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5O consultor ANDRÉ BITARÃES e a turma do CANVAS

Grupo do futuro Conselho Municipal de 
Desenvolvimento participa de nova capacitação

5O curso Modelo de Negócios 5Oficina em ação

Aconteceu, de 17 a 21 de julho, no 
auditório da ACE AP - Associação Co-
mercial e Empresarial de Além Pa-

raíba, o curso e as oficinas MODELO DE 
NEGÓCIOS, ou CANVAS, voltado para os 
futuros integrantes das câmaras temáti-
cas e do Conselho Municipal de Desen-
volvimento.

O curso, ministrado pelo consultor 
do SEBRAE, André Bitarães, tratou das 
ferramentas de planejamento para de-
senhar seu negócio, com inovação e re-
sultados. Já as oficinas, visaram à capa-
citação dos participantes em aplicar o 
conhecimento do curso, na realidade de 
suas empresas ou trabalhos.

LEIA TAMBÉM NESTA EDIÇÃO:

II FESTIVAL GASTRONÔMICO 
E CULTURAL tem alto investimento, 

mas alcança objetivo 
de desenvolvimento

A família SABOR DA VIDA e a
alimentação do trabalhador –

uma história de sucesso
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II FESTIVAL GASTRONÔMICO E CULTURAL 
tem alto investimento, mas alcança 

objetivo de desenvolvimento

5 O evento que movimentou a cidade

a última edição, divulga-
mos o sucesso do II Festival 
Gastronômico e Cultural de 

Além Paraíba. Nesta, faremos um 
balanço financeiro do que foi este 
grandioso evento.

É importante destacar que, mes-
mo com o aporte financeiro do Go-
verno Municipal, dos patrocínios 
oficiais e de telão e da venda de in-
gressos, a Associação Comercial e 
Empresarial de Além Paraíba - ACE 
AP - teve um gasto de R$75.325,80. 
A gerente executiva da ACE AP, Ali-
na Gomes, afirmou que ela e a di-
retoria da instituição não qualificam 
esse valor como prejuízo e sim como 
investimento.

Durante os quatro dias de festi-
val, o município recebeu visitantes 
que, junto à população local, mo-
vimentaram salões de beleza, lojas 

de calçados, roupas e acessórios, 
hotéis e até outros restaurantes da 
cidade. Além disso, foram gerados 
cerca de 50 empregos temporários 
na barraca bar, stands dos partici-
pantes, segurança, sonorização e 
afins. Todo o serviço gráfico e de 
parte da estrutura foram contra-
tados dentro de Além Paraíba  e 
apenas veio de fora o que não foi 
possível encontrar no município. 
O festival movimentou diversos 
setores, fazendo circular dinheiro 
e gerar renda. Para o Presidente 
da ACE, João Ermelindo, esse é e 
sempre será o principal objetivo da 
instituição - DESENVOLVIMENTO. 
Ele destaca ainda a importância da 
parceria com o Governo Municipal, 
demonstrando o entendimento do 
propósito do evento.

Os integrantes do núcleo de ba-

res, hotéis e restaurantes do pro-
grama Empreender, co- realizador 
do evento, Hospedar Gastronômico, 
devem repassar para o ACE o lucro 
da barraca bar, mas esse valor ainda 
não havia sido definido até o fecha-
mento dessa edição. A responsável 
pelo setor financeiro, Gisele Torres, 
acredita que o investimento deve 
cair em torno de R$13.000, com 
esse repasse.

Entre gastos com atrações, ECAD, 
formalização, divulgação, seguran-
ça, limpeza e etc, a ACE investiu um 
total de R$ 141.034,80. Como re-
ceita, obteve os patrocínios, oficiais 
e de telão, e a venda de ingressos, 
totalizando R$ 65.709,00, o que 
nos leva ao déficit de R$75.325,80, 
citado no início dessa matéria. Os 
valores investidos pelo Governo 
Municipal, com parte da estrutura e 

sonorização, não constam em nossa 
planilha.

