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IV Liquidalém movimenta a economia local
 Além Vest Moda, nú-

cleo lojista do programa 
Empreender, desenvol-

vido pela Associação Comercial 
e Empresarial de Além Paraíba - 
ACE AP, realizou nos dias 03, 04 
e 05 de agosto, no ginásio po-
liesporti vo da Ilha do Lazareto, 
o IV Liquidalém.

A feira de liquidação, empre-
endida desde 2014, pelo nú-
cleo, começou como um meio 
de inibir as feiras iti nerantes, 
que se instalavam com frequ-
ência no município, com mer-
cadorias de origem duvidosa, 
levando o dinheiro que deve 
circular em nossa cidade, man-
tendo nossas empresas e pos-
tos de trabalho. As integrantes 
do Além Vest Moda passaram 
a fazer uma grande queima de 
estoque todos os anos, no pe-
ríodo da FEXPO e vêm obtendo 
grande sucesso.

As empresárias estão sati s-
feitas com a ação, mesmo em 
meio à grave crise econômica 

que o  país atravessa, nos últi -
mos anos. De acordo com Alice, 

da Conexão ínti ma, todo segre-
do da feira está na  credibilidade  

dos produtos levados e  na capa-
cidade de superação do grupo. 

Miriam, da loja Na Dinda Tem, 
afi rmou que, embora as vendas 
para ela esse ano tenham sido 
um pouco menores que nos anos 
anteriores, a Liquidalém sempre 
vale à pena porque queima es-
toque  e faz dinheiro. As novas 
integrantes do grupo, Juliana e 
Uiara, respecti vamente Aquare-
la e Pier, disseram não ter como 
fazer comparações, por ser us 
primeira feira, mas que suas ex-
pectati vas foram amplamente 
ati ngidas e até superadas.

O IV Liquidalém contou, esse 
ano, com o patrocínio da Socie-
dade Benefi cente 18 de julho e 
com a parti cipação da loja de cos-
méti cos LaMeyze. A Drogalém 
esteve presente no salão mode-
lo, que ofereceu procedimentos 
também a preços menores, com 
cabeleireiras locais e do núcleo 
Além Hair. O Art’ Além mais uma 
vez expôs seus produtos, nos 
três dias da feira. O serviço de 
alimentação, esse ano, fi cou por 
conta do Restaurante Lotti  ’s.

O

n A quarta edição do Liquidalém movimentou a cidade

n O Art’Além presente n O salão de beleza montado na feira n Queima de estoque inteligente

12 importantes pontos na 
REFORMA TRABALHISTA

Hospital São Salvador - HSS 
promove a campanha 

LUZ SOLIDÁRIA

LEIA TAMBÉM NESTA EDIÇÃO

n Página 2

n Página 3



Além PArAíbA, 15 de Agosto de 2017

2

Tel.: (32) 3466-1500

5 A psicanalista 
Drª Elizabeth Damasceno

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.

12 importantes pontos na REFORMA TRABALHISTA
Para melhor entender a 

reforma trabalhista, aprovada 
pelo Governo Federal, assisti-
mos a uma teleconferência da 
TV FEDERAMINAS, em que o 
Dr. Antônio César Ribeiro - es-
pecialista em direito empre-
sarial e pós graduado em direi-
to do trabalho e processual - expôs 
importantes pontos alterados.

Seguem os 12 pontos comenta-
dos pelo especialista:

1. FIM DO ACERTO INFOR-
MAL – O funcionário que desejar 
fazer o “acordo” para ser demitido 
poderá fazê-lo formalmente, rece-
bendo 80% do FGTS e a multa res-
cisória de apenas 20%. Não fará 

jus ao seguro desemprego. Nada 
muda na demissão normal.

2. NOVOS TIPOS DE JORNA-
DA – Foram regulamentadas no-
vas jornadas como o teletrabalho 
(Home Office) e a jornada intermi-
tente (paga por hora e sem jorna-
da fixa)

3. MUDANÇAS EM JORNA-
DAS QUE JÁ EXISTEM – Ficam 

regulamentadas jornadas 
como 12x36 horas (destacan-
do o descanso de 36 horas), 
nunca ultrapassando as 44 
horas semanais

4. FIM DO IMPOSTO SIN-
DICAL OBRIGATÓRIO

5. NEGOCIAÇÃO X LE-
GISLADO – A nova legislação dá 
mais força para as convenções 
coletivas. Pela proposta, o que é 
negociado e fixado passa a valer 
mais que a lei para 16 itens, como 
intervalo entre jornadas e plano 
de cargos e salários

6. PAUSA PARA ALMOÇO/
DESCANSO – Se faz possível re-
duzir a pausa por convenção co-

letiva, respeitando-se um limite 
mínimo de 30 minutos.

