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Vem aí (maior e melhor) o II Festival
Gastronômico e Cultural de Além Paraíba

E

stá
tudo
sendo preparado para
o II Festival Gastronômico
e Cultural de Além
Paraíba, idealizado
pelo núcleo de bares, hotéis e restaurantes do programa
Empreender, com o
apoio da ACE AP Associação Comercial e Empresarial de
Além Paraíba, dessa
vez em parceria com
a Prefeitura Municipal de Além Paraíba
- PMAP. O primeiro,
realizado em 2016,
surpreendeu os presentes pela excelente organização, boa
música e culinária
primorosa. A versão 5O movimento do I Festival
2017 será nos dias
A parceria com a PMAP cuidará
06, 07 ,08 e 09 de julho.
de parte da infraestrutura do evenEsse ano, o festival será maior to e trará a Carreta Gastronômica
e, baseado nas poucas críticas do SENAC, que estará em todos os
que foram recebidas na primeira dias do festival, com oficinas na
edição, mais profissional. O reno- área de panificação e confeitaria.
mado chef de cozinha, Felipe LeO II Festival Gastronômico e Culroy, foi contratado para trabalhar tural de Além Paraíba contará com
junto aos restaurantes os pratos as seguintes atrações, já confirmaa serem servidos e a organização das: dia 06 de julho, quinta-feira
geral. Além disso, devido às atra- - Paulo & Anderson, dia 07, sextações reconhecidas nacionalmente, -feira - Viola da Terra e Kiko Zamo evento será realizado no Parque bianchi, dia 08, sábado - Damaris
de Exposições, que ganhará uma Morais e Renato Teixeira, dia 09 de
nova roupagem para se tornar tão julho, domingo - Leila Ribeiro e Feaconchegante quanto o festival do lipe Deluka. Valores de passaportes
ano passado.
e ingressos individuais ainda não es-

5O VIOLA DA TERRA, sucesso já na primeira edição
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tão definidos e muitos outros detalhes e novidades ainda estão sendo
afinados pelo Hospedar Gastronômico. A ACE AP vai realizar, no dia 18
de abril, um super lançamento da II
edição do festival para imprensa e
convidados, onde todas as informações já estarão alinhadas.
De acordo com a gerente da
ACE, Alina Gomes, a parceria público-privada nesse festival trará
excelentes frutos e um evento ainda maior e melhor, que cumprirá a
meta do Hospedar Gastronômico
de fomentar o turismo em Além
Paraíba, movimentando toda a cidade, no período de férias.

5Show de LEILA RIBEIRO, durante o I Festival
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ACE AP sedia reunião de
apresentação do EDUCAMPO

A

ACE AP - Associação
Comercial e Empresarial de Além Paraíba - sediou, em 29
de março, a reunião
de apresentação do EDUCAMPO, modelo de consultoria
técnico-gerencial, contínua e
intensiva, direcionado a grupos de produtores rurais com
a mesma atividade produtiva
e vinculados a uma agroindústria. Foram convidados e
participaram da reunião pessoas-chave da cidade e região
na implantação do modelo. A
reunião foi bastante produtiva
e é bem possível que se dê a
implantação do projeto em
nossa região.
O Projeto EDUCAMPO é
uma iniciativa do SEBRAE, criada em 1997, em Minas Gerais,
idealizado como um modelo
de assistência gerencial e tecnológica intensiva, para grupos
de produtores de uma mesma
atividade econômica, vinculados a uma empresa parceira.
O Projeto vai além do conceito
da assistência técnica tradicional. Tem como princípio a gestão de negócios, normalmente
uma das maiores deficiências
encontradas junto aos empresários rurais, ampliando a capacidade do produtor em gerir
sua atividade. Esse diferencial permite aplicar melhorias
capazes de imprimir ganhos
quantitativos e qualitativos ao
produto primário, melhorando
os indicadores tecnológicos e
econômicos das propriedades.
O EDUCAMPO está ancorado em mais de 60 indicadores
gerenciais e tecnológicos que
permitem o planejamento
dos produtores participantes e empresas parceiras, por