Para concluir, apesar de não ser 
função primordial da ACE trabalhar 
ações sociais, todo material reco-
lhido no festival foi doado à ACRAP, 
Associação de Catadores de Mate-
riais Recicláveis de Além Paraíba, 
e os integrantes da mesma foram 
contratados e remunerados para a 
limpeza do local. Além disso, os dois 
núcleos do programa Empreender 
que envolvem desenvolvimento so-
cial - Art’ Além e As Marias de Tor-
rentes, expuseram e comercializa-
ram seus produtos no II Festival.

Importante destacar que toda o 
investimento financeiro da parte de 
marketing do evento, produzida por 
Gustavo Baldez, e da coordenação 
gastronômica, do Chef Felipe Leroy, 
foi custeado pelo SEBRAE MG.

N

MATÉRIA ESPECIAL SEBRAE

Mulheres se destacam à frente do próprio negócio
Empreendedorismo Feminino – Liderança, percepção e firmeza são algumas das características que se sobressaem

O tempo em que o empre-
endedorismo feminino não 
era encorajado ficou no pas-
sado e, hoje, elas não somen-
te tocam seu próprio negócio 
como ocupam posições de 
grande destaque no mercado 
de trabalho. Enquanto uns 
ainda insistem em tratar o gê-
nero feminino como o “sexo 
frágil”, as mulheres cada vez 
mais conquistam espaços e 
respeito no mercado de tra-
balho. Empreender pode ser 
uma ótima alternativa para 
a mulher que quer se manter 
no mercado, mas encontra 
dificuldades de conciliar a 
função de mãe com o traba-
lho formal. Pensando nisso, 
hoje existem diversas redes de 
apoio ao empreendedorismo 
materno, que oferecem capa-

citação e ajudam na divulga-
ção do trabalho delas.

Uma pesquisa feita em 
2013 pelo Sebrae demons-
trou que, no Brasil, existem 
mais de 7 milhões de mulhe-
res à frente de negócios no 
país. Hoje, o número já deve 
ter quase dobrado.

Dificuldades 
de gestão

Muitas mulheres, em situa-
ções profissionais, se queixam 
de ter que se provar muito 
mais do que os homens que 
desempenham a mesma fun-
ção. No entanto, Renata do 
Valle, da livraria Leparole, nos 
diz que as maiores dificulda-
des enfrentadas no empreen-
dedorismo feminino não são 
relacionadas com seu gênero. 

“Manter um em-
preendimento vivo 
durante a crise eco-
nômica, por exem-
plo, não tem a ver 
com a identidade 
de gênero, mas sim 
com a capacidade 
de gestão, saúde 
financeira da em-
presa, habilidade 
para administrar as 
ameaças e perspicá-
cia para aproveitar 
as oportunidades”, 
comenta Renata.

As vantagens do 
empreendedorismo

feminino
Apesar da dificuldade de 

conciliar a vida pessoal fami-

liar com a vida profissional e 
do receio de não ser levada a 
sério, muitos acreditam que 
as mulheres possuem carac-
terísticas inatas que podem 
auxiliá-las na tarefa de liderar 
uma empresa.

Renata diz que, apesar de 
não ser uma regra, a versa-

tilidade fe-
minina pode 
c o n t r i b u i r 
muito para o 
mundo cor-
porativo: “ge-
ralmente as 
mulheres têm 
uma capaci-
dade de atuar 
de maneira 
p o l i v a l e nt e . 
E isso faz a 
diferença no 
mundo cor-
porativo. Por 
exemplo: an-

tever uma necessidade, ter 
abertura para ouvir outras 
ideias, etc.” As mulheres 
têm fama de serem mais 
adaptáveis a situações ad-
versas, e segundo Renata, a 
flexibilidade para adminis-
trar conflitos podem salvar 
uma empresa.

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.



