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UMA TARDE MINEIRA NA ROÇA 
MOVIMENTA TORRENTES

5O almoço servido, com comida tipicamente mineira
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núcleo rural do pro-
grama Empreender, 
desenvolvido pela ACE 

AP - Associação Comercial e 
Empresarial de Além Paraíba, 
As Marias de Torrentes, rea-
lizou, na tarde de 09 de abril, 
um almoço com música ao vivo 
e show de prêmios, em prol 
da compra de novos equipa-
mentos para sua produção. O 
almoço aconteceu na antiga 
escola municipal da comuni-
dade de Torrentes. A escola foi 

cedida verbalmente, em 2015, 
pelo então Prefeito Munici-
pal, Fernando Lúcio Donzeles, 
assim como alguns equipa-
mentos utilizados pelo grupo. 
Prefeito e Vice eleitos, Miguel 
Belmiro Junior e Dr. Paulo Hen-
rique Goldstein, se comprome-
teram, numa visita ao núcleo, 
em fevereiro desse ano, em 
providenciar a cessão oficial 
do local, enquanto o programa 
existir.

O evento, denominado  UMA 

TARDE MINEIRA NA ROÇA, com 
as Marias de Torrentes, que 
teve apoio da ACE AP, recebeu 
cerca de 150 pessoas, que sa-
íram do local encantadas com 
o projeto. Integrantes da dire-
toria da ACE AP e dos diversos 
núcleos do programa Empre-
ender prestigiaram as Marias. 
O núcleo conseguiu muito 
apoio no comércio e na comu-
nidade local, tanto na doação 
de prêmios , quanto na prepa-
ração do evento.

5Alguns produtos do núcleo, comercializados 
no local

5O show de prêmios, realizado durante o 
evento



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.
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Hospital do Câncer de
Muriaé conquista 

prêmios Rubi Special e
Sustentabilidade

5A Fundação Cristiano Varella

O Hospital do Câncer de Mu-
riaé da Fundação Cristiano 
Varella conquistou mais 

duas premiações. Pelo quinto 
ano consecutivo, a instituição 
alcançou o prêmio Top Quality, 
só que, desta vez subiu mais um 
degrau, sendo contemplada com 
a versão “Rubi Special”. E junto 
com este título também foi agra-
ciada com o prêmio “Sustenta-
bilidade”, pela quarta vez conse-
cutiva. O “Top Quality” analisa 
a implantação e o funcionamen-
to do “Programa 5S” dentro da 
empresa. 

Entre os dias 13 a 15 de mar-
ço deste ano, o Hospital recebeu 
os auditores da MFC Consulto-
ria. Nesse período todos os se-
tores do Hospital passaram por 
um último julgamento. E o resul-
tado não podia ter sido melhor, 
os avaliadores ficaram satisfeitos 

com o que viram, ficando evi-
denciado o comprometimento 
dos colaboradores com a filoso-
fia do programa.Para conquistar 
o “Rubi Special”, o Hospital do 
Câncer de Muriaé alcançou um 
percentual de 97,36 de pontos ao 
ser avaliado, conforme explica-

ram os colaboradores do setor de 
Gestão da Qualidade. Já o título 
de “Sustentabilidade” foi outra 
premiação importante mantida 
pela instituição. Para isso, o Hos-
pital foi analisado nos requisitos 
sócio cultural, ambiental e eco-
nômico.

Como nutrir nossas crianças
Cuidar da alimentação é um desafio. Cuidar 

da alimentação de nossas crianças tende a ser 
um desafio ainda maior.  Nessa entrevista, com 
a nutricionista Aurélia Tepedino, é possível en-
tender um pouco da nutrição infantil. O que 
fazer para manter nossas crianças saudáveis? 
Como fazer com que se alimentem bem? Elas 
precisam de suplementos? Até quando ama-
mentar? Tudo isso e muito mais...

FOLHA DO EMPREENDEDOR: Por que a 
amamentação é tão importante para o bebê?

AURÉLIA TEPEDINO: A amamentação con-
tribui para o desenvolvimento emocional do 
bebê, pois promove uma forte ligação emocio-
nal com a mãe, transmitindo-lhe segurança e 
carinho, de modo a facilitar, mais tarde, o seu 
relacionamento interpessoal e, ainda, contribui 
para o desenvolvimento psicomotor do bebê. 
O próprio ato de mamar promove uma melhor 
flexibilidade na articulação das estruturas que 
participam na fala e estimula também o padrão 
respiratório nasal do bebê. O leite materno é 
considerado o alimento mais completo para o 
bebê. Nele estão contidos todas as proteínas, 
vitaminas, gorduras, água e outras necessárias 
para o seu completo e correto desenvolvimen-
to. Este contém ainda substâncias tais como 
anticorpos e glóbulos brancos, essências para 
proteger o bebê contra doenças.