4Momento
de
apresentação
do
Projeto

4Reunião
de
apresentação
do
EDUCAMPO,
realizada na
ACE AP
meio de uma estrutura de
tecnologia da informação capaz de gerar dados em tempo
real para orientar tomada de
decisão. Para a execução do
EDUCAMPO, todas as partes
envolvidas devem conhecer
detalhadamente os objetivos
do trabalho, a fim de garantir
a completa aplicação da metodologia proposta. É primordial
ao projeto que, além dos produtores rurais, alvo do mesmo,
exista uma empresa parceira
que exerça papel fundamental na coordenação e apoio à
execução do projeto, podendo
esta ser uma cooperativa ou
agroindústria.
Os benefícios diretos da
participação da empresa parceira no projeto são o acesso
aos dados médios dos produ-

tores participantes do projeto,
que permite à empresa a tomada de decisão estratégica
quanto à gestão do seu negócio, além do incentivo à regularidade, quantidade, qualidade da matéria prima entregue
e a aproximação com seus
fornecedores, facilitando seu
processo de planejamento e
reduzindo consequentemente, as incertezas em torno do
negócio. Nas propriedades
rurais, a consultoria gerencial
e tecnológica é conduzida por
consultores de nível superior,
capacitados e com conhecimentos na metodologia, sempre acompanhado pelo coordenador da empresa parceira
e pelo SEBRAE.
Para participar do EDUCAMPO é fundamental que

troca de créditos tributários por recursos para
investir em Minas e a criação de dois fundos
imobiliários para captar verbas no mercado.
Dois projetos de lei com as medidas foram
encaminhados à Assembleia Legislativa. A
expectativa é que as leis estejam aprovadas
e sancionadas até o final de maio. Uma das

T

EXPEDIENTE:

pois são vários os
transtornos mentais
que podem levar ao
suicídio, inclusive a
ingestão de medicamentos, sem orientações médicas.
Ela afirma, entretanto, que as pressões sociais, escolares, profissionais
e da vida amorosa
podem também levar a um
sentimento de desajustamento na sociedade e realçar um
sentimento de inadequação
que facilitam o aparecimento de sentimentos depressivos. Estes, ao se agravarem,
permitem que a depressão
se instale e um descrédito no
mundo pode levar o indivíduo ao não perceber sentido
em sua existência.
Diz o ditado que “cão que
ladra não morde”, mas no
que diz respeito ao suicídio,
a preocupação sempre é válida. Segundo Dra. Elizabeth,
quem avisa que vai cometer
suicídio pode estar pedindo

ESTÃO PRESENTES SETE ATORES NO PROJETO:
I. SEBRAE (Gestor Estadual e Técnico de Ponta) O SEBRAE é responsável pela sensibilização, implementação
e coordenação geral do Projeto em cada, capacitando e
atualizando os consultores de campo e de apoio ao Projeto e gerindo, além do funcionamento do projeto e das
pessoas envolvidas, todas as informações produzidas em
cada grupo de produtores, consolidando os resultados do
Projeto em geral. Para tanto, deverá existir na estrutura
do SEBRAE um Coordenador Geral ou Gestor Estadual, do
setor de Agronegócios ou área afim, e o Técnico de Ponta,
que acompanhará de perto as atividades e apoiará, localmente, as iniciativas e ações propostas pelos grupos.

Coordenador da Empresa Parceira – A cooperativa/
agroindústria parceira é impactada diretamente pelos ganhos auferidos pelo Projeto e participa conjuntamente da
gestão dos grupos de produtores, disponibilizando um técnico de seu staff para implementar, acompanhar, avaliar
e desenvolver as atividades propostas. O Coordenador da
Empresa Parceira responderá pela empresa junto ao Projeto, assim como fará a gestão conjunta dos grupos com o
SEBRAE e o Coordenador Técnico.

o produtor apresente perfil
empreendedor e esteja disposto a adotar as orientações
do consultor, tanto no tocante
às técnicas produtivas, quanto
aos controles gerenciais que
constituem o grande diferencial da consultoria oferecida
pelo Projeto.
Ao longo de 20 anos de história, os resultados alcançados
a partir da implantação de inovações técnicas e gerenciais
pelos vários grupos de produtores do EDUCAMPO, demonstram o êxito do projeto e confirmam o sucesso do modelo
proposto, que se adéqua perfeitamente e de forma dinâmica a diferentes realidades,
transformando o produtor e
sua propriedade, tornando-os
mais eficientes e competitivos.

medidas propostas é que as empresas que
tenham créditos tributários possam trocar
parte deles por dinheiro vivo para investir no
próprio estado, por meio de operações com o
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
(BDMG). Para ter acesso ao recurso, é preciso
apresentar um projeto ao estado.

