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DAMARIS MORAIS ABRIRÁ SHOW DE
RENATO TEIXEIRA NO II FESTIVAL GASTRONÔMICO

D

A cantora comemora a volta à Além Paraíba

AMARIS MORAIS é prata da
casa. Natural de Além Paraíba, a
cantora vem brilhando na noite
carioca e comemora voltar a cantar na terrinha, no II Festival Gastronômico e
Cultural de Além Paraíba. Seu show acontece
no dia 08 de julho, sábado, e abre a apresentação do violeiro Renato Teixeira.
Nessa entrevista ao nosso jornal, Damaris
conta um pouco de sua história e dos planos
para o futuro, na música.
FOLHA DO EMPREENDEDOR: Quando
você descobriu o dom para a música?
DAMARIS MORAES: Ainda bem criança.
Comecei a cantar aos 8 anos de idade em igrejas, depois comecei a fazer alguns jingles comerciais para as rádios de Além, aos 13 anos
participei do Festival Acadêmico da Canção,
na Escola Estadual São José, onde estudava.
Depois desse festival recebi uma proposta e
comecei a cantar profissionalmente.
FE: Você toca algum instrumento?
DM: Dou umas arranhadas num violão,
acho o máximo acordeom. Confesso que tem
sido meu calcanhar de Aquiles a falta de tempo pra me dedicar e me aperfeiçoar no violão.
FE: Você cantou em algumas bandas em
Além Paraíba, antes de se mudar para o Rio
de Janeiro... Quais e qual era o estilo musical?
DM: Sim, Além Paraíba foi o berço de tudo
e só tenho a agradecer as tantas oportunidades que tive aí, já cantei com a banda Antares,
Sertanejo, forró, axé, pop...tudo (risos). Cantei
por anos na antiga Oficina do Chopp com a
Banda Clichê, que era mais MPB, Já fiz carnaval com diversas bandas, formaturas...Enfim
cantei de tudo e ao lado de muitas pessoas
bacanas. Foi tudo agregador, é dessa mistura toda e dessas tantas pessoas maravilhosas
que passaram em minha carreira que nasceu
a Damaris Morais cantora.

Fotos: Arquivo DAMARIS MORAIS

FE: Hoje, o foco é mais o sertanejo mesmo ou é apenas uma turnê específica?
DM: Já passei por muitos estilos, sou muito eclética e curto de tud oum pouco... Por ter
passado por tudo, resolvi voltar as origens,
que foi o sertanejo. Um dos motivos é a energia no palco, é uma delícia, outro motivo forte, é que me remete a minha verdade que é
Minas, né? E com esse momento do sertanejo
feminino, tudo se encaixa perfeitamente! Só
alegria! Mas escuto de tudo e danço de tudo.
Acho que a música é uma arte e ela deve ser
apreciada livremente!
FE: Como vem sendo o trabalho na cidade
maravilhosa?
DM: O Rio de Janeiro é um mundo de oportunidades e, graças a Deus, também encontrei lá pessoas que agregam o tempo todo ao
meu crescimento. Por ser tão grande, também
não é fácil. É uma cidade de muitos artistas
e muito talentos e de estruturas grandiosas.
Mas, com a graça de Deus, onde chego o meu
trabalho é bem recebido e assim vou crescendo, dando um passo de cada vez. Já conquistei
mais do que imaginei e estou correndo atrás
de muitos sonhos ainda!
FE: Quais são os planos com a banda? Há
projetos para um cd?
DM: Muitos projetos! Estamos com a
turnê Clima Sertanejo, com agenda em: São
Paulo, Minas e Rio de Janeiro... No mês de julho, lanço minhas duas músicas de trabalho.
Uma é composição de Nivardo Paz, composi-