7. SERVIÇO EFETIVO – Não 
pode ser considerado tempo à dis-
posição do empregador e, portan-
to, não serão computadas como 
horas extras, aquele período que 
exceder a jornada de trabalho, 
mas que tenha sido escolha do 
trabalhador permanecer no local

8. HORAS EXTRAS – Mantém 
o limite de no máximo duas horas 
extras diárias, mas regulamenta o 
banco de horas, com compensa-
ção em até 6 meses. Em caso de 
demissão, o banco residual deve 
ser pago como hora extra.

9. HORAS IN ITINERE –  O pe-

ríodo de deslocamento passa a não 
contar como jornada de trabalho

10. FATIAMENTO DAS FÉRIAS 
– As férias poderão ser parceladas 
em até três períodos, sendo que 
um deles não pode ser menor que 
14 dias e os demais não podem 
ser menores que 5 dias. 

11. PRÊMIO DE SALÁRIOS  – 
Qualquer adicional no salário não 
incide sobre décimo terceiro, fé-
rias, rescisões ou afins.

12. MULHER E TRABALHO 
INSALUBRE – A profissional mu-
lher poderá permanecer ou retor-
nar à função insalubre, desde que 
com atestado médico. O SENADO 
DESEJA O VETO DESSA QUESTÃO.

DPVAT pode passar a ter pagamento parcelado  

O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automo-
tores de Via Terrestre (Dpvat), que é pago todos os anos por donos de veículos, 
pode passar a ter o valor obrigatoriamente parcelado. É o que prevê o Projeto 
de Lei em análise na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. 
O texto prevê um mínimo de três prestações para o parcelamento. O Dpvat 
indeniza vítimas de acidentes de trânsito em casos de morte e invalidez perma-
nente, além de reembolsar despesas médicas e hospitalares. O texto torna obri-
gatório o parcelamento, em no mínimo três prestações mensais e iguais, desde 
que não sejam menores que R$ 50 reais. Os boletos serão pagos junto com as 
parcelas do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). O 
parcelamento não será obrigatório se o IPVA for pago em parcela única ou se 
o veículo for isento do tributo, mas o projeto diz que poderá ser feito em três 
parcelas. A regra do parcelamento vai valer apenas para pagamentos futuros, 
não para os vencidos. Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados 
(CNSP), órgão responsável por fixar as diretrizes e normas dos seguros priva-
dos, já permite o parcelamento do seguro Dpvat, mas ele é facultativo, ou seja: 
cada estado determina como vai exigir o pagamento.

Governo antecipa parte do 13º salário para
Aposentados e Pensionistas em agosto                             

Os aposentados e pensionistas vão começar a receber a antecipação da pri-
meira parte do abono anual, conhecido como 13º, a partir do dia 25 de agosto. 
Esta primeira parcela, vai corresponder a até 50% do valor total a ser recebido 
e será paga juntamente aos benefícios correspondentes ao mês até o dia 8 de 
setembro. Já a segunda parte, vai ser paga no mês de novembro. Aqueles que 
recebem benefícios assistenciais, como o Benefício de Prestação Continuada 
da Lei Orgânica da Assistência Social (BPC/Loas) e Renda Mensal Vitalícia 
(RMV) não têm direito ao abono anual. O extrato mensal de pagamento estará 
disponível para consulta no site www.previdencia.gov.br.

