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Formandos de Agosto de 2017

CURSO BACHAREL 
EM ADMINISTRAÇÃO
Aline Fernandes da Rosa
Laís Ribeiro Rocha
Ronaldo Alves Capitulino
Sandro Souto da Costa

CURSO BACHAREL 
EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Adriana Fernandes da Rosa
Joelma Silva de Andrade
Malony Peixoto Medeiros
Neemias Pereira Silva Gonçalves
Tallita da Costa Tonázio Silveira
Tamires de Andrade Ferreira Nogueira

UNOPAR REALIZOU 
MAIS UMA 

CERIMÔNIA DE 
COLAÇÃO DE GRAU

O polo da Unopar de Além Paraíba realizou, na noite de 26 de 
agosto, na Câmara Municipal, mais uma cerimônia de colação de 
grau de seus alunos. O Presidente da ACE AP- Associação Comer-
cial e Empresarial de Além Paraíba - ACE AP, João Ermelindo de 
Andrade e Silva,  falou da importância de capacitar os profissio-
nais e da chegada ao mercado de trabalho.

CURSO BACHAREL 
EM SERVIÇO SOCIAL:
Adriana Mendes de Brito Fernandes

Anderson Santos da Silva 

Bruna Freitas Guimarães Silva

Cárita Ferreira de Oliveira

Ekassarine Luizy M. de Oliveira Santos

Isabel Cristina Gonçalves Curty

Janine Roberta Silva Ferreira

Lara Rezende dos Santos Pires Filgueiras

Laura Beatriz Ferreira Martins

Maria Aparecida Coutinho Oliveira

Regiane Aparecida Adão

Rodrigo Guimarães Portela

Stefania Louredo da Silva

CURSO DE LICENCIATURA 
EM PEDAGOGIA
Franchinaira Caroline de A. Gomes

Gisele Ponte dos Santos Barros

Giseli Silva Elmais

Ivonette dos Santos

Joyce Fortes Apolinário Jardim

Luana Cardoso

Natali de Carvalho Domingos

Nelma Felícia Tiago

Nelma Gomes Martins

Valéria Silva de Oliveira Mendes

CURSO SUPERIOR 
DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE 
E DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS
Cristiano Silva dos Santos

Evaldo Geraldo Lucindo

Evandro Pena de Souza

Samuel Lopes Alves

CURSO TECNOLOGIA 
EM GESTÃO AMBIENTAL
Felipe Aguiar Schettini

Flávia Fernanda Tôso Cândido

José Carlos Alves Júnior

Luiz Otávio Vieira Barbosa

Marcelo Leandro de O. Gonçalves

Marilene Lamim Ribeiro Salles

Patrícia André Barbosa

Valéria Gonçalves Veloso

Walmir Miranda Jacinto Júnior

27 vales compra são entregues pelo 
CLUBE DE VANTAGENS 

da ADÃO ARAÚJO
Clube de Vantagens da Adão Araújo e Além Fitness promovem 

ação de fechamento do mês dos pais
8 Detalhes na Página 3

5 Studio Professional Hair 5 Karetas
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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.

Gerais n  por Banjo
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PREFEITURA DE ALÉM PARAÍBA ARRECADOU MAIS 
DE 36 MILHÕES DE REAIS ATÉ JULHO 

Segundo o Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Além Pa-
raíba, o total líquido das Receitas Orçamentárias atingiu 7 milhões, 515 mil, 
492 reais e 51 centavos  em  julho   deste ano. O acumulado nos primeiros 
sete meses do ano ficou em 43 milhões, 554  mil, 111 reais e 76 centavos.  As 
maiores fontes de receita foram  o Fundo de Participação dos Municípios, o 
ICMS, o IPTU e o Fundeb.  A arrecadação acumulada em 2016 chegou a 70 
milhões, 824 mil, 172 reais e 59 centavos, superando em 8 milhões, 705 mil, 
846 reais e 51 centavos, ou 14%,  a estimativa de arrecadação para o ano que 
era  de 62 milhões, 118 mil, 326 reais e 8 centavos.  Em 2015, o resultado 
acumulado alcançou  60  milhões, 460 mil, 126 reais e 74 centavos. Os dados 
estão disponíveis no site alemparaiba.mg.gov.br/     

