

e recuperação, e parte disso pode ser creditada a produção do agro-
negócio pelo menos é o que afirma a Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil, que apresentou um balanço do desempenho do 
setor em 2017 e comprovou com dados o tamanho da importância do 
setor para a economia do Brasil. Entre os números apresentados pela 
confederação, a queda da inflação no grupo “Alimentação e bebidas” 
do índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 24,8% é um 
dos reflexos de uma produção recorde registrada em 2017. Segundo 
Bruno Lucchi, superintendente técnico da CNA, se em 2016 o clima 
foi o vilão da produção, neste ano o panorama foi justamente o fator 
determinante para a quebra de recordes, como ocorreu com o algo-
dão, que cresceu 15% em produção e 5,7% com relação ao preço. Ape-
nas café arábica, cana de açúcar e trigo apresentaram diminuição na 
produção. O outro ponto apresentado por Bruno para a participação 
do agronegócio na recuperação econômica do país foi a geração de 
empregos. A participação no PIB também foi um dos destaques da 
apresentação. A projeção da entidade, já que o ano ainda não termi-
nou, é de que a agropecuária contribua com cerca de 23,5% do PIB 
brasileiro em 2017.

Tel.: (32) 3466-1500

HOsPEdAR GAstRONôMICO realizou o 
II COMIdA dE BOtECO,em novo formato

oi  realizado,  nos dias 
1, 2 e 3 de dezembro, 
no SESI, pelo Hospe-

dar Gastronômico, o II Comida 
de Boteco. O evento, que em 
2016 aconteceu a cada fim de 
semana em um restaurante, foi 
concentrado em um único fim 
de semana e local este ano.

Com música de qualidade, 
maioria de artistas locais, o 
II Comida de Boteco mante-
ve o ambiente agradável dos 
demais festivais, promovidos 
pelo núcleo. Na sexta, dia 01, 
se apresentaram a banda Vio-
la da Terra e a dupla Paulo e 
Anderson, no sábado, dia 02 
a banda Wassana, de Juiz de 
Fora, e Felipe Deluka e, já no 
domingo, dia 3,  a banda Som-
bra do Abil animou o almoço.

O evento, sonorizado pela 
Embrasom, teve o apoio da 

n A nova presidente da ACE AP, Rosa Helena, a gerente Alina Gomes e parte da nova 
gestão

ACE AP, do programa Empre-
ender, da Unopar e da Rádio 
102,07 e cobertura da Hiper-

tv. Participaram desta edição 
Cotril, Covil, Restaurante da 
Bia, Sabor da Vila, Pizzaria 

Jeitinho Brasileiro, Oishi Sushi 
Bar e Delivery, Cantinho Ára-
be e os hotéis Alpa e Renavi.

F
Fotos: Vinícius cAstrO
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INICIATIVAS EMPREENDEDORAS: 
uMA luz pArA O fIM DA CrISE

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

Quantas vezes já ouvimos 
casos de sucesso de empre-
sários, que começaram com 
baixíssimo investimento, 
conseguiram seu lugar rele-
vante no mercado nacional e 
até mundial? Pois então, isso 
pode ser chamado de empre-
endedorismo!

Essa palavra está sendo 
muito utilizada no século XXI 
para caracterizar empresas 
inovadoras que geram algum 
impacto no dia-a-dia das pes-
soas de algum lugar, e que, 
muitas vezes, há um “q” de 
criatividade que é a cereja do 
bolo, não importando o nível 
de instrução do empresário, 
mas sim sua “visão de mun-
do”, ou seja, a capacidade 
de ver uma solução diferente 
para algum problema e, as-
sim, simplificar a vida de um 
grupo de pessoas ou da popu-
lação de todo um lugar.

Bom, é simples mas ao 
mesmo tempo não é! Requer 
um passeio para fora da zona 
de conforto, isto é: passar a 
olhar para a nossa volta com 

um olhar mais crítico e so-
nhador, como se fossemos 
exploradores de uma floresta 
desconhecida a busca de algo 
que ainda não sabemos o que. 
Porém, quando encontrarmos 
algo, isso será revelador e po-
derá sim fazer a diferença.

Para termos a ideia do 
quão importante é a ativi-
dade empreendedora para 
a nossa sociedade, estudos 
já concluem que municípios 
mais desenvolvidos são mais 
empreendedores. Fácil fazer 
essa relação: quanto mais 
práticas forem as soluções 
para nossos problemas, me-

lhor conseguimos atender as 
necessidades da sociedade e, 
assim, podemos passar para 
um estágio de integração eco-
nômica e social.

Desse modo, cabe aqui 
ressaltar que precisa haver 
uma mudança de mentali-
dade: moradores de cidades 

médias e pequenas têm ao 
hábito de delegar ao poder 
público municipal total res-
ponsabilidade de promover 
políticas em prol do desen-
volvimento socioeconômico, 
não que o governo não pos-
sa tomar essa frente dessas 
políticas, mas, na verdade, 
cabe à sociedade querer se 
desenvolver justamente tor-
nando-se empreendedora, 
e principalmente questiona-
dora, realinhando-se às suas 
próprias necessidades e, as-
sim, tornando-se moderna e, 
o melhor de tudo: eficiente.