SUICÍDIO – Como prevenir e salvar vidas

odos os dias, temos notícias nos veículos de
comunicação a respeito de suicídios, em todo o
Brasil. Até mesmo na imprensa local, já pudemos
ler sobre casos de pessoas
que terminam por tirar a
própria vida. Atualmente,
no mundo, mais de 800 mil
pessoas cometem suicídio
a cada ano, mais de 2 mil
pessoas decidem parar de
viver, por dia, e no Brasil, mais de 30 pessoas se
matam a cada dia, segundo dados da Organização
Mundial da Saúde.
De acordo com a psicóloga/psicanalista Dra. Elizabeth Damasceno, alguns
fatores podem levar uma
pessoa ao suicídio, entre
eles a presença de transtornos mentais e ou psicológicos, como depressão,
transtorno bipolar, esquizofrenia, alcoolismo e abuso
de drogas. Segundo ela, não
é preciso afirmar que a depressão é a principal causa,

O Projeto EDUCAMPO compreende uma série de atores para
sua implementação e execução, envolvidos com a coordenação
e gestão do projeto, a condução das atividades de campo, a atualização dos consultores técnicos e a auditoria de processos.

II.

Governo de Minas anuncia medidas
para gerar receita de R$ 20 bilhões
O Governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), anunciou uma série de medidas que poderão gerar R$ 20 bilhões para os
cofres de Minas nos próximos dois anos. Elas
incluem benefícios para quem quitar dívidas
atrasadas com o Estado, bonificações para os
contribuintes que pagam as contas em dia,

Estrutura de
Projeto EDUCAMPO:

socorro, embora ainda não
esteja decidido a praticar o
ato. Deve-se dar atenção a
essa pessoa e encaminha-la
a um profissional de saúde
mental. Um sintoma claro de
alguém que está deprimido é
se isolar e tornar-se mais introspectivo.
A psicoterapia faz parte do
tratamento contra a depressão e, dependendo do caso,
há a necessidade de uso de
medicamentos para tirar o
indivíduo da crise instalada.
Geralmente, o tratamento
medicamentoso e a psicoterapia são concomitantes,
como afirma a psicanalista.

Folha do Empreendedor, produzido por:
ACEAP - Associação Comercial e Empresarial
de Além Paraíba
n Tiragem: 2.500 exemplares

O
Setembro
Amarelo é uma
campanha
de
conscientização
sobre a prevenção do suicídio,
com o objetivo
direto de alertar
a população a respeito dessa realidade, no Brasil e
no mundo, e de
suas formas de prevenção.
Ocorre no mês de setembro, desde 2014, por meio
de identificação de locais
públicos e particulares com
a cor amarela e ampla divulgação de informações.
Há uma atenção especial no
dia 10 de setembro, pois é
o Dia Mundial de Prevenção
do Suicídio, que neste ano
cai em um domingo. Para
Dra. Elizabeth, a campanha
é de extrema importância,
uma vez que pode ajudar a
população a se tornar mais
esclarecida e entender que
sentimentos
depressivos
necessitam de tratamento.
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III. Coordenador Técnico – O Coordenador Técnico é terceirizado, contratado pelo SEBRAE para a coordenação geral,
acompanhamento e avaliação dos grupos e dos Consultores Técnicos de Campo. O controle das atividades, das informações e dos resultados de cada grupo ficam a cargo do
Coordenador Técnico, que assume a co-responsabilidade
de gestão junto aos clientes e parceiros do projeto.

IV. Consultor Técnico de Campo – O Consultor Técnico de
Campo é selecionado, avaliado e capacitado para atuar no
projeto, sendo responsável pelos grupos de produtores e
pela aplicação da metodologia. É terceirizado e contratado
pelos produtores e pela empresa parceira. Sua dedicação
é exclusiva ao Projeto, sendo vedado o oferecimento de
consultorias extra contrato e a venda de insumos ou outros
produtos aos produtores assistidos ou fora do Projeto.

V.

Produtor Rural – O Produtor Rural é o alvo da ação de consultoria gerencial e técnica oferecida pelo Projeto. Seu compromisso, sua participação efetiva em todas as atividades propostas e o acompanhamento dos resultados são as premissas
exigidas para sua participação. Qualquer desvio ou demonstração de falta de interesse implicará em seu desligamento.

VI. Facilitador do Treinamento – Os Facilitadores do Treinamento dos Consultores Técnicos de Campo são terceirizados e contratados pelo SEBRAE para a capacitação inicial e
atualização dos consultores técnicos em consonância com
a metodologia do projeto, aprofundando os conhecimentos
técnicos e gerenciais, melhorando a habilidade dos mesmos para condução dos grupos de produtores.