PREFEITURA DE ALÉM PARAIBA VAI CONCEDER 
AUMENTO AOS SEUS SERVIDORES  

O Prefeito Municipal de Além Paraíba, Miguel Belmiro Júnior enviou 
a Câmara Municipal, em regime de tramitação de urgência, projeto de lei 
concedendo aumento salarial de 7,64% aos servidores da ativa, aposentados e 
pensionistas da Prefeitura. O projeto foi aprovado, na seção de 04 de setembro. 
Segundo o Prefeito, esse é o início de uma nova política salarial do funcionalis-
mo público de Além Paraíba. O Executivo Municipal também enviou e apro-
vou, na Câmara, um ouro projeto de lei concedendo vale alimentação a todos 
os servidores municipais, em igual valor de 150 Reais. O vale alimentação foi 
instituindo ainda pela administração do ex-prefeito Fernando Lúcio Donzeles, 
só que com valor diferenciado, de acordo com o salário de cada servidor.

NOVE CIDADES DA ZONA DA MATA ESTÃO ENTRE AS 
MAIORES DE MINAS. ALÉM PARAÍBA É UMA DELAS

De acordo com a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) divulgada dia 30 de agosto, nove cidades da Zona da Mata 
seguem entre as 100 maiores populações de Minas Gerais. Juiz de Fora con-
tinua como a maior cidade da região e a quarta do estado, ficando atrás de 
Belo Horizonte, Uberlândia e Contagem. Os dados divulgados pelo IBGE 
indicam que Juiz de Fora teve crescimento de 0,74% no comparativo entre 
2017 e 2016. O valor é um pouco inferior à taxa nacional de 0,77%, mas su-
pera a média de crescimento do Estado, que ficou em 0,58%. A estimativa de 
população subiu de 559.636 para 563.769. Entre as nove cidades da Zona da 
Mata que estão entre as 100 maiores de Minas Gerais, a que apresentou maior 
taxa de crescimento foi Ubá, com 0,99%. O município se mantém como o se-
gundo maior da região e a 27ª do estado. A população passou de 112.186, em 
2016, para 113.300, neste ano. Os outros municípios da região que estão entre 
os 100 maiores são Muriaé, Viçosa, Cataguases, Leopoldina, Santos Dumont, 
Visconde do Rio Branco e Além Paraíba, respectivamente. Os quatro pri-
meiros apresentaram índice de crescimento acima da média estadual. Entre 
as cidades de nossa microrregião. Cataguases cresceu 0,56%. Além Paraíba 
0,20% e Leopoldina 0,19%.              

SEBRAE VAI VISITAR 69 MIL PEQUENOS NEGÓCIOS, 
EM MINAS GERAIS, ATÉ O FINAL DE 2017   

Mais de 69 mil micro e pequenas empresas  e microempreendedores in-
dividuais  de Minas Gerais receberão a visita do Sebrae Minas, no próprio 
estabelecimento, até o final deste ano. Somente na região da Zona da Mata e 
Vertentes, serão cerca de 11 mil pequenos negócios que receberão orientação 
gratuita em gestão. Além de Juiz de Fora, as cidades visitadas na região serão: 
Barbacena, Cataguases, Manhuaçu, Muriaé, Ponte Nova, São João del-Rei, 
Ubá e Viçosa. Somente no 1º semestre, mais de 5 mil empresas já foram aten-
didas pelo programa na região. A previsão é que também sejam atendidos 
cerca de 12 mil pequenos negócios na região Central do estado, 5 mil no Vale 
do Jequitinhonha e Mucuri, 6 mil no Centro-oeste e Sudoeste, 2,5 mil no 
Noroeste, 4,5 mil no Norte, 6,5 mil no Rio do Doce e Vale do Aço, 10,5 mil no 
Sul e 11 mil no Triângulo. As pequenas empresas  e os microempreendedores 
individuais  receberão a visita de um representante do Sebrae Minas, que 
estará devidamente uniformizado e identificado com o crachá da institui-
ção, que vai coletar dados do empreendedor e informações sobre a atuação 
da empresa nas áreas de finanças, mercado, recursos humanos, inovação e 
sustentabilidade. Com a indicação dos pontos fortes e aqueles que podem 
ser melhorados, o atendente irá apresentar, gratuitamente, as soluções que 
podem contribuir para resultados mais expressivos.  