tor de “Meu violão e o nosso
cachorro”(Simone e Simaria),
“Recaídas”(Henrique e Juliano), Prisão sem grade(Jorge
e Mateus)... Nos conhecemos depois dele assistir ao
vídeo meu no youtube cantando Recaídas. Ele enviou
uma mensagem, começamos
o contato e ele me presenteou com uma linda música,
que será surpresa. (risos). As
músicas serão lançadas com
clipes, já estão sendo roteirizados, esta bem legal! E
no início de 2018 vem aí, se
Deus quiser, meu primeiro
DVD. Ainda não decidimos
onde será gravado, mas gostaria bastante que fosse aí
em Além! Seria uma honra!
FE: Vamos conhecer música nova no show do festival?
DM: Sim!!!!!
FE: Em Além tem muitos
talentos... Na área feminina,
quem você destacaria?
DM: É realmente uma
cidade cheia de talentos...
Posso citar Leila, Carlinha,
Neide, Gleyce... Todas muito
boas!
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FE: O que você espera do show em Além
Paraíba?
DM: Espero muita alegria, emoção...Faz
muitos anos que não canto aí. Então vai ser
demais fazer meu show olhando pra minha
família, para os meus amigos, tantas pessoas queridas, todos os dias recebo na minha
FanPage muito carinho do pessoal de Além,
quero retribuir com um show lindo!
FE: O que acha de projetos como o do
festival gastronômico? O que você acha que
pode trazer para a cidade?
DM: Acho o máximo!!!!! Além Paraíba
merece eventos como esse! Os organizadores estão de parabéns, Além é uma terra de
gente boa, trabalhadora, gente feliz. A economia agradece e o povo se diverte! Gente, esse
evento é genial!!! E eu vou curtir muito!!!!
Obrigada, Amanda e toda equipe! Um grande
beijo e até 08 de julho!
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por Carlos Alberto Banjo

Esporte Clube Independente inaugura
núcleo do Atlético Paranaense

N

as prateleiras de supermercados
ou farmácias, naquele corredor
específico de produtos para bebês, a maior parte das embalagens
dos cremes dentais indicados para a faixa etária que vai de 0 a 3 anos, destaca: “Sem flúor”
ou “Não contém flúor”. Há pais de filhos pequenos que têm receio de aplicar nos dentes
das crianças as versões com a substância. No
entanto, de acordo com uma nova recomendação 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 fórmula. 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. Havia 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

já vem com uma certa
quantidade de flúor.
Como escolher a pasta?
Então, os bebês podem usar pastas de dente
comuns desde o início da
dentição, mas, de volta às
prateleiras do supermercado, qual produto escolher,
diante de tantas opções?
Os pais devem ler o rótulo e procurar por produtos 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 concentração 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, portanto, 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 indicação de idade especificada na embalagem. Para a
odontopediatra Danúzia Teixeira, com a liberação 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. Mesmo que você não consiga
supervisionar as outras limpezas do dia, garanta que a
última, antes do seu filho ir
para a cama, seja bem feita, de preferência por você.
Comer somente nos horán Drª Danúzia rios certos também ajuda
na prevenção da cárie. Uma das funções da
saliva é limpar restos alimentares e micro-organismos que favorecem a infecção por cáries. Comer a toda hora, principalmente alimentos que
contenham açúcar, sobrecarrega esse mecanismo, 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 escovação. 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 podem aumentar gradativamente, até o tamanho
de um grão de ervilha para os maiores.
Dra. Danúzia reafirmou que a primeira consulta ao dentista deve ser feita assim que nascem 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)

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 aulas, nesse primeiro momento, mas os números superaram em muito essa expectativa. Já na véspera, 246 crianças estavam inscritas, com o número chegando 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, podem 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 problemas 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 mapeamento 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 Confederação 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 Secretaria de Estado
de Desenvolvimento 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 agricultores familiares da região do semiárido mineiro. O encontro contou a presença 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 comercialização, 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 Distribuição 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 Desenvolvimento Social e Agrário, responsável pelo pagamento, diretamente para
conta do agricultor, que receberá um cartão do Banco do Brasil do seu município 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 incorporado 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 diagnosticados.
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 medicamento 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 aproximadamente 15 casos por cada 100 mil habitantes. Para mais informações
acesse www.saude.gov.br.