VII. Consultor Temático Estadual – O Consultor Temático Estadual é uma opção dentro do Projeto, reconhecidamente
com conhecimentos na área de economia rural e na cadeia
produtiva trabalhada pelo Projeto. É terceirizado, contratado pelo SEBRAE para auxiliar na capacitação e atualização
dos Consultores Técnicos e na interpretação dos resultados
dos grupos e gerais do Projeto, criando um senso crítico em
torno dos resultados alcançados no Estado. É ligado diretamente ao Gestor Estadual, subsidiando sua tomada de decisão em relação à condução geral e evolução do Projeto.
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Além Paraíba terá a I Feira da Beleza

O

núcleo de salões de beleza do programa Empreender, desenvolvido pela
ACE-AP - Associação Comercial e Empresarial de Além
Paraíba, realizará, nos dias
03 e 04 de julho, das 10 às 19
horas, no SESI, a Além Hair
- Feira de estética, beleza e
bem estar, primeira feira de
beleza de Além Paraíba.
A feira já tem confirmada a parceria com o SENAC,
com workshops nas áreas de
limpeza de pele, drenagem e
tendências de corte e escova. Além disso, a inovadora
Batalha de barbeiros, estará
no evento, que terá cursos
e oficinas nas áreas de colorimetria, maquiagem, de-

5Parte do núcleo Além Hair, reunido para uma demonstração de produtos
pilação artística e design de
sobrancelhas. Expositores de
diversas marcas terão stands

na primeira feira de beleza
de Além Paraíba.
O núcleo Além Hair está

unido e emprenhado na realização desse evento, que
terá total apoio da ACE AP.

Perguntas e Respostas – FGTS INATIVO
Estou empregado. Posso retirar o dinheiro mesmo assim?
Sim. Quem está atualmente empregado
pode sacar o valor de uma conta inativa,
desde que o afastamento do emprego anterior tenha ocorrido até 31 de dezembro
de 2015.
Tenho várias contas inativas. De quais
eu posso sacar o dinheiro?
É possível sacar o dinheiro de todas as
contas inativas, ou seja, aquelas que deixaram de receber os depósitos do empregador por extinção ou rescisão do contrato
de trabalho, desde que o afastamento dos
empregos anteriores tenha ocorrido até 31
de dezembro de 2015.
O que devo fazer caso os meus depósitos mensais não tenham sido feitos pelo
meu empregador?
Segundo advogados trabalhistas, caso
o trabalhador identifique que a empresa
não realizou o recolhimento do FGTS,
existem duas saídas: entrar em contato
com a empresa e tentar com que o dinheiro seja depositado de imediato ou
acionar a Justiça do Trabalho. Segundo a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), existem 7 milhões de trabalhadores cujos empregadores não depositaram o dinheiro, que correspondem a um
débito total de R$ 24,5 bilhões inscritos na

dívida ativa da União.
Poderei sacar o dinheiro todo de
uma vez?
Sim, não haverá limite para o saque. As
contas inativas com saldo até R$ 1,5 mil
poderão ser sacadas nos caixas eletrônicos
da Caixa apenas com a senha do Cartão
do Cidadão, sem precisar levar o próprio
cartão. Já para valores entre R$ 1,5 mil e
R$ 3 mil será necessário que o trabalhador
possua o Cartão do Cidadão e senha para
pagamentos no autoatendimento.
Poderei transferir o dinheiro para outros bancos?
Sim. Os trabalhadores poderão transferir esse dinheiro, independente do valor,
para contas correntes ou contas poupança
de qualquer banco, sem custo. Para isso,
basta ir a uma das agências da Caixa na
data prevista do calendário e pedir a transferência. Se o valor for de até R$ 10 mil, é
possível fazer a transferência apenas com a
carteira de identidade. Acima deste valor, é
preciso levar também carteira de trabalho

ou comprovante da recisão do contrato de
trabalho a que a conta inativa estava vinculada. Valores superiores podem ser sacados
no caixa do banco.
Como sacar o dinheiro de pessoa falecida?
Para sacar o saldo do FGTS da pessoa
falecida, é necessário apresentar os seguintes documentos:
8 Documento de identificação do
sacador.
8 Número de inscrição PIS/PASEP/
NIS.
8 Carteira de trabalho do titular falecido.
8 Cópia autenticada das atas das
assembleias que comprovem a
eleição, eventuais reconduções e
término do mandato, quando se
tratar de diretor não empregado.
8 Declaração de dependentes habilitados ao recebimento de pensão
fornecida por Instituto Oficial de
Previdência Social, ou alvará judicial indicando os sucessores do
trabalhador falecido.
8 Certidão de nascimento ou carteira de identidade e CPF dos dependentes menores, para abertura de
caderneta de poupança.
FONTE G1

