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n Alina Gomes apresentando nosso case de sucesso – como a ACE AP conquistou sus-
tentabilidade e desenvolvimento com o Empreender

ACE Além Paraíba leva segundo lugar no
Prêmio Empreender Nacional 2017

A Associação Comercial 
e Empresarial de Além Para-
íba - ACE AP, ganhou o prê-
mio de segundo melhor nú-
cleo setorial do programa 
Empreender, com o Além 
Vest Moda, no Encontro In-
ternacional de conselheiros 
do programa, realizado, de 
17 a 20 de outubro, em Foz 
do Iguaçu, no Paraná. Nossa 
ACE já chegou ao encontro 
como uma das três fi nalistas 
e fi cou atrás apenas de Ca-
xias do Sul - RS, que tem 24 
anos de Empreender, frente 
aos 4 anos de Além Paraíba. 
Nossa cidade foi a represen-
tante mineira no evento, destacando Além 
Paraíba internacionalmente. A consultora 
do  programa e gerente executi va da ACE 
AP, Alina Gomes, apresentou o desenvol-
vimento do Além Vest Moda, além de ter 
feito também uma apresentação do case 
de sucesso, demonstrando como a insti tui-
ção conquistou sustentabilidade e desen-
volvimento, através do Empreender.

O encontro, que contou com diversos 
fóruns de discussão e palestras, como a do 

Maestro João Carlos Mar-
ti ns e a do ilusionista Henry 
Vargas, foi organizado pela 
CAINCO, CACB e SEQUA e 
teve o objeti vo de promo-
ver o intercâmbio entre os 
consultores e coordena-
dores de núcleos dos mais 
de 40 projetos apoiados 
pelo AL-Invest, reunindo 
representantes de diversos 
países. O Além Vest Moda 
recebeu um cheque de 
R$5000,00 para investi r em 
ações do mesmo, entregue 
para a representante do nú-
cleo, a empresária Rosa He-
lena Mello Dutra.

O consórcio é integrado pela CACB, 
Confederação das Associações Comerciais 
e Empresariais do Brasil, e liderado pela 
CAINCO, Câmara da Indústria, Comércio e 
Serviços de Santa Cruz de La Sierra, com 
a parti cipação de enti dades empresariais 
da Costa Rica, Guatemala, Peru, Uruguai, 
El Salvador. Também integram o consócio 
a Câmara de Paris, a Eurochambers e a SE-
QUA (Organização de Cooperação Técnica 
das Câmaras  alemãs).

n A 
palestra

do 
ilusionista

Henry
Vargas

n O
maestro
João Carlos
Martins,
em sua
apresentação

n O prêmio, que veio acom-
panhado de um cheque de 
R$ 5.000,00

Polo da UNOPAR de 
Além Paraíba recebe novos 

cursos para 2018
 Detalhes na Página 2
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Tel.: (32) 3466-1500

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.

O consumo em Além Paraíba
Um estudo realiza-

do pela IPC Marketing 
Consultoria, divulgado 
pelo Sebrae, mostra o 
Potencial de Consumo 
para todos os municí-
pios brasileiros, dividi-
do por classes sociais 
e apresenta-se como 
um importante fator de 
análise e de estratégia 
de mercado para futu-
ros investidores no local 
que desejam instalar-se.

A seguir, tem-se um 
quadro no qual mostra 
informações relevantes 
para a análise do consu-
mo na cidade e, embora 
os dados mais recentes 
do SEBRAE se refiram a 
2013, podemos ter uma 
boa visão dos fatos. 

O Potencial de Con-
sumo de Além Paraíba 
girava entorno de R$ 
529 milhões de reais, o 
que significa que a cida-
de encontrava-se na 84ª 
posição dos 853 municí-
pios mineiros. Em nível 
nacional, dos 5570 mu-
nicípios do país, a cida-
de ocupou a 713ª posi-
ção. Dados que refletem 
um potencial de consu-
mo razoável se comparados à 
posição em que Além Paraíba se 
encontrava em relação aos ou-
tros municípios do ranking.

seja, podemos dizer que 
o poder de consumo no 
município é predomi-
nante entre as pessoas 
que recebem entre R$ 
2.005 e R$ 11.261 (fon-
te: Faixa de renda por 
classes, FGV).