Além PArAíbA, 31 de Julho de 2017

3
Além PArAíbA, 13 de Junho de 2017

2

Tel.: (32) 3466-1500

n Drª Danúzia

as prateleiras de supermercados 
ou farmácias, naquele corredor 
específico de produtos para be-
bês, a maior parte das embalagens 

dos cremes dentais indicados para a faixa etá-
ria que vai de 0 a 3 anos, destaca: “Sem flúor” 
ou “Não contém flúor”. Há pais de filhos pe-
quenos que têm receio de aplicar nos dentes 
das crianças as versões com a substância. No 
entanto, de acordo com uma nova recomenda-
ção da Academia Americana de Pediatria, um 
dos órgãos mais influentes do mundo quando 
se trata de saúde infantil, os primeiros dentes 
dos bebês devem, sim, ser higienizados com 
cremes que contêm esse elemento na fórmu-
la.  Apesar de esta ser a recomendação oficial 
do órgão brasileiro de odontopediatria desde 
2009, somente agora a Associação Americana 
de Pediatria se manifestou a favor do uso.  Ha-
via o temor de que o creme dental engolido 
pelos bebês levasse à fluorose, que provoca 
manchas brancas nos dentes permanentes, 
antes mesmo de sua formação. A preocupação 
era ainda maior, considerando-se que a água 
corrente que sai de nossas torneiras também 

N

Gerais
n por Carlos Alberto Banjo

Esporte Clube Independente inaugura 
núcleo do Atlético Paranaense

No dia 27 de maio, na sede campestre do Esporte Clube Independente, 
foi inaugurado o primeiro núcleo da Escola Furacão – escolinha de futebol 
do Atlético Paranaense – da Zona da Mata Mineira e interior do Estado do 
Rio de Janeiro. 

O projeto inicial previa que cerca de 160 crianças participassem das au-
las, nesse primeiro momento, mas os números superaram em muito essa ex-
pectativa. Já na véspera, 246 crianças estavam inscritas, com o número che-
gando próximo à casa das 300, no dia da inauguração. 

Divididos por idade, meninos e meninas, que sonham em um dia se 
tornarem jogadores (as) de futebol, ouviram atentamente as instruções dos 
professores e depois participaram de exercícios de fundamento e  treino  
coletivo. 

As crianças que tiverem interesse em se matricular ou tirar dúvidas, po-
dem entrar em contato com o Independente pelos telefones (32) 3462-9666 | 
98810-7153 | 98898-4184. 

 Crack já ameaça mais de sessenta
cidades mineiras

A proliferação do uso do crack em Minas pode estar em um estágio mais 
avançado do que se imagina. Das 853 cidades mineiras, 744 alegam ter pro-
blemas com a droga, segundo levantamento publicado pela Confederação 
Nacional de Municípios, por meio do portal Observatório do Crack. Nesse 
universo, 191 prefeituras afirmam que o nível do problema é alto. O mapea-
mento levou em consideração os impactos causados pela droga nas áreas de 
educação, assistência social, saúde e segurança. 

De acordo com a Confederação, o problema é agravado pela inexistência 
de políticas voltadas para localidades com menos de 200 mil habitantes, que 
representam a maioria dos municípios brasileiros.  O Consultor da Confe-
deração Nacional de Municípios, Eduardo Stranz explica que, no geral, os 
problemas comuns às cidades mineiras se assemelham ao que acontece no 
restante do país. Ele revela que destacam-se a falta de atividades e ações de 
reinserção social para os dependentes químicos, além das verbas que são 
consideradas insuficientes para tratar a questão do vício.

Agricultura familiar terá 
R$ 5,2 milhões para fomento 

da produção 
O Governo 

de Minas, por 
meio da Secre-
taria de Estado 
de Desenvolvi-
mento Agrário e 
da Emater-MG, 
realizou, dia 06 
de junho, em 
Belo Horizonte, 
a cerimônia oficial de assinatura do Termo de Cooperação Técnica com os 
36 municípios selecionados para participarem do Programa de Aquisição de 
Alimentos – PAA Termo de Adesão Estadual. 