POPULAÇÃO BRASILEIRA CHEGA A 207 MILHÕES  

O Brasil tem 207 milhões 660 mil 929 habitantes, segundo estimativa  
IBGE,  divulgada no Diário Oficial da União. A data de referência para o 
levantamento é 1º de julho. Em 2016, a população do país era estimada em 
pouco mais de 206 milhões habitantes. O crescimento de 2016 para 2017 foi 
de 0,77%. São Paulo é o estado mais populoso, com 45 milhões 094 mil 866 
habitantes, seguido de Minas Gerais, com 21 milhões 119 mil 536, e Rio de 
Janeiro, com 16 milhões 718 mil 956. O estado com a menor população é 
Roraima, que tem 522.636 habitantes.   

JUIZ DE FORA DEVE FICAR 
SEM EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA ESTE ANO 

Em função das dificuldades causadas pela crise econômica, o Sindicato 
Rural confirmou o cancelamento da 65ª Exposição Agropecuária de Juiz de 
Fora, que deveria ter ocorrido entre os dias 10 e 13 de agosto, conforme edital 
de licitação responsável pelas atrações artísticas da festa. Como nenhuma 
proposta foi apresentada no pregão presencial marcado para o dia 20 de ju-
lho, o procedimento foi adiado por tempo indeterminado pela Secretaria de 
Agropecuária e Abastecimento. A assessoria da pasta, no entanto, afirmou 
que ainda não há uma decisão final sobre a realização da 65ª Expoagro. A 
equipe da Administração não confirma o cancelamento da feira e diz fazer 
avaliações internas para buscar alternativas para o evento. 

Do que Além Paraíba precisa para dar certo?

Essa é uma pergunta que pro-
vavelmente todo alemparai-
bano  já deve ter feito, talvez 

se questionando do porquê a 
cidade estar “parada no tempo” 
enquanto algumas cidades vizi-
nhas prosperam, com o passar 
dos anos.

Atualmente, o Brasil viven-
cia uma nova crise econômica 
e, logicamente, seus estados e municípios 
são afetados, como consequência. Porém, 
na última década, o cenário nacional foi bem 
diferente do qual vivemos agora: o nível de 
investimentos estava alto o bastante para 
aquecer as economias de municípios, inde-
pendente do tamanho, o que gerou muito 
emprego para a população com a abertura 
de empresas comerciais ou industriais em 
diversos cantos do país. Mas, então, o que 
ocorreu em Além Paraíba, durante tal perío-
do próspero, para ela não ser beneficiada em 
tal intensidade também?

Diversos fatores contribuíram para tal: a 
famosa guerra fiscal Rio X Minas, que atraiu 

novas empresas para “o outro 
lado do rio”; a precariedade 
da infraestrutura urbana – ruas 
estreitas, posicionamento geo-
gráfico com relativamente pou-
co espaço de aproveitamento 
físico (entre rios e morros, o 
que gera problemas como en-
chentes e deslizamentos de ter-
ra); baixo incentivo ao desen-

volvimento ou manutenção setor industrial. 
Mas, o que mais contribuiu para o relativo 
atraso de Além Paraíba foi o próprio Estado de 
Minas Gerais, que não deu suporte suficiente 
ao problema da guerra fiscal com o Rio de Ja-
neiro, o que criou um sentimento de abando-
no no município.

Mas e agora? Como sair dessa situação em 
um momento extremamente delicado para 
todo país?

Em primeiro lugar: não devemos ter medo 
de arriscar; precisamos de inovação no senti-
do de política, de questionamentos e de par-
ticipação, pois não adianta apenas reclamar. É 
preciso agir e cobrar as mudanças, principal-

mente em cobrar estratégias que nos façam 
mais independentes das receitas do Estado de 
Minas Gerais.

Em segundo lugar: algo ligeiramente ra-
dical pode ser uma alternativa no sentido de 
tentar reverter esse cenário que Além Paraíba 
está mergulhada. Já podemos perceber que o 
foco no comércio não é a nossa saída. O foco 
deve ser em setores produtivos, que tragam 
grande retorno e, consequentemente, dina-
mismo ao município. Assim, todos os setores 
e a economia , no geral, saem ganhando.