Agora, podemos nos 
perguntar: que tipos de 
produtos os além parai-
banos mais consomem?

O gráfico à seguir 
mostra que, em 2013, 
cerca de ¼ do consumo 
total na cidade destina-
se a manutenção do lar, 
seguida por despesas 
como alimentação, ma-
teriais de construção, 
veículos, entre outros.

 Por que tal análise é 
interessante para nós?

Como leitores, os 
dados nos mostram 
mais sobre a realidade 
de nossa cidade, sobre 
o funcionamento de 
sua economia e socie-
dade. Como possíveis 
empreendedores, po-
demos utilizar estudos 
assim como um guia 
para nossos empreen-
dimentos, ou seja, um 
entendimento geral de 

mercado, e sobre o investimento 
em setores econômicos menos 
ou mais desenvolvidos em nosso 
território.

Em relação ao Potencial de 
Consumo por classe de renda 
na cidade (classificadas em A, 
B, C, D e E), a figura mostra que 

quase a metade desse potencial 
está concentrado na classe B, em 
segundo lugar está a classe C, se-
guida pelas classes A, D e E. Ou 

Gerenciamento de Carteira da Boa Vista: 
solução com inteligência analítica para PJ

Agilidade na tomada de decisão ao uni-
ficar as informações da empresa e dos sócios 
em uma mesma plataforma é apenas um dos 
benefícios da plataforma Gerenciamento de 
Carteira (GC) disponibilizada ao mercado 
pela Boa Vista SCPC.

Desenvolvida para entregar aos fornece-
dores relatórios completos com inteligência 
analítica agregada, a ferramenta Gerencia-
mento de Carteira analisa e acompanha o 
comportamento da empresa-cliente e dispa-
ra avisos, sempre que houver alterações na 
empresa monitorada, seus sócios e partici-
pações.

“O GC auxilia em todas as fases do ciclo 
de negócios: prospecção, concessão, gestão 

da carteira e recuperação de inadimplentes. 
É um verdadeiro aliado nas decisões estra-
tégicas de transações comerciais”, explica 
Maria Dolores Gil de Oliveira, diretora de 
Produtos da Boa Vista.

Para o fornecedor, o GC significa au-
mento nas vendas para aqueles clientes que 
representam baixo risco e alto potencial, re-
dução das perdas com clientes de alto risco, 
definições de estratégias de cobrança e pros-
pecção de novos clientes. 

Com as informações enviadas pela fer-
ramenta GC é possível redução das des-
pesas com cobrança por meio das ações 
antecipadas de redução da inadimplência; 
mais segurança na análise de pequenas em-

presas, nas quais o comportamento do só-
cio impacta diretamente no risco; e análise 
completa quando avaliado o conglomerado 
de empresas, considerando em conjunto as 
informações da empresa e das empresas por 
ela participada.

Outros diferenciais do Gerenciamento 
de Carteira, em relação à concorrência, 
são não limitar o número de consultas a 
relatório completos (que consideram in-
formações cadastrais, restritivas e dos 
sócios) sobre o documento monitorado – 
sem custo adicional e sem a necessidade 
de incluir o rating e o monitoramento de 
empresas participadas.

ASCOM - BOA VISTA

Polo da UNOPAR 
de Além Paraíba 

recebe novos 
cursos para 2018

n As coordenadoras Renata 
(de pé) e Adriana

Desde 2010, Além Paraíba 
conta com um polo da Unopar, 
considerada a melhor instituição 
à distância do país, funcionando 
no SESI e administrado pela ACE-
AP - Associação Comercial e Em-
presarial de Além Paraíba. Para 
2018, o polo da cidade receberá 
mais 4 novos cursos que trarão 
ainda mais possibilidades aos 
alemparaibanos, que pretendem 
se formar em uma instituição de 
qualidade, online, com aulas pre-
senciais uma vez por semana. Os 
novos curso são fisioterapia, nu-
trição, enfermagem e educação 
física bacharelado. De acordo com 
as coordenadoras do polo, Rena-
ta Rocha e Adriana Mendes, com 
a oferta desses novos cursos, o 
polo de Além Paraíba passa a ser 
polo EAD PREMIUM, cujo simila-
res mais próximos estão em Nova 
Friburgo e Teresópolis.