Ex-Presidente do TCE-RJ diz que Pezão
participou de reuniões sobre propina
De acordo com o ex Presidente
do TCE - RJ, Jonas Lopes de Carvalho Filho, o Governador do Rio,
Luiz Fernando Pezão (PMDB),
conhecia o esquema de corrupção
que vigorava no Tribunal de Contas do Estado e participou de pelo
menos duas reuniões para debater
seu funcionamento. Ele fez essa
acusação durante a delação premiada, cujo conteúdo foi parcialmente divulgado, na última semana, pela GloboNews. Segundo Dr.
Jonas, o primeiro encontro ocor-

reu na casa de Pezão, na zona sul
do Rio, em 2013, quando o atual
Governador ainda era Vice de Cabral.Conforme o delator, a segunda
reunião ocorreu em 2015, quando
Pezão já era Governador, e foi realizada no Palácio Guanabara. Jonas Lopes “indagou quem falaria
ao governo junto ao TCE e Pezão
respondeu que seria Aﬀonso Henrique Monnerat Alves da Cruz, secretário de Governo”. A expressão
‘falar ao governo junto ao TCE”
era usada, segundo Lopes, para se

referir aos acertos feitos com os
conselheiros do Tribunal. A delação de Jonas Lopes motivou a Operação Quinto do Ouro, promovida
pela Polícia Federal, quando foram
presos cinco dos sete conselheiros
do TCE. Segundo a GloboNews,
o delator narrou três esquemas de
arrecadação de propina. Em um
deles, os conselheiros teriam recebido R$60.000( Sessenta Mil Reais)
mensais, ao longo de 2015, para
ignorar favorecimentos a empresas
de transporte coletivo. O valor teria

sido pago por essas firmas, e o esquema envolveria a Fetranspor, entidade que representa os donos das
empresas de ônibus do Rio. O segundo esquema começou em 2015.
Naquele ano, o governo do Estado
passou a usar o dinheiro de um
fundo do TCE para pagar dívidas
com fornecedores de alimentação
a presidiários. Segundo Lopes, os
conselheiros cobraram dessas empresas para autorizar o pagamento
a elas: eles retiam e dividiam entre
si 15% do valor a ser pago
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SHIATSU – A arte
oriental que alivia dores
Na procura
muito indicado
por alívio das
em patologias da
mais
diversas
coluna, insônia,
dores, o shiatestresse, dor de
su pode ser o
cabeça crônica,
caminho. Masenxaqueca, cersagem oriental,
vicalgia,
entre
que consiste em
outras”, nos conaplicar pressão
ta ele.
sobre determiPode-se
innados
pontos 5Dr. Vinícius Protta, dicar especificado corpo - ME- especialista em Shiatsu mente o trataRIDIANOS ou CAmento para alívio
NAIS DE ENERGIA, tem como de tensões, contraturas e
objetivo, segundo o fisiote- dores musculares, auxílio no
rapeuta, Dr. Vinícius Protta, tratamento de fibromialgia,
da clínica Equilibrium, espe- tendinites, tenossinovites;
cialista na técnica, manter cansaço, lesões desportivas,
ou restabelecer o equilíbrio melhora da dor e sensibilidaenergético, a fim de prevenir de dos pontos gatilhos, meou tratar disfunções que se- lhora na circulação sanguíjam causadas pelo desequi- nea e linfática, relaxamento
líbrio dessa energia. Para a físico, mental e emocional,
medicina oriental, muitas as auxílio no tratamento da
doenças são originadas justo depressão e síndrome do
nas desregulagem energética pânico. Também nas dores
nos meridianos.
crônicas, como as da hérnia
A técnica trabalha todo o de disco ou tendinite, por
corpo, estimulando os meri- exemplo, o shiatsu pode tradianos ou canais de energia, zer alívio.
buscando o equilíbrio enerDe acordo com Dr. Vinígético. De acordo com Dr. cius, geralmente, são indiVinícius, o shiatsu não preci- cadas seções uma vez por
sa de recomendação médica, semana, dependendo do espois não tem contraindicação. tado do paciente, mas pode
Qualquer pessoa pode fazer, ser feito também de 15 e 15
tanto para prevenção quanto dias ou uma vez por mês,
para tratamento. Ele afirma para manutenção. Cada seainda que a técnica pode ser ção dura em torno de uma
indicada em várias patologias, hora, mas, o profissional
sendo elas físicas ou emocio- afirma, que pode levar mais
nais; buscando o equilíbrio de tempo, dependendo da tencorpo e mente. “O shiatsu é são de cada paciente.