Com investimentos de R$ 5,2 milhões, a ação irá beneficiar 800 agricul-
tores familiares da região do semiárido mineiro. O encontro contou a pre-
sença de 28 prefeitos e sete representantes de municípios. Além de promover 
o acesso à alimentação adequada às populações em situação de insegurança 
alimentar e nutricional, o PAA garante a inclusão econômica e social dos 
agricultores familiares, por meio do fomento à produção sustentável e da co-
mercialização, fortalecendo o segmento. 

Cada agricultor ou agricultora pode comercializar um limite anual de até 
R$ 6,5 mil. Eles entregam os alimentos produzidos em uma Central de Dis-
tribuição coordenada por um gestor municipal. Esses alimentos são doados 
a entidades socioassistenciais, como creches, asilos, escolas infantis, CRAS, 
hospitais e banco de alimentos. Após a comprovação da entrega com a nota 
fiscal inserida em um sistema online, o recurso sai do Ministério do Desen-
volvimento Social e Agrário, responsável pelo pagamento, diretamente para 
conta do agricultor, que receberá um cartão do Banco do Brasil do seu muni-
cípio ou agência mais próxima.

 Pacientes terão acesso a novo
medicamento para 

esclorose múltipla pelo SUS
Os pacientes diagnosticados com esclerose múltipla terão uma nova 

opção de tratamento no SUS. O medicamento teriflunomida foi incorpo-
rado à rede pública pelo Ministério da Saúde. A novidade estará disponível 
em até 180 dias nas unidades de saúde do país e deve atender cerca de 12 
mil pacientes que já são tratados pelo SUS, além dos novos casos diagnos-
ticados. 

Essa é uma aquisição importante para ajudar os pacientes a terem melhor 
qualidade de vida, uma vez que a nova medicação, além de oferecer redução 
do avanço da doença com menores riscos aos pacientes, será o primeiro me-
dicamento da primeira linha de cuidado, por via oral.  

A Esclerose múltipla é uma doença que agride o sistema nervoso central 
causando lesões cerebrais e medulares. Afeta usualmente adultos na faixa de 
18 a 55 anos de idade e, no Brasil, a taxa de ocorrência da doença é de apro-
ximadamente 15 casos por cada 100 mil habitantes. Para mais informações 
acesse www.saude.gov.br.        

já vem com uma certa 
quantidade de flúor. 

Como escolher a pasta?
Então, os bebês po-

dem usar pastas de dente 
comuns desde o início da 
dentição, mas, de volta às 
prateleiras do supermerca-
do, qual produto escolher, 
diante de tantas opções? 
Os pais devem ler o rótulo e procurar por pro-
dutos que tenham uma concentração de flúor 
entre 1100 e 1450 ppm (partes por milhão). Nos 
cremes dentais infantis, o que muda é o sabor, 
geralmente mais atraente para esse público, 
mas a eficiência é a mesma.Se tiver concentra-
ção inferior a 500 ppm, não protege das cáries. 
Enquanto a criança ainda não tem os dentes 
molares (os do fundo, que contêm mais sulcos e 
fissuras, locais de difícil alcance da escova e, por-
tanto, favoráveis para o acúmulo de bactérias), a 
limpeza pode ser feita com uma dedeira ou gaze. 
Depois disso, o uso da escova de dentes torna-se 
obrigatório. Para escolher, basta seguir a indica-
ção de idade especificada na embalagem. Para a 
odontopediatra Danúzia Teixeira, com a libera-
ção do flúor, o ideal é encontrar uma pasta que a 
criança se adapte, que o sabor seja bom para ela 
e torne o ato de escovar prazeroso, desde que 
respeitando as quantidades de concentração de 
flúor indicadas e não se esquecendo nunca que 
o mais importante é o ato da escovação e ter 
sempre a supervisão de um adulto, pelo menos 
na última escovação do dia.