O polo conta hoje com mais de 
600 alunos e uma excelente infra 
estrutura, além de possibilitar aos 
alunos muitas oportunidades de 
estágio, nas empresas associadas à 
ACE AP. Funcionários de empresas 

associadas à instituição e depen-
dentes têm 20% de desconto nas 
mensalidades. Além disso, na Uno-
par, os alunos podem se utilizar no 
Prouni, Educa Mais Brasil e Quero 
Bolsa, cujos descontos podem che-
gar até 100%. A próxima prova de 
admissão acontecerá no dia 26 de 
novembro e as inscrições estão 
abertas no polo. Informações pelo 
telefone 32 34624309.

Você sabe o que é
podoposturologia? 

n Drª Graziele se capacitando em podo-
posturologia

A Folha do Empreende-
dor conversou com a 
fisioterapeuta, Gra-

ziele Cytrângulo Protta, 
que esteve, no início de 
outubro, em uma especia-
lização em podoposturo-
logia, realizada em Juiz de 
Fora, pela PODOTECH, 
em parceria com a Fisio-
clínica de LONDRINA 
- PR para conhecer um 
pouco sobre essa técnica.

FE: O que vem a ser a 
podoposturologia?

DGCP: A podopostu-
rologia é o campo da Fisioterapia 
que estuda as alterações posturais, 
através da análise dos pés. Essa téc-
nica, de origem francesa, auxilia na 
prevenção e no tratamento terapêu-
tico através da prescrição de palmi-
lhas posturais e mecânicas.  

FE: Como funciona a avalia-
ção postural?

DGCP: A avaliação postural é 
realizada pelo fisioterapeuta qua-
lificado de forma minuciosa e cri-
teriosa com objetivo de identificar 
todos os desequilíbrios existentes. A 
avaliação começa pelos pés (pisada) 
e segue para o restante do corpo. 
Depois, são realizados testes especí-
ficos e faz-se então a colocação dos 
elementos podais a fim de reorgani-
zar todo o corpo.

FE: Qual é o efeito da Palmilha?
DGCP: As informações neces-

sárias para a regulação da postura 
estática e dinâmica também são de-
correntes da planta dos pés. Portanto, 
as palmilhas estimulam os neurorre-
ceptores da pele na região plantar e 
como resposta ocorre uma reprogra-
mação na estratégia postural.

FE: Qual a diferença entre 
Palmilha Postural e Palmilha Or-
topédica?

DGCP: As palmilhas descritas 
como ortopédicas tem sua atenção 
voltada exclusivamente ao pé. Bus-
cam a solução dos problemas locali-
zados nos pés sem levar em conta a 
sua influência na postura corporal. 
Já as palmilhas posturais levam em 
conta outras partes do corpo, o po-
sicionamento dos joelhos, quadril e 

o equilíbrio da coluna vertebral. Em 
razão disso, temos um reposiciona-
mento total do corpo que leva ao 
melhor equilíbrio e alinhamento. 

FE: O tratamento com podo-
posturologia é constante?

DGCP: Esse tipo de tratamen-
to necessita de acompanhamento 
constante. O atendimento é indivi-
dual e não feito isoladamente com 
palmilhas, ele é sempre comple-
mentar aos tratamentos médicos, 
fisioterapêuticos, odontológicos ou 
podológicos.

FE: Quando as palmilhas são 
indicadas?

DGCP: Sintomatologia intrín-
seca do pé (dores, entorses seguidas, 
tendinites);

Dores músculo-tendíneas do 
membro inferior (dores nos pés, joe-
lhos, quadril);

Dores da Coluna Vertebral 
(lombalgias crônicas, escolioses, 
desvios posturais);

Pés: cavo, plano, pronado ou su-
pinado; Diferença de comprimento 
dos membros inferiores; Hálux val-
go (joanete); Metatarsalgias; Fas-
ceítes plantares; Esporão calcâneo; 
Neuroma de Morton; Canelite; Pés 
diabéticos; entre outras.