INSS convoca 55 mil segurados que não foram
localizados para reavaliação do auxílio-doença

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) convocou 55.152 segurados 
para reavaliação do benefício concedido por auxílio-doença. Eles não foram 
localizados pelos Correios por alguma inconsistência no endereço. A lista com 
os convocados foi publicada no Diário Oficial da União de ontem.  A lista vai 
da página 96 até a 235 da Seção 3. Na lista vem o nome do segurado seguido 
do número do benefício previdenciário. Para saber se o beneficiário está na 
lista, é possível fazer a busca pelo nome completo ou número do benefício no 
site www.inss.gov.br, no campo Informe o Termo. Está sendo convocado quem 
não foi localizado ou está com o endereço incompleto no cadastro do Sistema 
Único de Benefícios (SUB). No caso de não atendimento à convocação ou de 
não comparecimento na data agendada, o benefício será suspenso. Segundo 
o Ministério do Desenvolvimento Social, 20 mil e 300 benefícios por auxílio-
-doença já foram cancelados devido ao não comparecimento dos segurados. 
Até o momento, foram enviadas 435 mil cartas de convocação.                                                            

Saúde incentiva empresas a ampliar
licença para 20 dias 

O Ministério da Saúde quer incentivar os pais a passarem mais tempo com 
os filhos recém-nascidos.  Por isso, o ministro Ricardo Barros lançou docu-
mento que orienta empresas a ampliarem a licença-paternidade para 20 dias. 
A iniciativa foi anunciada sexta-feira, durante o lançamento da Campanha Na-
cional de Amamentação, em Curitiba. Segundo o ministro da Saúde, Ricardo 
Barros, o objetivo é mobilizar o envolvimento do homem no cuidado com os 
filhos, bem como ampliar a proximidade com a mãe. A partir do documento 
elaborado pelo Ministério da Saúde, as empresas que participam do Programa 
Empresa Cidadã podem conceder o benefício aos pais que entregarem os se-
guintes comprovantes: declaração do profissional de saúde informando a par-
ticipação do pai no pré-natal; em atividades educativas durante a gestação, ou 
visita à maternidade. Também poderá ser entregue o comprovante do curso 
online Pai Presente, promovido pelo ministério. Para mais informações acesse 
www.saude.gov.br. 

44 bilhões foram sacados do FGTS
A Caixa Econômica Federal anunciou que brasileiros sacaram 44 bilhões 

e 32 milhões de reais das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) no período entre 10 de março e 31 de julho. O valor injetado 
na economia acabou sendo maior do que a estimativa inicial da própria insti-
tuição financeira, que informou inicialmente que R$ 43 bilhões 600 milhões 
estavam disponíveis para saque, mas o montante foi atualizado para R$ 48 
bilhões 900 milhões. O total sacado, portanto, foi 88% do disponível. O pre-
sidente da Caixa, Gilberto Occhi, explicou que o valor disponível para saque 
subiu graças à atualização das contas com a apresentação de documentos 
pelos trabalhadores. 

BOURNOUT – 
quando o trabalho se torna um fardo

Você já ouviu falar em 
Síndrome de Bournout? 
É como se o corpo e a 

mente colocassem um ponto 
final: “Agora chega!” Um can-
saço devastador revela falta 
absoluta de energia. Todas as 
reservas estão esgotadas. No 
trabalho, a pessoa, antes com-
petente e atenciosa, liga o “pi-
loto automático”. No lugar da 
motivação, surgem irritação, 
falta de concentração, desâ-
nimo, sensação de fracasso. 
Esses são indícios de uma do-
ença cruel e de difícil diagnós-
tico que avança nos hospitais, 
nas empresas, escolas… A sín-
drome de burnout, ou esgota-
mento profissional, decorre de 
stress prolongado no trabalho. 
O termo em inglês significa 
estar chamuscado, queimado, 
calcinado por um fogo que se 
alastra como numa floresta. 
O rendimento, claro, cai. E o 
funcionário enfrenta maior 
risco de erros e acidentes de 
carro, por exemplo, diante da 
desatenção e da imprudência. 
Como se não bastasse, há per-
das sociais, especialmente na 
relação com os colegas. 

Para entender um pouco 
mais desse mal, conversamos 
com a psicóloga e psicanalista, 
Drª Elizabeth Damasceno, na 
entrevista abaixo:

Folha do Empreender: Em 
poucas palavras, no que se de-
fine a Síndrome de Bornout?

Drª Elizabeth Damasceno: 
Essa Síndrome recebe também 
o nome de Síndrome do Esgo-

tamento Profissional. Ela reúne 
um conjunto de sintomas pro-
vocados por condições de tra-
balho que geram tensão física,  
emocionais e psicológicas .Ela 
se manifesta principalmente em 
pessoas cujas as funções labora-
tivas exigem um contato direto e 
intenso com pessoas.