Em terceiro: a cidade está encantada com 
a volta do trem de passageiros, e isso é ótimo. 
Atividades que têm o objetivo de fomentar o 
turismo trazem dinheiro para a cidade, o que 
movimenta o comércio local, aumentando o 
nível de emprego e circulação de moeda no 
município, além de deixá-lo conhecido Brasil a 
fora. Então, só temos a ganhar com isso.

Seja a mudança que o nosso município 
merece. Somos de Além Paraíba e, não im-
porta pra onde vamos, ela sempre será nosso 
refugio mais aconchegante. Mude por ela que 
ela mudará para todos nós.

(Coluna de 10/07/2016, retirada do blog minhaalem.wordpress.com, escrita por Paulo da Silva Esquerdo, 
mestrando em ciências econômicas pela Universidade Federal do Espírito Santo)

8 Paula Esquerdo
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27 vales compra são entregues pelo
CLUBE DE VANTAGENS da ADÃO ARAÚJO
Clube de Vantagens da Adão Araújo e Além Fitness promovem 

ação de fechamento do mês dos pais

5 Aquarela 5 La Meyze 5 Quatro Estações 5 Boa Forma

s ganhadores da campa-
nha do Dia dos Pais, pro-
movida pelo Clube de 
Vantagens da Adão Araújo, 
núcleo multissetorial do 

programa Empreender, desenvolvido 
pela ACE AP - Associação Comercial e 
Empresarial de Além Paraíba, estão re-
cebendo seus vales compra, sorteados 
no dia 26 de agosto.

Paralelo ao sorteio, foi realizada a 
I caminhada do Dia dos Pais, promo-
vida pela Academia Além Fitness,  em 
parceria com o Clube de Vantagens da 
Adão Araújo e com o apoio da ACE AP. 
A caminhada partiu da Além Fitness 
e percorreu o centro da cidade, ter-

5 Casa das Meias

minando na Adão Araújo, onde uma 
grande ação aconteceu para o sorteio 
da campanha do dia dos pais, empre-
endida pelo núcleo. 

A música de qualidade de Fred 
Schettini e a apresentação da Banda 
Carlos Gomes animaram a charmosa 
rua, durante a manhã do dia 26. Stan-
ds da La Meyze, Drogamais, Unimed e 
Studio Professiomal Hair proporciona-
ram maquiagens, aferição de pressão 
arterial, medição de glicose, cortes 
e sobrancelha, para os presentes. O 
café da manhã foi preparado pelo nú-
cleo rural do Empreender, As Marias 
de Torrentes.

Ao fim do evento, foi realizado o 
sorteio da campanha, que premiou 
com 27 vales compra, no valor de 
R$100,00 e 6 mensalidades diversas, 
em atividades da Além Fitness. 

A importância da 
podologia em nossas vidas

8 Entrevista com a Dra. Albertina Lamon

Folha do Empreendedor: Qual a importância da 
podologia para a saúde?

Dra. Albertina Lamon: O podólogo preenche uma 
lacuna no cuidado dos pés, dando ênfase a um atendi-
mento multidisciplinar da área da saúde, cuidando do 
bem estar da população. O podólogo é cada vez mais re-
conhecido, em todas as áreas da sociedade, mostrando 
a real importância de cuidar dos pés. Lembrando que os 
pés são a nossa base. São eles que nos levam para todos 
os locais e nos sustentam ao longo dos dias.

FE: Quando e com que frequência se deve procurar esse profissional?
DAL: Muitas vezes, ao sentirem dores nos pés, possíveis podopatias,  as 

pessoas não procuram o especialista, por falta de informação, ou seja, des-
conhecem a existência de um profissional qualificado - o podólogo. É ne-
cessário visitar o podólogo pelo menos uma vez, a cada 30 dias, para um 
acompanhamento multidisciplinar.

Dra. Albertina Lamon: Quais os cuidados básicos que devemos ter com 
nossos pés e unhas?