FE: Onde encontrar essas pal-
milhas?

DGCP: Equilíbrium Fisiote-
rapia

Rua Doutor Tavares, 22
Praça da Bandeira
Além Paraíba-MG

(32) 3462-3680
(32) 99148-8633
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ÍNDICE DE ROUBO DE CARGAS NO RIO 
CAI 24% EM SETEMBRO 

O índice de roubo de cargas no Estado do Rio teve queda de 24,2% 
em setembro deste ano, em comparação com o mesmo mês do ano 
passado, segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP). O anúncio 
foi feito pelo secretário estadual de Segurança, Roberto Sá, em 16 de 
outubro, depois de uma reunião com integrantes do Grupo Integrado 
de Enfrentamento ao Roubo de Cargas, formado pelas forças de segu-
rança e instituições relacionadas, no Centro Integrado de Comando 
e Controle (CICC). O número de ocorrências registradas caiu de 892 
em setembro de 2016 para 676 em setembro deste ano. Segundo Ro-
berto Sá, a queda é resultado da integração entre as forças estaduais e 
federais de segurança, com a implantação do plano Carga Segura, pe-
las secretarias de Segurança e da Casa Civil e Desenvolvimento Eco-
nômico. De acordo com o ISP, em maio, foram 1.239 casos. Em junho, 
o índice caiu para 982. Em julho, diminuiu para 908 e, em setembro 
chegou a 676. 

 PREFEITO DE PIRAPETINGA REDUZ SEU SALÁRIO
O prefeito de Pirapetinga,  Eno de Abreu Arruda, assinou um de-

creto reduzindo, entre outros, o seu próprio salário em 40%. A medida 
visa, além de manter o equilíbrio das contas públicas, atender as áreas 
consideradas prioritárias para o governo, como saúde e educação. Para 
isso foram reduzidos também os salários do vice-prefeito e da equipe de 
secretários em 30% e dos demais servidores comissionados da Prefei-
tura Municipal em outros percentuais (15 % para diretores, coordena-
dores e assessores jurídicos, 10% para dirigentes e assessores especiais 
e 5% para dirigentes de divisão). A medida adotada pela Prefeitura de 
Pirapetinga entra em vigor já no pagamento referente ao mês de outu-
bro e além de não gerar desemprego ainda vai possibilitar a redução da 
folha de pagamento, com impacto mínimo para os trabalhadores, pois 
não afeta os servidores efetivos e contratados, apenas agentes políticos 
e comissionados.

 POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS VAI REALIZAR
CONCURSO PÚBLICO   

O Governo de Minas Gerais, por meio da Polícia Civil (PCMG), 
iniciou os trâmites necessários à realização de novo concurso público 
para Delegado de Polícia. Inicialmente, serão oferecidas 76 vagas para 
reforçar o quadro de pessoal das delegacias no estado. A expectati-
va é que o edital do certame seja publicado até dezembro deste ano. 
A viabilidade da contratação de novos servidores foi analisada pela 
Câmara de Orçamentos e Finanças da Secretaria de Planejamento e 
Gestão, que observou as restrições impostas pela Lei de Responsabi-
lidade Fiscal para se chegar a um número possível de vagas. O chefe 
da Polícia Civil, delegado-geral, João Octacílio Silva Neto, ressaltou 
que a autorização do concurso é resultado do esforço constante do 
Governo do Estado em prol da melhoria das condições de trabalho 
na instituição.

EMPREGO FORMAL EM ALÉM PARAÍBA FICOU
POSITIVO EM SETEMBRO  

Os dados divulgados pelo Caged, disponíveis no site do Ministério 
do Trabalho, mostram que a variação de empregos com carteira assi-
nada em Além Paraíba teve saldo positivo de 18 vagas  em setembro. 
O levantamento apontou 89 contratações e 71 demissões. Nos primei-
ros nove meses do ano o saldo ficou negativo em 165 vagas, com 839 
contratações e 1.004 demissões. Nos últimos 12 meses (entre outubro 
de 2016 e setembro de 2017), o saldo está negativo em 192 vagas, com 
1.095 contratações e 1.287 demissões. No ano passado, o saldo ficou 
positivo em 4 vagas com 1.247 contratações e 1.243 demissões. No acu-
mulado de 2015, o saldo tinha  ficado negativo  em 111 vagas, com 
1.496 contratações e 1.607 demissões. 