Quantas vezes e quanta pasta colocar?
Em geral, o ideal é escovar pelo menos de 

manhã e à noite para os 
menores de 2 anos. Mes-
mo que você não consiga 
supervisionar as outras lim-
pezas do dia, garanta que a 
última, antes do seu filho ir 
para a cama, seja bem fei-
ta, de preferência por você. 
Comer somente nos horá-
rios certos também ajuda 

na prevenção da cárie. Uma das funções da 
saliva é limpar restos alimentares e micro-orga-
nismos que favorecem a infecção por cáries. Co-
mer a toda hora, principalmente alimentos que 
contenham açúcar, sobrecarrega esse mecanis-
mo, que acaba não dando conta do recado. Sem 
contar, é claro, os outros problemas associados 
a esse comportamento, como a obesidade.

Os pais também devem ficar atentos à 
quantidade de pasta usada em cada escova-
ção. Isso também pode ser alterado de acordo 
com a orientação profissional. A princípio, a 
recomendação para as crianças de até 2 anos é 
uma quantidade que equivale ao tamanho de 
um grão de arroz cru. Depois disso, os pais po-
dem aumentar gradativamente, até o tamanho 
de um grão de ervilha para os maiores. 

Dra. Danúzia reafirmou que a primeira con-
sulta ao dentista deve ser feita assim que nas-
cem os primeiros dentinhos, a fim e começar a 
acompanhar e até para que a criança se adapte 
ao ambiente do consultório e não se assuste 
quando precisar da consulta.

FONTE: Americanburrs.wordpress.com
Comentários da Odontopediatra e 

Especialista em Próteses Danúzia Teixeira

n O treino da escolinha do Furacão (Foto: acervo independente)

LEI REDUZ EM 9,31% TARIFA DO TRANSPORTE 
INTERMUNICIPAL EM MINAS GERAIS

As passagens dos ônibus intermunicipais estão em média 9,31% mais 
baratas em todo o estado de Minas. O benefício foi instituído pela Lei Es-
tadual 22.549 e pelos Decretos  74.210 e 74.218 que concederam  a de-
soneração do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
referente a prestação de serviço de transporte rodoviário de passageiros, 
vinculando o repasse à redução do valor das tarifas. Esta é a segunda redu-
ção no valor da tarifa do transporte coletivo intermunicipal de passageiros, 
nos últimos doze meses. No mês de outubro de 2016, o Governo de Mi-
nas Gerais sancionou a Lei 22.288/2016 que extinguiu a Taxa de Gerencia-
mento Operacional  proporcionando uma redução de cerca de 5% no valor 
das passagens dos ônibus intermunicipais. A redução no valor da tarifa vai 
beneficiar a uma média de 4 milhões  de passageiros, que mensalmente 
realizam viagens entre os municípios mineiros.

PROGRAMA MEU PRIMEIRO NEGÓCIO 
INCENTIVA EMPREENDEDORISMO PARA ALUNOS 

DA REDE ESTADUAL DE ENSINO
O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvi-

mento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, acaba de lançar o 
edital do Meu Primeiro Negócio, parte de seu programa Minas Digital. A ini-
ciativa, realizada em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, tem 
como objetivo promover a cultura empreendedora entre alunos do ensino 
médio de escolas públicas estaduais. No programa “Meu Primeiro Negócio”, 
jovens estudantes vão poder experimentar práticas em negócios, economia, 
gestão e operacionalização de empresas. Serão 12 semanas na companhia 
de monitores e voluntários (das áreas de marketing, finanças, recursos hu-
manos e produção), que vão ajudar a ensinar conceitos como livre iniciativa, 
mercado, produção e comercialização. O edital e o formulário de inscrição 
podem ser conferidos no site oficial do programa: meuprimeironegocio.
mg.gov.br. Diretores e professores que tenham interesse em levar o progra-
ma para suas escolas têm até o dia 4 de agosto para efetuar a inscrição. 
Alunos interessados em ter o programa em suas escolas devem falar com os 
professores e incentivar o cadastro da escola pelo responsável da instituição.