FE: Como é possível identifi-
car a Síndrome de Bornout?

DED: A síndrome se manifes-
ta através de esgotamento físico 
e emocional gerando atitudes 
negativas, como faltas consecu-
tivas, agressividade, isolamento, 
mudanças de humor, dificuldade 
de concentração, lapsos de me-
mória, ansiedade, depressão, 
pessimismo e baixa autoestima.

Podemos ver como manifes-
tações físicas, dores  de cabeça, 
enxaqueca, cansaço, palpita-
ções, sudorese, pressão alta, do-
res no corpo, insônia, crises de 
asma,distúrbios gastrointesti-
nais, alergia e erupções na pele.

FE: Existe uma idade especí-
fica para que ela se desenvolva?

DED: Essa síndrome preva-
lentemente se manifesta em pro-
fessores e profissionais da saúde 
. A idade mais comum é próximo 
aos 40 anos. Mas pode-se encon-
trar rofissionais de várias idades.

FE: O que pode desencadear 
a síndrome?

DED: A pressão  e desafios  
sofridos pelo profissional. Exces-
so de carga de trabalho, férias 
vencidas e assédio moral, ou 
seja, perseguição por chefes e 
colegas de trabalho.

FE: É possível tratar e curar 

sem mudar de emprego?
DED: Muitas vezes o funcio-

nário somente percebe como 
saída a mudança de emprego. 
Mas pode-se tentar um tra-
balho de conscientização dos 
demais funcionários alertando 
sobre a pressão exercida so-
bre os trabalhadores.A pressão 
pode não estar sendo exercida  
somente sobre um funcionário.

FE: Quais os tratamentos 
possíveis?

DED: O tratamento inclui 
medicamentos, terapia  e cons-
cientização sobre a pressão que 
o(s) funcionário(s) estão/está 
sofrendo. 

PARA FUGIR DA 
SÍNDROME DE BURNOUT

• Abandone o lema “Meu 
nome é trabalho”. Não coloque 
todos os ovos numa cesta só. Di-
versifique as fontes de gratifica-
ção e descubra seus hábitos de 
prazer. Leia mais, vá ao cinema, 
curta os amigos e os pets.

• Faça uma avaliação sobre 
custo e benefício: o que a atraiu 
nesse emprego e a mantém aí? 
A possibilidade de ajudar as pes-

soas?
• O salário? Seja qual for 

a motivação, focalize no que 
é positivo em vez de olhar os 
aspectos negativos que, em 
geral, são muitos.

• Restabeleça contatos 
profissionais. Faça networking, 
procure novas chances no 
mercado ou em outro setor da 
empresa se o que você faz, no 
momento, significa exaustão.

• Atenção aos sinais emiti-
dos por seu corpo. A exaustão 
pode ser sintoma de várias do-
enças, de anemia a distúrbios 
da tireoide. Na dúvida, consul-
te um médico. Se for stress, 
procure desacelerar o ritmo e 
faça uma coisa de cada vez.

• Cuide de seu estilo de vida. 
Alimente- -se bem, em horários 
regulares, sem exagerar no álco-
ol e na cafeína. Durma o neces-
sário para acordar reanimada.

• Inclua exercícios físicos 
na rotina. Eles ativam a circu-
lação, estimulam o metabo-
lismo, energizam e ajudam a 
administrar o stress.

• Conte com o apoio da fa-
mília, dos amigos ou de uma 
prática espiritual. 

Odontologia: Uma nova FASE

5 Drª Tabatha Mendes

Até pouco tempo atrás, os pacientes procuravam clínicas odon-
tológicas apenas para resolver problemas de saúde bucal. 

Atualmente, no entanto, a odontologia deu um salto e a harmo-
nização orofacial tomou espaço nos consultórios. “Trata-se de um 
novo conceito que relaciona ideias de beleza, proporção e ordem 
na face com uso de procedimentos minimamente invasivos como 
a aplicação de toxina botulínica (Botox) e preenchedores faciais 
a base de ácido hialurônico”, revela a cirurgiã dentista Tabatha 
Mendes.