14 MILHÕES DE IDOSOS PODERÃO FICAR SEM
ASSISTÊNCIA DOS PLANOS DE SAÚDE  

A proposta de nova lei de planos de saúde apresentada na Câmara 
dos Deputados no dia 18 de outubro pode levar milhões de brasileiros 
a perderem esta assistência médica. O parecer apresentado pelo relator, 
deputado Rogério Marinho (PSDB/RN), altera o mecanismo como o 
aumento é aplicado às mensalidades de idosos. Hoje, a lei proíbe que 
qualquer reajuste por idade seja dado após os 60 anos. O relatório atual 
prevê o fim desta proibição. 

O texto permite que o reajuste seja feito, passada essa faixa etária, 
em cinco parcelas quinquenais, e ainda prevê reduzir o valor de multas 
pagas pelas operadoras em caso de negativa de atendimento. Levando 
em consideração que o Brasil tem atualmente, cerca de 28 milhões de 
pessoas com mais de 60 anos, e que a renda média desta população, se-
gundo o IBGE, é de R$ 2.785, o que se projeta é que pelo menos metade 
desta população - 14 milhões - não conseguirá arcar com os reajustes 
e acabará tendo abandonar o plano de saúde justamente no momento 
em que mais precisará.

ESPECIAL – O empresário do futuro
O mundo está mudando e as tecnologias avançam. E a sua empresa?

Você se planeja para ter o perfil do líder e empresário do futuro?

tecnologia está mudando nossa 
visão de mundo. A velocidade das 
coisas é impressionante. As no-
vidades vêm de todos os lados e 

áreas. Estudos e pesquisas nos atualizam a 
cada dia,  o mundo está em acelerada trans-
formação. O que funcionou nos últimos 50 
anos não funcionará para os próximos 10 
anos. Diante disso, a questão a nos fazermos 
é: qual deve ser o perfil do líder e empresá-
rio do futuro?

Faremos aqui um breve resumo sobre o 
que de mais inovador tem acontecido pelo 
mundo e está chegando ao Brasil. O nosso 
objetivo é que você faça uma reflexão e ana-
lise o quanto você tem pensado no assun-
to e investido em você e em seus negócios 
para acompanhar toda esta inovação.

“Vivemos em uma época incrível” para 
o líder e empresário do futuro

Em uma carta aberta aos jovens do mun-
do, a partir de um tradicional discurso para 
formandos, divulgada em agosto de 2017, 
Bill Gates aponta fatos importantes sobre 
o futuro e os negócios. Ele diz na carta que 
“vivemos em uma época incrível”, e destaca:

“Se eu estivesse começando hoje e bus-
cando a mesma oportunidade para ter um 
grande impacto no mundo, eu consideraria, 
em primeiro lugar, a inteligência artificial. 
Nós apenas começamos a ver todos os jeitos 
que a inteligência artificial terá para tornar a 
vida das pessoas mais produtiva e criativa.”

Já é possível observar como as novas 
tecnologias estão mudando gradativamente 
a forma como enxergamos o mundo. E quais 
seriam elas?

O que o futuro reserva
Para ilustrar, listamos alguns exemplos:
– Um grande escritório dos EUA, Baker 

& Hosteler, em fevereiro de 2017 anunciou 
contratação da inteligência artificial ROSS, 
da IBM, para trabalhar em processos de 
falências, analisando dados, atualizando e 
acrescentando informações aos processos, 
que tem, no momento, 50 advogados do 
escritório no setor. De acordo com o CEO e 
co-fundador Andrew Arruda, outras firmas 
também assinaram com o ROSS e anuncia-
rão em breve.