FE: Até quando ela é realmente necessá-
ria?

AT: O desmame se inicia quando outro ali-
mento é introduzido, além do leite materno. 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) pre-
coniza o aleitamento materno exclusivo até os 
seis meses de idade. Em raríssimas situações será 
necessária complementação ou substituição. De-
pois dos seis meses, o bebê já tem todo o seu sis-
tema digestivo amadurecido para receber outro 
alimento que não o leite materno e também já 
necessita de nutrientes que não são encontrados 
no leite produzido pela mamãe. Após os 6 me-
ses a amamentação deve ser um complemento 
da alimentação e não a alimentação principal. 
Segundo a OMS, o aleitamento materno deve 
acontecer pelo menos até os dois anos ou até 
ser prazeroso para mamãe e criança.

FE: Quando começar a introduzir outros 
alimentos como frutas e legumes?

AT: Após o 6º mês, começam a ser introdu-
zidos alimentos intercalando com as mamadas. 

FE: Em determinada idade, a criança passa 
a não gostar de nada... É a queixa da maioria 
das mães. O que fazer para tornar alimentos 
saudáveis atraentes para elas?

AT: Em primeiro lugar os pais devem dar 
exemplos aos filhos, mantendo também uma 

alimentação sau-
dável. Envolver a 
criança na com-
pra e preparo dos 
alimentos pode 
fazer com que ela 
passe a gostar de 
vegetais antes 
rejeitados, assim 
como variar nos 
cortes, na prepa-
ração e na apresentação também pode ajudar. 
Se a criança não come brócolis refogado, ten-
te fazer bolinho de brócolis ou colocar a ver-
dura no arroz. Muitas crianças podem rejeitar 
cenoura cortada em rodelas, mas gostar de 
comê-las em palitinhos. E um prato com uma 
carinha desenhada com os alimentos é bem 
mais atraente do que a disposição simples da 
comida.

FE: É recomendado algum tipo de suple-
mento vitamínico para os bebês?

AT: Até os 6 meses de vida não é necessário 
acrescentar nada a alimentação do bebê, pois 
o leite materno supre todas as necessidades. 
Não existe um suplemento ideal pois cada bebê 
reage de maneira diferente a cada suplemento.

FE: Os doces estão proibidos mesmo?
AT: A necessidade de comer açúcar (ali-

mentos doces) é do adulto. O bebê está pro-
vando tudo. Ele não sabe, por exemplo, que 
o suco de maracujá tem que ser adoçado. Ele 
vai aprender o que você mostrar a ele. Ele não 
sabe que a banana pode ficar melhor com 
açúcar. Ou não.A necessidade é nossa, não do 
bebê.  A lactose do leite materno é levemente 
adocicada. 

FE: O que deve-se definitivamente evitar 
na alimentação das crianças? 

AT: Substâncias como amido, açúcar, sódio, 
gorduras saturadas e trans são as que devem 
ser reduzidas na alimentação dos pequenos. 
Elas estão presentes em geleias, refrigerantes, 
chocolate, sucos industrializados, frituras, fast 
foods.

FE: O que  não pode faltar no prato de uma 
criança?

AT: Procure colocar 5 cores no prato do seu 
filho. Monte o seguinte esquema: 1 tipo de 
carboidrato cozido (batata doce, inhame, cará, 
mandioca, mandioquinha ou arroz integral), 
1 tipo de leguminosa (feijão, lentilha, ervilha 
fresca ou grão-de-bico) + 1 proteína (ovo, fran-
go, carne vermelha ou peixe) + legumes refoga-
dos variados (cenoura, beterraba, abobrinha, 
abóbora, couve-flor e brócolis). Monte um lin-
do prato e ofereça ao seu filho.