PREFEITURA DE ALÉM PARAÍBA ARRECADOU 
MAIS DE 36 MILHÕES DE REAIS, 

NO 1º SEMESTRE 

Segundo o portal da transparência da Prefeitura Municipal de Além Pa-
raíba, o total líquido das receitas orçamentárias atingiu R$ 5.465.647,77,  
em  junho deste ano. O acumulado no primeiro semestre do ano ficou em 
R$ 36.038.205,50.  As maiores fontes de receita foram  o Fundo de Partici-
pação dos Municípios, o ICMS e o FUNDEB.  Os dados estão disponíveis no 
site alemparaiba.mg.gov.br.

ÁGUA UTILIZADA POR USINAS DA LIGHT E DE 
SIMPLÍCIO RENDEU R$670.000 

PARA ALÉM PARAÍBA, ATÉ JUNHO
Nos primeiros 6 meses deste ano, a ANEEL transferiu R$ 670. 613, 77 

para Além Paraíba, a título de Compensação Financeira pela utilização de 
recursos hídricos para geração de energia elétrica pelas usinas de Furnas, 
em Simplício, e da Light, na Ilha dos Pombos. Em junho, foram repassa-
dos R$73.913,70, sendo R$ 41.750, 76, provenientes da Usina de  Ilha dos 
Pombos e R$ 32.162, 94, oriundos da Usina de Simplício. O acumulado 
de 2016 chegou a R$ 905.475. Em 2015, o acumulado havia alcançado R$ 
461.901,56. A Compensação Financeira é um percentual que as concessio-
nárias e empresas autorizadas a produzir energia por geração hidrelétrica 
pagam pela utilização de recursos hídricos. As informações podem ser con-
feridas no site da Agência Nacional de Energia Elétrica

RECADASTRAMENTO ELEITORAL CONTINUA 
NORMALMENTE, EM ALÉM PARAIBA 

O recadastramento biométrico obrigatório, também conhecido como 
revisão biométrica ou recadastramento obrigatório, continua acontecendo 
normalmente em Além Paraiba.  Carla Farage, chefe do Cartório Eleitoral 
no município, informou que fortes boatos surgiram na cidade que o reca-
dastramento já havia sido encerrado, mas que isso não é verdade. Segundo 
Carla, as pessoas não precisam correr ao cartório, pois o recadastramento 
ainda não têm data definida para terminar. Para se recadastrar no Cartório 
Eleitoral de Além Paraiba, que funciona das 12 às 18h, no Bairro da saúde,  
o eleitor deverá comparecer munido de documento oficial de identidade 
que tenha sua foto, titulo de eleitor  e comprovante de residência atualiza-
do. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3462-3820.

AGRONEGÓCIO DE MINAS TERÁ MAIS DE 
11 BILHÕES EM CRÉDITOS                                                       

Com o anúncio da disponibilização de mais de  R$ 11 bilhões, em 
crédito rural para Minas Gerais, o Banco do Brasil lançou o Plano Safra 
2017/2018. O valor significa um incremento de R$ 2 bilhões 300 milhões  
em relação aos recursos do ano passado, 25% a mais que os R$ 9 bilhões 
300 milhões de 2016/2017, destinados ao fomento da produção de agri-
cultores familiares, médios produtores e empresas do setor. Os números 
foram divulgados na Superintendência Estadual do Banco do Brasil, em 
Belo Horizonte.  Simultaneamente, em Brasília, o governo federal anun-
ciou o aporte de R$ 103 bilhões do programa para todo o Brasil, R$ 2 
bilhões a mais que no ano passado.