Esse movimento disruptivo acaba de 
chegar ao Brasil, com o lançamento do pri-
meiro robô advogado do país, Eli, criado 
pela TikalTech, apto a auxiliar na solução de 
processos e casos.

– A Rede de Hotéis Hilton, na Califór-
nia, testa robôs com inteligência arti-
ficial exercendo o papel dos concier-
ges.

– Amazon foi a primeira companhia a 
mostrar a possibilidade de entregar 
pedidos através de drones, mas en-
quanto a companhia americana ain-
da pesquisa esse tipo de tecnologia, 
a JD.com, da China, já transformou a 
ideia em realidade.

 Desde o ano passado, 
em algumas regiões do 
país, especialmente as 
montanhosas e remotas, 
a imagem de um drone 
transportando pacotes 
é algo habitual. E a com-
panhia, a segunda maior 
do comércio eletrônico 
chinês, após o poderoso 
Alibaba, planeja uma ex-
pansão.

– De cada dez operações feitas hoje 
em dia na bolsa de valores america-
na, somente uma é gerada por um 
ser humano.

– A Amazon tem já 67 milhões de pri-
me members nos EUA (assinantes 

que pagam um valor anual para a 
empresa). É maior do que o maior 
banco americano (Chase) tem de cor-
rentistas. E sua ação multiplicou seu 
valor por cinco vezes na bolsa nos úl-
timos dois anos.

–  Segundo o site de tecnologia Te-
chCrunch, o mercado de Realidade 
Virtual movimentará 108 bilhões de 
dólares até 2021. Representações 
virtuais têm um valor enorme para 
diversas áreas, possibilitando imer-
são em filmes e games, simulações 
de qualquer tipo de treinamento.

–  O aplicativo Uber, que veio e mudou 
tendências na área do transporte pri-
vado urbano e baseado em tecnologia 
disruptiva em rede, já tem a cidade de 
São Paulo como a maior em número 
de usuários em viagens de Uber no 
mundo. O serviço de transporte por 
aplicativo da Uber é, certamente, um 
dos mais famosos do mundo.

–  Sem falar ainda no  AIRBNB,  um 
serviço online comunitário para as 
pessoas anunciarem, descobrirem e 
reservarem acomodações e meios de 
hospedagem em qualquer lugar do 
mundo.

A era da tecnologia e da globalização 
digital

Esses são apenas exemplos do uso da 
tecnologia no dia a dia e as mudanças provo-
cadas no comportamento das pessoas.Sem 
contar o uso dos Smartphones, a influência 
das redes sociais, a impressora 3 D que per-
mite a criação de inventos até então impra-
ticáveis para a maioria das pessoas e ainda, 
agora, o uso da Realidade Virtual em varia-
das aplicações de serviços e tecnologias.

Trocar informações através da tecnolo-
gia se transformou em um fenômeno prá-
tico, rápido, mais econômico e divertido. 
Como consequência, o fluxo de informação 
aumenta, estimulando as pessoas a ficarem 
mais tempo conectadas.

Surgem novas profissões, e produtos 
inimagináveis são criados, em um mercado 
totalmente globalizado.

Vivemos uma época em que a imersão 
na tecnologia nos aproxima cada vez mais 
do virtual. Mas e agora? Quais as consequ-
ências reais dessas mudanças que refletem 
diretamente no que deve ser o perfil do lí-
der e empresário do futuro?

Atitudes do perfil do líder e empresário 
do futuro

Os termos da vez em tecnologia e no 
mundo dos negócios que permeiam o perfil 
do líder e empresário do futuro são: “ma-
chine learning” e “artificial intelligence”. 
Até hoje, o homem ensina a máquina. Esta-
mos entrando num mundo onde a máquina 
ensina a máquina. E para isso ela só precisa 
de dados!

Estudos alertam sobre o ritmo acelera-
do da automação. Segundo o The New York 
Order, 60% dos jovens ocuparão empregos 
que terão um nível de automação de dois 
terços nas próximas décadas.

A evolução está aí, o grande risco para 

nós seres humanos não está na evolução 
em si, mas sim em não aceitar. Veremos 
profundas transformações que impactarão 
a nossa vida pessoal e profissional nos pró-
ximos anos. O profissional, para se manter 
competitivo, tem que aceitar que o mundo 
mudou e que a tecnologia veio para ficar.