Venda de veículos sobe
5,5% em março e tem
primeira alta em 2 anos
As vendas de veículos no
Brasil tiveram a primeira alta em
pouco mais de 2 anos, em março último. Foram emplacados
189.143 carros, comerciais leves
(picapes e furgões), caminhões
e ônibus, um aumento de 5,5%
sobre o mesmo período de 2016,
quando foram vendidos 179.279
exemplares. Os dados são da federação dos distribuidores, a Fenabrave.
Antes disso, o último mês de

alta nas vendas, nesse mesmo
tipo de comparação anual, tinha
sido dezembro de 2014. Porém, o
nível era bem mais acima do que
o atual: naquele mês, foram emplacados 370 mil veículos.
Em dezembro passado, os
emplacamentos atingiram o
maior volume dos últimos 12
meses, com 204,3 mil unidades,
mas foram inferiores em relação
ao montante de 1 ano antes.
FONTE G1

Mais de 20 milhões de contribuintes precisam entregar
a Declaração do Imposto de Renda
n por

O

Carlos Roberto “Banjo” - Rádio MIX

prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda de
Pessoa Física vai se encerrar
no dia 28 de abril e cerca de 20 milhões de contribuintes ainda não
entregaram o formulário da declaração à Receita Federal.
Todo contribuinte que recebeu
rendimentos tributáveis acima de

Tel.:

(32)

28 mil e 559 reais, em 2016, deve
fazer a declaração. Quem não entregar a declaração do Imposto de
Renda durante o prazo determinado pode ser penalizado, com multa
de até 20% do valor máximo do imposto devido.
Para não se enrolar com a Receita, o contribuinte deve ficar aten-

3466-1500

to ao preenchimento
correto do formulário.
Todos os valores recebidos devem ser declarados, inclusive, os
investimentos
feitos
no mercado financeiro.
Além disso, o contribuinte deve ter atenção aos limites
e aos valores gastos que podem ser
deduzidos, ou não. Por exemplo,

as despesas feitas com
salários de empregados
domésticos não podem
ser deduzidas no imposto. No entanto, os
depósitos previdenciários do empregado doméstico, ou seja, o INSS
pago pelo empregador, esses sim,
podem ser deduzidos, em até um
mil e 93 reais. Os gastos com saúde

não têm limites para dedução.
O contribuinte deve ficar atento
também para não se esquecer de
informar na declaração do Imposto
de Renda o CPF dos dependentes,
com 12 anos ou mais. O valor limite
anual de dedução por dependente
teve mudança, passando para dois
mil, 275 reais. A declaração pode
ser feita pela internet. O endereço
é: receita.fazenda.gov.br

Além Paraíba, 11 de abril de 2017
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Mais um curso de atendimento do
SEBRAE movimenta a ACE de Além Paraíba

A

ACE AP - Associação
Comercial e Empresarial de Além Paraíba - sediou, de 27 a
30 de março, mais um curso
de atendimento ao cliente
do SEBRAE.
O consultor Daniel Miranda tratou das diversas
maneiras de atender bem
e levou empresários e seus
colaboradores a repensar
todo seu processo de atendimentos, fazendo uma
análise de onde é possível
agilizar e melhorar.
Durante as tardes dos
dias 27, 28 e 29 de março,
foram realizadas oficinas
com o núcleo de artesanato
do programa Empreender,
desenvolvido pela ACE AP,
Art’ Além Mãos Iluminadas, onde foram abordados
os temas: COMO VENDER
MAIS, COMO UNIR FORÇAS
PARA CRESCER e UTILIZE A
INTERNET PARA MELHO-

3Daniel
com a
turma do
curso de
atendimento

4O
núcleo de
artesanato,
durante a
oficina

RAR O SEU NEGÓCIO.
De acordo com o empresário José Márcio Fernandes, o Dedé da Chaparral
Automóveis, Daniel Miranda é um consultor de diálogo fácil e dinâmico, que está
muito próximo da realidade

que vivem hoje os empresários. Para ele, o curso será
muito proveitoso no dia a
dia empresarial.
O núcleo de artesanato
fará algumas mudanças,
já influenciado pelas oficinas.