A família Sabor da Vila 
e a alimentação 

do trabalhador – 
uma história de sucesso

5 A família Sabor da Vila

5 A nutricionista Aurélia Tepedino

mpreendedorismo e 
visão de futuro movem 
os empresários do Sa-
bor da Vila. O restau-

rante, que começou como pada-
ria, enxergou no PAT - Programa 
de Alimentação do Trabalhador, 
em 2012, um caminho para o 
crescimento. De acordo com 
Martha Valéria Cerqueira, uma 
das proprietárias, o processo de 
cadastramento se materializou a 
partir da necessidade de expan-
dir as atividades, mergulhando 
assim no ramo da cozinha in-
dustrial/empresarial. “Desde que 
começamos em 2010, no ramo 
de restaurante, sentimos que po-
deríamos ir além das residências 
e paladares em nosso próprio 
estabelecimento. Sentimos uma 
imensa vontade de levar até os 
trabalhadores o nosso melhor e 
toda dedicação, respeito, carinho 
e qualidade com que administra-
mos nossa refeição”, nos contou 
Martha. 

Segundo a empresária, todo 
trâmite burocrático/adminis-
trativo foi desempenhado 
pelos prestadores de serviço 
Marco Antônio Moreira (con-
tador) e Aurélia Tepedino (nu-
tricionista).

O PAT, criado pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego através 
da lei nº 6321 de 14 de abril de 
1976, possibilita às empresas de-
duzirem em até 4% do Imposto de 
Renda (IR), levando em conta as 
suas despesas na concessão de be-
nefícios de alimentação e refeição 
aos trabalhadores. Com isso, além 
de beneficiar as empresas, o objeti-
vo do PAT é beneficiar os trabalha-
dores a terem acesso à alimentação 
com maior qualidade. Assim, é 
possível garantir a eles mais do que 
um benefício de alimentação, 
um benefício para a saúde.

A nutricionista Aurélia Tepe-
dino, responsável técnica pelo 
restaurante, afirmou que são 

diversos os benefícios para o 
trabalhador como: melhoria na 
alimentação e qualidade de vida, 
melhoria significativa na capaci-
dade física, aumento da dispo-
sição, melhora na resistência de 
doenças e até prevenção de riscos 
de acidentes de trabalho. “Já para 
as empresas, a adesão é faculta-
tiva, mas se optarem pelo PAT, 
ficam isentas de encargos traba-
lhistas e previdenciários sob os 
valores gastos com a alimentação 
de seus empregados”, destacou 
Aurélia.

O restaurante Sabor da Vila, 
em razão do atendimento ao PAT, 
inaugurou recentemente, um es-
paço específico para o seu self 

E

3 O 
atendimento 
ao PAT

service, dando maior conforto 
aos seus clientes e mais agilidade 
ao atendimento às empresas que 
serve, Supermercado Bahamas, 
Supermercado Bahamas Mix e 
Rede Manaus.

Para cadastrar-se no PAT, a 
pessoa jurídica deve apresentar 
e registrar formulário junto ao 
ECT ou enviar via internet cons-
tante no site do MTE - www.mte.
gov.br, mantendo o comprovan-
te de postagem da agência ou o 
comprovante de adesão via in-
ternet. Esses documentos tem 
validade por tempo determina-
do. Informações sobre o progra-
ma podem ser encontradas no 
site do MTE, citado logo acima.
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5 A consultora em ação 5A consultora Lúcia Torres com os integrantes do ART

5Parte das atividades da se-
gunda etapa do PSA

ART’ALÉM segue unido, rumo ao desenvolvimento

O núcleo de artesanato da ACE 
AP - Associação Comercial e 
Empresarial de Além Paraí-

ba, participou, nos dias 17 e 18 
de julho, da segunda fase da 
segunda etapa do PSA - Progra-
ma SEBRAE de Artesanato, na 

sede da instituição.
A consultora dessa vez foi Lú-

cia Torres, que tratou de aspec-
tos mais comerciais, como preci-
ficação, atendimento ao cliente, 
imagem na venda e afins. Assun-
tos extremamente necessários 

para o grupo.
O núcleo de artesanato se-

gue unido, rumo ao desen-
volvimento, se capacitando e 
buscando novas formas de pro-
duzir, expor, divulgar e comer-
cializar sua arte.

5O núcleo em várias atividades do PSA