Mas como eu aprendo a trabalhar e 
conviver com a tecnologia? Isso é o que vai 
diferenciar você nos próximos anos.

Cada vez mais teremos o lado esquerdo 
do nosso cérebro – o lado racional – sendo 
substituído pelas tecnologias, porém, o ta-
lento humano sempre será essencial e in-
substituível. Desenvolver nosso lado direito 
do cérebro, que é responsável pela nossa 
criatividade e emoção, será imprescindível 
e teremos que ter atenção redobrada, com 
foco no desenvolvimento de competências 
emocionais e na inteligência emocional.

Você já refletiu sobre essa evolução? Está 
preocupado em não conseguir acompanhar 
toda esse avanço na tecnologia? Em que es-
tágio você está? A frase-chave é: adapte-se 
às tecnologias e ao mundo!

O que fazer para a sua empresa se adap-
tar ao futuro?

Em sua carta aos jovens, Bill Gates 
ainda diz:

“A inteligência não é tão importante 
quanto eu achava que era e tem muitas for-
mas diferentes. Nos primeiros dias da Micro-
soft, eu acreditava que, se você escrevesse 
códigos ótimos, também conseguiria gerir 
bem pessoas ou liderar uma equipe de ma-
rketing ou qualquer outra tarefa. Eu estava 
errado. Precisei aprender a reconhecer e 
apreciar os talentos diferentes das pessoas. 
Quanto mais cedo você fizer isso, se ainda 
não fizer, mais enriquecedora sua vida será.”

Com base na frase de Gates, evidencia-
mos a importância da adaptação ao mundo 
que já está aqui e também que está por vir. 
Por isso, a Formação e capacitação de líde-
res, assim como o Desenvolvimento de Pes-
soas são pontos cruciais a serem desenvolvi-
dos nas organizações, na sua empresa!

Você pode fazer uma autoavaliação so-
bre o que dissemos aqui, respondendo às 
questões abaixo:

- Podemos continuar com o mesmo mo-
delo mental que nos trouxe até aqui?

- Quais são as competências emocionais 
que hoje o mercado mais procura?

- Já avaliou quais competências você tem 
e quais deve desenvolver?

- O quanto você tem investido em auto 
conhecimento?

3 Dicas para líderes e empresários de 
olho no futuro

Selecionamos algumas dicas para você 
começar a desenvolver um novo modelo 
mental de como avançar para o perfil do lí-
der e empresário do futuro:

1. Aceite e receba essas inovações, pois 
é um caminho sem volta, não 
adianta despender tempo lu-
tando contra.
2. Invista no autoconheci-
mento e autoanálise: a partir 
desses dois pontos é possível 
reconhecer seu perfil e o que 
é necessário desenvolver para 
mudar.
3. Invista em desenvolvi-
mento de competências, para 
gestão de negócios, pessoas e 
até mesmo na vida pessoal.

Lembre-se: se você não está pensando 
na atualização e evolução do seu negócio, 
talvez até da sua profissão, alguém em al-
gum lugar, com certeza está. Este é o mo-
mento de investir em você!

FONTE: http://www.amplieconsultoria.com.br
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Ricardo Zamboni será homenageado 
com o prêmio Mérito Empresarial 

da FEDERAMINAS

n O empresário Ricardo Zamboni

n O Restaurante Cotril, gerenciado por Ricardo e seu pai

O empresário Ricardo Zam-
boni, do Restaurante Co-
tril, receberá o prêmio 
Mérito Empresarial FEDE-