Dra. Tabatha relata que a Toxina Botulínica é amplamente 
conhecida no mercado para outras especialidades, mas também 
é aplicada pelo dentista de forma terapêutica e/ou estética. “O 
Botox age tratando o sorriso gengival, auxiliando no tratamento 
de bruxismo, atenuando rugas da face, sorrisos assimétricos, pa-
ralisia facial, dentre outras indicações específicas para cada caso”, 
enumera.

Segundo a cirurgiã dentista, o preenchimento hialurônico é um 
procedimento seguro e com resultados imediatos, auxiliando diver-
sos aspectos dos contornos faciais. “Alguns exemplos são o preenchi-
mento de lábio, devolvendo seu contorno e volumes quando perdi-
dos, atuando na melhoria do sorriso como um todo, preenchimento 

de sulco nasogeniano (bigode 
chinês) e sulco lábio mentonia-
no”, cita.

Além disso, o ácido hialurô-
nico é indicado no preenchi-
mento em gengiva e contornos 
mandibulares, que em muitos 
pacientes precisam ser deline-
ados para recuperar os ângulos mais bonitos do rosto. “Esse é um 
tratamento intimamente ligado ao tratamento odontológico, pois a 
transformação do sorriso do nosso paciente caminha junto com a 
harmonização da face”, avalia a profissional.

Ainda de acordo com a dentista, a odontologia mudou e as 
novas abordagens estão surgindo nessa área, desde que o profis-
sional se capacite em bons cursos de pós -graduação e com isso 
esteja apto a atender da melhor forma possível seus pacientes e 
suas necessidades. 

Dra. Tabatha Mendes CRO RJ 30869 /CRO MG 37389
ESPECIALISTA EM ORTODONTIA E 

HARMONIZAÇÃO OROFACIAL
TEXTO PUBLICADO EM JORNAL DE MADUREIRA, RIO DE JANEIRO/RJ

Se antes as clínicas odontológicas só eram procuradas quando os 
pacientes precisavam resolver problemas de saúde bucal, 

hoje a harmonização orofacial vem ganhando espaço nos consultórios

Gerais n  por Banjo
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UNOPAR oferece Segunda Licenciatura 
e Complementação Pedagógica

nstalado em Além Paraíba desde 
2010, no SESI, o polo da UNO-
PAR, gerenciado pela ACE, acolhe 
hoje mais de 600 alunos. Com 

cursos a preços acessíveis, a UNOPAR é 
uma alternativa para se formar em uma 
instituição de qualidade online, com au-
las presenciais uma vez por semana.

Além das graduações e pós gradua-
ções, o polo de Além Paraíba oferece tam-
bém os cursos de segunda licenciatura e o 
de complementação pedagógica.

O curso de graduação de 2ª Licen-
ciatura é ministrado na modalidade de 
Educação a Distância (EaD), 100% onli-
ne. Indicado para pessoas que possuem 
uma graduação em Licenciatura e dese-
jam uma segunda habilitação para mi-
nistrar aulas em uma das seguintes áre-
as do conhecimento: Educação Física, 
História, Letras-Português, Matemá-
tica, Pedagogia, Química. O curso tem 
prazo de duração de 18 meses. 

Já o curso de Graduação em Forma-

ção Pedagógica (complementação), que 
também é ministrado na modalidade de 
Educação a Distância (EaD), 100% online 
é indicado para pessoas que possuem 
um curso superior de Bacharelado e de-
sejam habilitação em Licenciatura, ou 
seja, adquirir habilitação para ministrar 
aulas em áreas do conhecimento corre-
latas ou afins ao curso de bacharelado. 
Os cursos de Formação Pedagógica são 
organizados em matrizes de 1000 horas 
e 1400 horas. Os cursos com matrizes de 
1000 horas são indicados para estudan-
tes Bacharéis que desejam habilitar-se 
em licenciatura na mesma área de co-
nhecimento de sua formação. Já os Cur-
sos com matrizes de 1400 horas são in-
dicados para estudantes Bacharéis que 
pretendem habilitar-se em licenciatura 
em área de conhecimento diversa do seu 
curso de formação. Dentre os cursos de 
Formação Pedagógica ofertados temos 
as seguintes áreas de conhecimento: 
Artes Visuais, Educação Física, Ciências 

Biológicas, História, Sociologia, Geo-
grafia, Letras-Português, Letras-Inglês, 
Letras-Espanhol, Química, Matemática 
e Física. 