FPM transferiu cerca de R$ 1.135.000 para 
o município de Além Paraíba no mês de março
 n CARLOS ROBERTO “Banjo” 

   Rádio MIX FM - 102,7

No último  mês de março, o Município 
de Além Paraíba recebeu R$ 1.135.000,35  
do Fundo de Participação dos Municípios, 
FPM, repassado pelo Governo Federal. Com 
isso o acumulado do 1º trimestre foi de R$ 
4.361.538,48.  O  acumulado de 2016 alcançou 

R$ 17.053.782,67. O Fundo de Participação 
dos Municípios - FPM - é a principal fon-
te de recursos dos municípios brasileiros 
de médio e pequeno porte.  Também em 
março, a Prefeitura recebeu  R$ 839.218,40  
a título de repasse do FUNDEB, efetuado 
pelo Governo Federal. O total acumulado 
nos três primeiros meses do ano chegou a 
R$ 2.824.543,03.  Pela legislação, 60% dos 

recursos do FUNDEB de-
vem ser aplicados na remu-
neração dos profissionais 
do magistério em efetivo 
exercício de suas atividades 
no ensino público e os 40% 
restantes devem ser aplica-
dos na manutenção e de-
senvolvimento das escolas.

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO TREM 
PREVÊ INÍCIO DO CIRCUITO 

RIO-MINAS PARA 
O COMEÇO DE 2018

A ASSOCIAÇÃO AMIGOS 
DO TREM, sediada em Juiz de 
Fora, já está à procura de iden-
tificar parceiros da iniciativa pri-
vada interessados em participar 
do Projeto do Trem de Turismo 

Rio-Minas, lançado em 2015. É 
o que confirmou o presidente 
da ONG Amigos do Trem, Pau-
lo Henrique do Nascimento.  A 
iniciativa da Associação Amigos 
do Trem tem o objetivo de rea-

tivar a atividade ferroviária na 
região da Zona da Mata minei-
ra e no Sul Fluminense através 
do turismo, com a implantação 
de um trem para circular entre 
as cidades de Sapucaia e Três 
Rios, no Centro Sul Fluminense, 
Cataguases, Recreio, Leopoldina 
(Vista Alegre e Ribeiro Junquei-
ra), Chiador, Além Paraíba e Vol-
ta Grande, em Minas. 

O trecho tem 120 quilô-
metros de malha ferroviária. 
A composição terá duas loco-
motivas, quatro vagões e dois 
carros-restaurantes. Os equipa-
mentos são da década de 1970, 
oriundos da Fábrica Santa Ma-
tilde, estão sem utilidade, fo-
ram cedidos pelo DNIT e serão 
recuperados em parceria com 
a iniciativa privada. Este será o 
primeiro trem turístico interes-
tadual do Brasil. 

De acordo com Paulo Hen-
rique, o Trem de Turismo Rio-
-Minas é um projeto de extrema 
importância para a região, pois 
trata-se do desenvolvimento 
econômico e turístico da Zona 
da Mata mineira. A expectativa é 
que o trem comece a circular no 
início do próximo ano. 

5 A nutricionista Au-
rélia Tupedino
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CLUBE DE VANTAGENS DA ADÃO ARAÚJO 
MOVIMENTARÁ O MÊS DAS MÃES

as reuniões do 
novo projeto do 
Empreender, com 

empresários da rua Adão 
Araújo, surgiu o Clube de 

Vantagens da Adão Araújo. 
O grupo se encontrou pela 
primeira vez, no auditório 
da ACE, no dia 20 de março 
deste ano. O foco desse nú-

cleo é encontrar meios de 
tornar a rua mais atrativa 
para impulsionar o comér-
cio, tendo em vista as quei-
xas de queda na visitação, 
ao longo dos anos.

Logo foram surgindo 
ideias audaciosas de revi-
talização, que serão trata-
das com cuidado ao longo 
do desenvolvimento do 
grupo, mas uma primeira 
ação já se inicia. 

O Clube de Vantagens 
da Adão Araújo realiza-
rá, de 26 de abril a 27 de 
maio, a campanha do dia 
das mães. O consumidor 
receberá cupons em com-
pras ou serviços a partir 
de R$30,00, realizados nos 
estabelecimentos identi-

ficados com o adesivo do 
CLUBE. O sorteio de 17 
vales compra, no valor de 
R$100,00 cada, será no dia 
27 de maio, com um gran-
de movimento na rua. A 
ação tem o apoio da ACE 
AP e do programa Empre-
ender.

Participam dessa pri-
meira ação do Clube de 
Vantagens as empresas: 
La Meyze, Dog Town Mara 
Joias, H Store, Drogamais, 
Boa Forma, Terra&Cia - 
Vila Basic, Top Frut, Espaço 
Professional Hair, Casa das 
Meias, Cirandinha, Aqua-
rela, 100% Embalagem, 
Karetas, Drogaria Bello, 
Açougue Garrotão, VDe-
sign Clean e Cacau Show.

5A charmosa rua Adão Araújo, no centro da cidade

5Uma das reuniões do Núcleo

D