DAL: O principal cuidado que se deve ter é com a secagem. Normal-
mente, as pessoas não têm o hábito de secar os pés. A maioria nem ao menos 
os lava como realmente deve lavar. O ideal é que se passe sabonete em todo 
o pé, lavando bem entre os dedos, para remover o excesso de pele morta. 
Feita a devida limpeza, deve-se seca-los muito bem, com papel toalha ou 
uma toalha felpuda. Em casos em que o paciente apresente alguma alteração, 
como fungos, aconselha-se até o uso do secador de cabelos na secagem, pois 
a umidade gera proliferação de fungos. No mais: hidratar, sempre, para evitar 
rachaduras e ressecamentos; usar meias de algodão para absorver melhor a 
transpiração; manter as unhas limpas e curtas; ir sempre ao podólogo, para 
que ele dê as orientações necessárias de cada caso.

Dra. Albertina Lamon: quais os problemas mais comuns nos pés ou nas 
unhas que podem ser tratados pelo Podólogo?

DAL: Unha encravada simples, unha encravada com infecção, calos e 
calosidade, micoses, verrugas, tratamento específico para diabéticos, trata-
mentos corretivos para unhas encravadas, fissuras (rachaduras), e etc.

Dra. Albertina Lamon: No Brasil existe a cultura de retirar a cutícula. 
Essa prática é correta?

DAL: A cutícula é uma pele, que tem a finalidade de proteger a unha e a 
ponta dos dedos. No Brasil, é costume remover toda a cutícula, mas esse há-
bito pode causar muito mais do que o “ardor” dos “bifes” arrancados. Nossa 
cultura de “embelezar as unhas” causa prejuízos não só à saúde das mesmas, 
mas a de todo o corpo, tendo em vista as unhas serem a porta de entrada de 
infecções por fungos e bactérias. As cutículas protegem os dedos e sem elas 
todo o tipo de impureza fica em contato com a carne. Algumas mulheres 
tem o costume , ainda mais danoso, de tirar a cutícula mais de uma vez por 
semana, o que pode causar uma doença chamada paroníquia, de tratamento 
lento e difícil.

Dra. Albertina Lamon: Qual seria o tipo de calçado mais adequado e 
que não traz problemas aos pés?

DAL: Sapatos confortáveis, com sola firme e antiderrapante, evitar saltos 
e bicos finos. Sapatos de tamanhos inadequados podem causar feridas, defor-
mação nos dedos, calos e calosidades. Escolher calçados com pouca costura 
interna também é recomendado.

Dra. Albertina Lamon: O tratamento dos pés de pessoas diabéticas é 
diferenciado?

DAL: Sim, as pesquisas mostram um aumento considerável no número 
de amputações, em pacientes portadores de Diabetes Mellitus, o que leva os 
podólogos a terem um papel muito importante, no contato com o paciente. 
O paciente torna-se vulnerável a pequenos traumas, como lesões por objetos 
perfurantes, ao andar descalço ou até pelo uso de sapato inadequado, que 
pode levar a uma úlcera, por exemplo. Até pequenos calos, nos diabéticos, 
podem torna-se úlceras, o que torna aconselhável o tratamento com profis-
sional adequado, no caso o podólogo.

Dra. Albertina Lamon: Como funciona o seu atendimento Home Care?
DAL: Home care, também conhecido como atendimento domiciliar, é a 

prestação de assistência, realizada na casa do paciente. Trata-se de um ser-
viço prestado no conforto de seu lar, devido à dificuldade de locomoção do 
paciente. Atendo dessa forma, visando a facilitar a vida de meus pacientes, 
além do atendimento na clínica.
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ADESÃO AO REFIS FOI PRORROGADA 
ATÉ 29 DE SETEMBRO

presidente da República em exer-
cício, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
assinou, no dia 30 de agosto, a 
medida provisória que prorroga o 

prazo de adesão ao Refis. Integrantes do Pa-
lácio do Planalto afirmam que a prorrogação 
do prazo se dará, inicialmente, até o fim de 
setembro, mas dizem que não está descar-
tada nova prorrogação, desta vez até 31 de 
outubro, caso novas mudanças no texto que 
corre hoje no Legislativo sejam aprovadas. 
Além do novo prazo de adesão, a equipe de 
Temer negocia com os parlamentares as de-
mais condições do programa.