Em ambos os casos, o candidato 
poderá realizar sua matrícula direto na 
unidade, mediante a entrega da cópia 
autenticada do diploma do curso su-
perior de bacharelado/licenciatura ou 
certificado de conclusão de curso, cópia 
do RG, CPF, comprovante de residência 
e certidão de casamento, se for o caso. 
Não é necessária a realização de pro-
cesso seletivo agendado ou vestibular 
para o ingresso. A análise curricular, 
deferimento e efetivação da matricula 
será feita pela secretaria acadêmica, 
desde que atendidos os prérequisitos 
do curso pretendido.

Quem desejar ter informações mais 
específicas ou fazer a sua inscrição, 
pode procurar o polo da UNOPAR de 
Além Paraíba, no SESI, ou pelo telefone 
32 3462-4309.

Hospital São Salvador - HSS promove a 
campanha LUZ SOLIDÁRIA

5 Dr. Rafael e a administradora do Hospital São Salvador, Flávia Abreu

5 O provedor do HSS, Dr. Rafael 
Gracioli

Com visíveis melhorias na 
infra estrutura e equipamentos, 
o Hospital São Salvador - HSS 
- ainda passa por dificuldades 
para gerir as despesas. Como 
alternativa para os déficits orça-
mentários, a atual administra-
ção promove a campanha LUZ 
SOLIDÁRIA, que embora já exis-
ta, não vem sendo divulgada, 
nos últimos anos. O objetivo da 
campanha é aumentar as doa-
ções, que hoje não ultrapassam 
R$ 3000,00 mensais. 

Os valores doados, através 
das contas da ENERGISA são 
revertidos no pagamento da 
conta de energia do HSS, ge-
rando uma economia em valo-
res, que podem ser investidos 
em qualquer setor da adminis-
tração da instituição. De acor-
do com o provedor do HSS, Dr. 
Rafael Gracioli, a instituição 
trabalha em déficit, sobretudo 
pelos repasses públicos, que 
são bem aquém das necessi-
dades da manutenção de cor-

po médico e afins. Segundo 
ele, as reformas na estrutura 
física do hospital, muitas rea-
lizadas com recursos exclusi-
vos, como o Pró-Hosp, foram 
necessárias até para que au-
mentassem os atendimentos 
de particular e convênios, que 
são hoje os principais recursos 
recebidos pelo HSS, e até para 
dar meios para os profissio-
nais de saúde trabalharem.

A atual administradora do 
HSS, Flávia Abreu, está tra-
balhando intensivamente na 
divulgação dessa campanha. 
Segundo ela, com a doação de 
apenas R$ 2,00 de cada usuário 
da ENERGISA da cidade seria 
possível chegar a R$ 32.000,00 
em doações, que seriam de 
muita valia para a instituição 
de Saúde. Dr. Rafael comentou 
também que, das cidades da 
região, apenas Sapucaia tem 
convênio de repasse financei-
ro com o HSS, embora muitas 
outras usufruam dos serviços 

de atendimento, que hoje são 
referência na circunvizinhança.  
Ele afirmou também que as 
doações feitas para outras ins-
tituições, em cidades vizinhas, 
são válidas, mas é necessário 
que a população entenda que 
o Hospital São Salvador é seu 
patrimônio e que é aqui que 
será feito seu atendimento, so-
bretudo em casos de urgência. 
Além disso, os valores repassa-
dos para o HSS, pelo SUS, são 
bem menores do que os da a 
maioria dos hospitais da região 
e, embora a Secretária de Saú-
de de Além Paraíba, Bethania 
Reis Gracioli, tenha conseguido 
aumentar o repasse municipal, 
ainda são escassos os recursos 
disponíveis.

No ano de 2016, o HSS re-
alizou 30.474 atendimentos 
externos e, apenas no primei-
ro semestre de 2017, já foram 
realizados 17.181 atendimen-
tos. Já os atendimentos in-
ternos, em 2016 foram 2.209 

internações e, só no primeiro 
semestre desse ano, 1127.  De 
acordo com Flávia, colocadas 
em escala os atendimentos e 
o índice de reclamações acer-
ca desses, pode se constatar 
uma evolução imensa na efi-
cácia do HSS. Dr. Rafael des-
taca que até os melhores hos-
pitais do país podem cometer 
falhas de atendimento e que, 
claro, essas devem ser sana-
das, mas que nosso hospital é 
hoje referência de qualidade.