RAMINAS, no dia 25 de novem-
bro, no Tauá Grande Hotel, em 
Araxá. De acordo com o presi-
dente da FEDERAMINAS, Emílio 
Parolini, o objetivo da homena-
gem é prestar reconhecimento 
a dirigentes de empresa que se 
destacam em seus municípios, 
em razão do trabalho que reali-
zam em suas empresas e da sua 
participação ativa no movimen-
to associativo empresarial, bem 
como em ações de interesse da 
coletividade. Para ele, os 
indicados pelas ACEs para 
receber o diploma e a me-
dalha do Mérito Empresa-
rial 2017 são batalhadores 
que geram  empregos e 
criam riquezas em suas re-
giões, oferecendo, assim, 
a sua parcela de contri-
buição ao desenvolvimen-

to econômico e social do 
Estado e do País. Ricardo 
ficou muito satisfeito com 
a indicação ao mérito, 
que é feita pela diretoria 
da ACE. “A melhor coisa 
de realizar um trabalho 
bem feito é ser reconhe-
cido pelo seu esforço e a 
Associação Comercial de 
Além Paraiba, através da 

indicação ao Mérito Empresarial 
2017, reconheceram o trabalho 
que venho fazendo junto ao meu 
pai Adalton Zamboni e toda nos-
sa equipe do Restaurante Cotril. 
Estou muito feliz e honrado por 
esse reconhecimento da ACEAP”, 
declarou ele.

O XX Congresso das Associa-
ções Comerciais e Empresariais 
de Minas Gerais e o Mérito Em-
presarial 2017 serão realizados  
de  23 a 26 de novembro. A so-
lenidade do Mérito, será na noi-
te de sábado, dia 25. O objetivo 
do evento é analisar a “saúde” 
das empresas em seus principais 
setores: administração, gestão, 
liderança, financeiro e contábil. 
Aliado a isso, também será pro-
posta aos participantes uma ava-
liação da saúde de cada um como 
rotina de exercícios, alimentação 
e hábitos do dia a dia.

O evento dá sequência aos 
lemas de motivação adotados 
desde a primeira gestão do pre-
sidente Emílio Parolini: Atitude 
– agir para crescer!, em 2014, A 
hora é agora!, em 2015, e Criar é 
preciso!, em 2016.

INFORMAÇÕES ASCOM ACE-
AP E FEDERAMINAS.

Comportamento
Empreendedor

C o m p e t ê n -
cias do século 21: 
A importância de 
desenvolvê-las 
nos jovens

Estar atento 
às mudanças e 
novas exigências 
do mercado pode 
ser um grande diferencial para a inserção no mundo do trabalho.

A educação já reconhece a necessidade de desenvolver as 
competências do século 21. São elas que vão fornecer aos jo-
vens recursos para enfrentar um mercado de trabalho que exi-
ge cada vez mais. Mas faltam estudos na área. Para competir 
por posições promissoras no mercado de trabalho em constante 
mudança, o aluno precisa desenvolver o pensamento crítico, a 
solução de problemas, comunicação, colaboração, criatividade 
e inovação.

Mas como inserir esse desenvolvimento no contexto de sala 
de aula atual? Essa questão deixa governantes, professores e pais 
preocupados. Para facilitar o entendimento desse conceito, o Na-
tional Research Council elaborou o Education for life and work: 
developing transferable knowledge and skills in the 21st Cen-
tury, uma lista de quais são as competências do século 21 e o que 
fazer para desenvolvê-las.

Os pesquisadores dividiram as competências em três grupos 
de domínio. O primeiro já é conhecido dos educadores: o cogni-
tivo. Ele envolve capacidades que os métodos de ensino tradicio-
nais já dão conta, como o poder de interpretação, alfabetização, 
habilidade de escutar, entre outros.

Os outros domínios não são tão palpáveis no aprendizado. 
São eles: intrapessoal e interpessoal. O primeiro envolve a forma 
como cada indivíduo lida com as próprias emoções. Autodidatis-
mo, perseverança e flexibilidade são algumas das competências 
exigidas para ter esse domínio.

O domínio interpessoal compreende características que aju-
dam a lidar com outras pessoas. Saber passar informações, comu-
nicar-se e ter empatia são algumas das competências que o aluno 
tem quando o desenvolve bem.

Isso não quer dizer que as competências cognitivas sejam 
totalmente excluídas. O ideal é compreender uma intersecção 
das três e criar ambientes propícios para o desenvolvimento 
de cada uma das competências, tanto dentro da sala de aula, 
quanto fora.

FONTE: www.sebrae.com.br