Cuidar da sua marca
também é inovar

Fonte: edição 12/2017 - Blog Sebrae/PR

Pode parecer pura frescura mas não é. Ter uma marca for-
te, coerente e bem aplicada, pode ajudar a sua empresa a vender 
mais, passar confiança, credibilidade e atrair novos clientes.

Um trabalho de branding, ou gestão de marcas, pode levar 
muitos anos. Mas quando bem feito, traz resultados extremamen-
te positivos para as empresas. E engana-se quem acha que, este 
assunto é só para grandes corporações. Os pequenos negócios po-
dem também se beneficiar deste recurso. Mas como fazer este tra-
balho? Vamos partir então, desde o início, com alguns conceitos:
8 Naming

Significa dar nomes para seus produtos, serviços e até para a 
sua empresa. Para escolher a melhor opção, leve em conta o seu 
público-alvo e o que sua empresa oferece. Seja coerente e não es-
colha simplesmente o que lhe agrada mais.

Depois de escolhido o nome, é importante checar se ele já 
existe e/ou já foi registrado: http://www.inpi.gov.br

Sua empresa ou seus produtos têm um bom nome? Pense nisso!
8 Logotipo

De acordo com o site Wikipedia, o logotipo é um conjunto 
formado por letras e imagens que identificam ou simbolizam uma 
entidade (marca, produto, serviço). Logo significa ‘palavra, signi-
ficado’. Tipo vem de typos e significa figura. Portanto um logotipo 
significa Palavra + Figura. É a representação gráfica de uma marca.

Para fazer um logotipo, escolha fontes, símbolos e cores que 
possuam uma relação com o seu negócio e o mercado no qual 
você atua ou atuará. Vejamos alguns exemplos:

Apple 

As cores da Apple lembram leveza, tecnologia. 

Google 
Já o Google, quer passar uma ideia de marca jovem e moder-

na, usando fontes sem serifa e coloridas.

Coca-Cola 
A Coca-cola utiliza letras clássicas e o uso da cor vermelha 

que, frequentemente está associada a alimentação e a felicidade.

Sebrae 

Passa credibilidade e tranquilidade aos seus clientes, com o 
uso da cor azul e das fontes firmes e fortes.

Para fazer um bom logotipo conte com serviços de profissio-
nais. Nada de chamar aquele seu sobrinho que está fazendo um 
curso de design! Não é um investimento barato, mas vale a pena. 
É o nome da sua empresa que está em jogo!
8 Marca

Muito mais que um logotipo, uma marca é um conceito, que 
distingue um produto, um serviço e/ou uma empresa. A Marca 
transmite a mensagem que se deseja passar para nossos clientes. 
São vários fatores que compõem uma marca, como o nome, o 
logotipo, as cores, os serviços e os produtos, o preço, a qualida-
de, o público alvo.

 

Juntamente com o registro do nome, é muito importante re-
gistrar também a sua marca, no site do INPI, que significa Institu-
to Nacional de Propriedade Industrial. http://www.inpi.gov.br/

O trabalho de gestão da marca, vai muito além de seu de-
senvolvimento. Envolve sua aplicação em peças gráficas, sites, 
blogs, materiais digitais, fachadas de lojas e estabelecimento. O 
preço de seus produtos e serviços, o atendimento que sua em-
presa faz aos seus clientes, o seu comportamento e de seus fun-
cionários. Tudo isso conta.

Para ajudar você a gerenciar melhor a sua marca, seguem 6 
dicas básicas:

1. Aplique a sua marca corretamente e em locais de destaque 
em peças gráficas e digitais, como papelaria (cartão de visitas, pa-
pel de carta, cupons, etc), uniformes, brindes, folders, sites, blogs, 
fachadas e etc.

2. Capriche na fachada da sua loja e no seu site. Essa é a porta 
de entrada para seus clientes. A primeira impressão é muito im-
portante!

3. Treine seus colaboradores periodicamente. Eles estão na li-
nha de frente da batalha e estão a todo momento interagindo com 
o seu cliente.

4. Mantenha-se isento. Não associe jamais sua marca a parti-
dos políticos e não a envolva em discussões polêmicas e acalora-
das. Esta dica vale especialmente para o Facebook. Cuidado com 
o que você e/ou sua empresa curtem e compartilham.

5. Ouça seus clientes. A opinião mais valiosa é a deles. Faça 
pesquisas periódicas sobre sua marca e sua empresa.

6. Aplique os conceitos. Revise periodicamente os itens acima, 
veja o que deve ser aplicado e melhorado. Para isso, faça um plano 
de ação com prazos e metas.

Viu como não é difícil cuidar bem da sua marca? Invista 
nisso e colha os frutos para sua empresa!