Para realizar a doação, 
via conta da ENERGISA, basta 
preencher um formulário no 
próprio HSS, ou com as repre-
sentantes da instituição, que 
estarão nos correspondentes 
bancários e fazendo visitas nas 
residências, devidamente iden-
tificadas. Sempre se lembrando 
que o Hospital São Salvador é 
nosso e que diversas benfei-
torias já foram feitas, nos últi-
mos anos, visando ao melhor 
atendimento da população.

8 ARTIGO

Fraquias de sucesso
Gestão de franquias: uma rede 

bem avaliada tem mais chance de crescer
por ALTINO CRISTOFOLETTI JÚNIOR, fundador da Casa do Construtor e

vice-presidente da Associação Brasileira de Franchising (ABF)

O franchising não passou incólume à crise econômica brasileira. Ain-
da assim, pode-se dizer que o setor tem sido resistente, como provam da-
dos recentes. De janeiro a março de 2016, segundo a Associação Brasileira 
de Franchising (ABF), o faturamento do mercado teve alta nominal de 
7,6% frente a igual período de 2015, totalizando R$ 33,7 bilhões. O núme-
ro de lojas também avançou, somando 141.254 unidades, com expansão 
de 2.911 novas operações.

Para continuar crescendo, contudo, as redes precisam afinar a gestão. 
Deve-se acompanhar de perto cada unidade, traçar metas de produtivi-
dade, diminuir custos e garantir competitividade. A franqueadora que 
tiver informações consistentes sobre o negócio estará à frente, como uma 
franquia de sucesso. Para ter vantagem competitiva, porém, é preciso ter 
indicadores de performance: índices de produtividade das unidades e da 
rede, de qualidade, de capacidade e de estratégia.

Acompanhar esses indicadores permite checar o cumprimento de 
metas, avaliar o nível de produtividade de cada unidade e mensurar a 
percepção da qualidade dos serviços e produtos oferecidos. É possível, 
ainda, melhorar processos e fluxos de trabalho com base nas informações 
coletadas. O acompanhamento dos dados deve envolver três importantes 
pontos da operação: expansão, resultado da rede e das lojas, e sustentabi-
lidade do franqueado. O último ponto merece atenção. Embora a essência 
do franchising seja a busca por crescimento e capilaridade, é preferível ter 
cem lojas eficientes e rentáveis do que mil que lutam para ficar próximas 
da meta. São os indicadores de performance que sinalizarão se o céu está 
para um voo de brigadeiro ou se é preciso colocar o pé no freio.

É essencial, ainda, que o franqueador acompanhe de perto o Ebitda 
(resultado da receita, menos despesas, sem descontar os impostos) tanto 
da franqueadora quanto dos franqueados. Esse índice permite conferir se 
realmente sobra capital para investimento. Sem os números reais, corre-
-se o risco de perder eficiência em tecnologia e processos, além de ter 
franqueados insatisfeitos. Vale observar, contudo, que o franqueador não 
pode (e não deve) assumir a operação do franqueado. É sua obrigação 
capacitar a rede, oferecer ferramentas que ajudem a medir os resultados e 
acompanhar diariamente os demonstrativos. A responsabilidade pelos re-
sultados cabe às duas partes, cada uma com suas demandas e obrigações.

BENEFÍCIOS DA AUTOMAÇÃO
Criar indicadores sem interpretá-los não basta. Para isso, há uma sé-

rie de ferramentas que auxiliam na coleta de informações sobre o cliente, 
sobre fluxo de caixa, sobre comportamento de vendas por unidade fran-
queada em tempo real, entre outras. Soluções customizadas, como a da 
TOTVS, atendem às necessidades de cada segmento de negócio.

A tecnologia é crucial para avaliar resultados na gestão de franquias. 
Itens relativos às despesas, por exemplo, não podem ser analisados de for-
ma geral. É preciso colocar uma lupa em cada grupo de gastos, fazer uma 
análise detalhada e priorizar os que têm maior relevância. A automação 
comercial permite segmentar a própria rede por grupos de franqueados 
que apresentem o mesmo perfil de operação, o que possibilita análises 
de unidades franqueadas semelhantes versus os resultados que elas têm. 
Assim, fica claro onde é possível melhorar.