Desde 3 de julho, os contribuintes po-
dem regularizar dívidas junto à Receita 
Federal nas condições previstas no PERT, 
Programa Especial de Regularização Tri-
butária,  aprovado pela Medida Provisória 
nº 783, de 31 de maio de 2017, e regula-
mentado pela Instrução Normativa RFB nº 
1711/2017.

Além de visar à redução dos processos 
em litígios tributários, o PERT objetiva 
proporcionar às empresas e aos cidadãos 

condições especiais para a negocia-
ção de suas dívidas. Nesse progra-
ma, o contribuinte pode optar por 
uma das seguintes modalidades: 

I. pagamento à vista e em es-
pécie de, no mínimo, 20% do 
valor da dívida consolidada, 
sem redução, em 5 parcelas 
mensais e sucessivas, vencí-
veis de agosto a dezembro de 
2017, e a liquidação do restante com 
a utilização de créditos de prejuízo 
fiscal e base de cálculo negativa da 
Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL) ou com outros cré-
ditos próprios relativos aos tributos 
administrados pela Secretaria da Re-
ceita Federal do Brasil (RFB); 

II. pagamento da dívida consolidada 
em até 120 prestações mensais e su-
cessivas; 

III. pagamento à vista e em espécie 
de, no mínimo, 20% do valor da 
dívida consolidada, sem redução, 
em 5 parcelas mensais e sucessivas, 

vencíveis de agosto a dezembro de 
2017, e o restante:
a) liquidado integralmente em ja-

neiro de 2018, em parcela única, 
com redução de 90% dos juros de 
mora e 50% das multas de mora, 
de ofício ou isoladas; 

b) parcelado em até 145 parcelas 
mensais e sucessivas, vencíveis a 
partir de janeiro de 2018, com re-
dução de 80% dos juros de mora 
e de 40% das multas de mora, de 
ofício ou isoladas; ou

c) parcelado em até 175 parcelas 
mensais e sucessivas, vencíveis a 
partir de janeiro de 2018, com re-
dução de 50% dos juros de mora 
e de 25% das multas de mora, de 
ofício ou isoladas, sendo cada par-
cela calculada com base no valor 
correspondente a um por cento da 
receita bruta da pessoa jurídica, 
referente ao mês imediatamente 
anterior ao do pagamento, não 
podendo ser inferior a 1/175 (um 
cento e setenta e cinco avos) do to-
tal da dívida consolidada.

Quem possui dívida total igual ou infe-
rior a R$ 15 milhões, ao optar pela terceira 
modalidade tem a benesse 
de redução do valor do pa-
gamento à vista em espécie 
para, no mínimo, 7,5% do 
valor da dívida consolidada, 

sem reduções, que deverá ser pago 
em 5 parcelas mensais e sucessivas, 
vencíveis de agosto a dezembro de 
2017, e a possibilidade de utiliza-
ção de créditos de prejuízo fiscal 
e de base de cálculo negativa da 
CSLL e de outros créditos próprios 
relativos aos tributos administra-
dos pela RFB.

As possibilidades para negocia-
ção das dívidas são bastante amplas, mas há 
restrições quanto a inclusão de alguns débi-
tos. Não estão abrangidos pelo PERT os se-
guintes débitos: vencidos após 30 de abril de 
2017; de empresa com falência decretada.

A adesão ao PERT é formalizada me-
diante requerimento protocolado exclusi-
vamente no sítio da RFB na Internet,   até 
o dia 31 de agosto de 2017, e abrangerá os 
débitos indicados pelo sujeito passivo, na 
condição de contribuinte ou responsável. 
O contribuinte que já estiver em outros 
programas de refinanciamento, poderá, à 
sua opção, continuar naqueles programas 
e aderir ao PERT, ou ainda migrar os dé-
bitos dos outros programas para o PERT. 
A Instrução Normativa RFB nº 1711 apre-
senta maior detalhamento sobre as regras 
do Programa e outras informações podem 
ser obtidas em consulta à página da Receita 
Federal na Internet. O deferimento do pe-
dido de adesão ao PERT fica condicionado 
ao pagamento do valor à vista ou da pri-
meira prestação, que deverá ocorrer agora 
até 29 de setembro de 2017. O valor míni-
mo de cada prestação mensal será de R$ 
200,00 para o devedor pessoa física e de R$ 
1 mil para a pessoa jurídica.

O