Tel.:

(32)

3466-1500
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Além Hair realiza I FEIRA DE
Como manter
as vendas
ESTÉTICA, BELEZA E
com o advento do
BEM ESTAR DE ALÉM PARAÍBA e-commerce

O

núcleo de salões de beleza
do programa Empreender,
desenvolvido pela Associação
Comercial e Empresarial de
Além Paraíba - ACE AP, Além Hair, realizará a I FEIRA DE ESTÉTICA, BELEZA E
BEM ESTAR DE ALÉM PARAÍBA.
Essa primeira edição do evento acontecerá nos DIAS 03 E 04 DE JULHO, DAS

10 ÀS 19 HORAS, no SESI. Diversos cursos como batalha de barbeiros, gestão
para salões, aperfeiçoamento em cortes,
colorimetria, maquiagem, workshops
e palestras variadas estão disponíveis,
em dois dias voltados para a beleza. Há
vagas para cursos pagos e gratuitos. A
entrada custará R$ 10,00 e um quilo de
alimento não perecível e os inscritos em

cursos pagos estão isentos da entrada.
A I FEIRA DE ESTÉTICA, BELEZA E BEM
ESTAR DE ALÉM PARAÍBA terá Expositores de marcas nacionais e internacionais
e já estão sendo formadas caravanas da
região para participar. Informações sobre os cursos e inscrições na ACE AP, no
SESI, telefone 32 34661245. Realização
Além Hair. Apoio ACEAP e Empreender.

Parceria entre ACE AP e governo
Municipal viabiliza vinda
carreta gastronômica do SENAC

A parceria entre o Governo Municipal e Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba - ACE AP, na
realização do Festival Gastronômico e
Cultural de Além Paraíba, viabilizou diversas oportunidades de capacitação
gratuitas do SENAC.

De 12 a 14, 19 a 21 e de 26 a 28 de junho, será realizado, no auditório da ACE
AP o Workshop Técnicas de serviços de
garçons e garçonetes. São três turmas,
com vagas limitadas.
Já durante o período do festival, de
06 a 09 de julho, a carreta gastronômica

terá as oficinas voltadas para boas práticas de higiene, segurança na cozinha,
culinária mineira, saladas, controle de
qualidade e sanduiches naturais.
Também para a carreta as vagas são
limitadas. Inscrições e informações ACE
AP, no SESI. Telefone 32 34661245.

N

o ano passado, vários jornais, blogs e páginas do Facebook, divulgaram a petição assinada por “comerciantes e trabalhadores de Viçosa” que exigiam a proibição
da internet no município localizado no interior de Minas
Gerais. Alegando que a rede mundial de computadores
causava prejuízo ao varejo local, os comerciantes justificavam que era impossível competir com os preços inferiores
cobrados pelas lojas da internet.