As soluções tecnológicas possibilitam uma garimpagem melhor de can-
didatos a franquias (leads) por meio de softwares especializados. De acordo 
com o perfil ideal desenhado pela rede, os leads podem vir das mais varia-
das fontes, como feiras do setor, redes sociais, portais e até pelo Google.

Nesse sentido, a aplicação da ferramenta de geomarketing garante 
maior segurança e eficiência no processo de expansão. Além de apontar 
os pontos que mais se alinham com o perfil da rede e do negócio, a ferra-
menta ajuda a delimitar aspectos populacionais que podem levar vendas 
efetivas e a mensurar qual é o tamanho da oportunidade nos locais esco-
lhidos para abertura das novas unidades. Também proporciona a análise 
correta e a elaboração de campanhas com foco no potencial público da 
região para aumentar a conversão e permitir, ainda, a segmentação com 
a cobertura dos clientes de forma correta. Além disso, permite à rede co-
nhecer mais de perto as atividades da concorrência. 

Hoje, as ferramentas de Customer Relationship Management (CRM) 
também ganharam novas funções. Se antes serviam para que a redes se 
comunicassem com a clientela, agora são essenciais para a franquia acom-
panhar de perto clientes e não clientes, além de auxiliar na gestão das 
mídias sociais. As informações se multiplicam; além do perfil, da frequ-
ência de compra e do valor do tíquete médio, passam pela afinidade com 
a marca, demanda de compra de produtos e serviços em determinados 
momentos do dia e pelo que o cliente reporta sobre as redes nas diver-
sas mídias, entre outros pontos. Daí a necessidade de adotar softwares de 
Business Intelligence (BI) para facilitar o cruzamento das informações.

Por fim, é importante acompanhar de perto o índice de satisfação dos 
franqueados, pois se trata de um excelente termômetro para promover 
mudanças, realinhamento e expansão da rede.

Embora gerenciar uma rede de franquias não seja para amadores, 
tampouco deve ser uma tarefa exclusiva do franqueador. A gestão com-
partilhada começa a ser adotada por um número significativo de mar-
cas. É o caminho, dado que é o franqueado que lida diretamente com o 
público-alvo e a troca de conhecimentos e de experiências garante um 
diferencial competitivo grande. É, com certeza, uma das ferramentas para 
se ter nas mãos uma franquia de sucesso.

FONTE:  www.totvs.com

PROVEDOR E ADMINISTRADORA DO HOSPITAL SÃO SALVADOR COMENTAM AS 
DIFICULDADES DA INSTITUIÇÃO E A IMPORTÂNCIA DAS DOAÇÕES
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Além Paraíba terá diagnóstico para planejar o futuro

n Reunião do Movimento Pró Município, realizada na ACEAP - Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba

n Os integrantes do grupo, durante o questionário

n Integrantes da diretoria e participantes do grupo, com 
o consultor

urante os dias 31 
de julho e 01 de 
agosto, o con-

sultor da FEDERAMINAS, 
Clóvis Consoli, colheu in-
formações, com lideran-
ças e profissionais de di-
versas áreas, através do 
preenchimento de um 
questionário. 

O cruzamento dessas 
informações dará base 
para a formulação de 
um diagnóstico de nosso 
município. Esse proces-
so faz parte da formação 
do Conselho Municipal 
de Desenvolvimento, do 
programa Pró Municí-
pios, com o qual fomos 
contemplados, devido à 
forte atuação da ACE AP 
- Associação Comercial 
e Empresarial de Além 
Paraíba, no Estado,  e de 
suas câmaras temáticas.

A ACE AP  vem traba-
lhando com um grupo 
de pessoas, que forma-
rão esse futuro conse-
lho, em reuniões e cur-
sos específicos para a 

capacitação de lideran-
ças. O objetivo é pensar 
Além Paraíba para daqui 
a 20 anos.  

Esse mesmo grupo 
já participou do BOO-
TCAMP,  CANVAS, do 
curso de capacitação de 
lideranças e de algumas 
reuniões, com propó-
sito de conhecer o Pró 
Município e a ideia co 
conselho.

D