De acordo com o texto da petição, as grandes redes virtuais praticavam a “concorrência implacável, desumana,
absurda e insana” e que vários empregos haviam sido extintos na cidade em função desse comércio. É claro que a
petição foi levada em tom de brincadeira (mesmo tendo
sido assinada por 175 pessoas). No entanto, o assunto é sério, e não se restringe às cidades mineiras.
Entre as principais tendências identificadas para o varejo brasileiro, o aumento das compras pela internet se destaca. De acordo com o IBGE, as vendas no comércio tiveram
uma queda de 4,3% em 2015, e as projeções para esse ano
não são animadoras. Na contramão dessa tendência, o varejo virtual cresceu impressionantes 15,3% de acordo com
a E-bit, consultoria especializada em e-commerce. Mas
porque o varejo virtual consegue crescer mesmo em tempos tão difíceis como o que estamos vivendo?
Pelo fato que essas empresas atuam em escala nacional,
ou mesmo global e, por isso, vendem em volumes muito
superiores às lojas físicas. Sendo assim, são capazes de negociar preços mais baixos com seus fornecedores e, por
sua vez, vender produtos mais baratos aos consumidores.
Diferente dos pequenos comerciantes, que por comprarem
quantidades menores, são incapazes de conseguir bons
preços de seus parceiros. Além disso, o comércio tradicional precisa arcar com custos que o varejo virtual não possui, entre eles: o valor do aluguel da loja, o salário dos atendentes, gastos com segurança, inadimplência, entre outros.
Mas, então, qual o futuro do pequeno comércio? Reduzir
até se tornar irrelevante? Ou mesmo, desaparecer?
Felizmente, não. O futuro do comércio é se adaptar à
nova realidade imposta pela Era da Informação. No entanto, isso exigirá que os comerciantes melhorem os serviços ao cliente. Primeiramente, é necessário aperfeiçoar o
atendimento prestado. Vale lembrar que esse quesito não
é apenas realizado pelo vendedor, mas por toda equipe da
loja (dono, gerente, caixa, auxiliar, segurança, entre outros).
Logo, todo time deve passar por um severo processo de seleção e treinamento, visando conscientizar esses profissionais dos benefícios de um melhor relacionamento com o
cliente.
Aliado à atuação no pós-venda, o varejista mostrará aos
clientes que a empresa não está interessada apenas na venda circunstancial, mas na formação de um vínculo pessoal
e duradouro. De acordo com o instituto de pesquisa Euromonitor, o relacionamento pessoal é um dos grandes “trunfos” do pequeno comércio, seja ele localizado no interior
ou na capital. O varejo que consegue proporcionar esse tipo
de relação tende a manter os clientes fiéis por mais tempo,
mesmo com preços superior aos concorrentes.
Outra forma de conquistar o cliente, é oferecer um
atendimento rápido e conveniente. Mesmo em cidades do
interior do país, a maioria das pessoas vivem rotinas sem
muito tempo disponível. Por isso, o consumidor tende
a não ter paciência com filas ou compras demoradas. Na
verdade, a maioria das pessoas considera esperar em filas
extremamente desagradável. Logo, lojas que ofereçam um
atendimento rápido e com facilidade de acesso, como estacionamentos ou localização privilegiada, tendem a atender
melhor os clientes.
A fidelização dos clientes pelo atendimento diferenciado pode ser uma boa estratégia de propulsão das vendas. A
internet, como os demais avanços tecnológicos ao longo da
história, não será barrada ou proibida. Cabe aos pequenos
comerciantes brasileiros se adaptarem à nova realidade.
Para isso, será necessário empenho e trabalho duro para
superar esse desafio. Nada que esses empreendedores não
sejam capazes de vencer.

Além Paraíba, 13 de Junho de 2017

4

A União do Empreender dá nova
vida à charmosa Adão Araújo

N

o último sábado, dia 27 de
maio, a Rua Adão Araújo esteve movimentada com uma ação
denominada Manhã no Clube de
Vantagens, onde foram sorteados
os 17 vales compra da campanha
do mês das mães. A ação, realizada
pelo Clube de Vantagens da Adão
Araújo, núcleo do programa Empreender, desenvolvido pela ACE
AP - Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba, que visa
à revitalização da rua, levou dezenas de pessoas ao centro da cidade. Além do sorteio, que ocorreu às
11 horas da manhã, o evento teve
cuidados com a pele, proporciona-

dos pela V DESIGN CLEAN, maquiagem de Higor Zóffoli, patrocinada
pela LA MEYZE, participação da
UNIMED, medindo pressão arterial e da DROGAMAIS, com teste
de glicose e análise capilar. Para a
criançada, teve muita pipoca e algodão doce. Foi uma manhã animada, que mostrou mais uma vez
a força da união, no crescimento
empresarial e desenvolvimento do
município.
Animados com o movimento da
rua, os empresários que participaram comemoraram o sucesso dessa união e o clube de vantagens da
Adão Araújo já tem novos partici-

pantes. A empresária Camila Lotti
contou que ficou encantada com
todo o movimento e decidiu fazer
parte do projeto, depois da ação
do dia 27 de maio. A campanha
do dia dos namorados sorteará 19
jantares românticos, uma poupança do BB, no valor de R$100,00 e
um plano de saúde ambulatorial
da UNIMED, com carência de três
meses para pagamento. O jantar
terá música de Felipe Deluca e será
realizado no aconchegante espaço
da Estação de Porto Novo. Haverá
venda de mesas para o evento, que
acontecerá em 23 de junho. O sorteio será no dia 17.

