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Ano I

II Comida
de Boteco
será no SESI

S

erá realizado, no
SESI, dias 01, 02 e
03 de dezembro, o
II Comida de Boteco, organizado pelo Hospedar Gastronômico, núcleo de bares, hotéis e restaurantes,
desenvolvido pelo programa Empreender, na Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba.
A programação ficou
definida: dia 01, sexta
feira, início às 19 horas
- Banda Viola da Terra e

Paulo e Anderson; dia 02,
sábado, início às 19 horas
- Banda Wasanna e Felipe Deluka; e, encerrando,
dia 03, domingo, início às
11 da manhã - show com
a Sombra do ABIL. Passaportes LIMITADOS, a R$
20,00, estarão disponíveis
nos integrantes do Hospedar Gastronômico e
na ACE AP. Só serão vendidos avulsos na portaria
do evento. Apoio ACEAP e
programa Empreender.

n Uma das noites do Comida de Boteco 2016, que foi realizado em cada estabelecimento e que, desta vez, será
unificado

Leia também nesta edição...

ACE AP sedia
apresentação do
diagnóstico municipal
8 Detalhes na Página 2

Além Vest Moda realiza
II OUTUBRO ROSA
8 Leia na Página 3
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15 Segunda
Drogaria Popular (Porto) (3462-5016) - Drogamais maior
(São José)
(3462-3405)
do
acordo
feito,
a
empresa
tem
até
cinco
dias
úteis
para
reafirma
David
DeSteno
(BBC,
nov
de
2017).
tral
de Proteção
ao bons
Crédito,
se for uma dívidaalguns
no comérFE: Pessoas com lesões na coluna ou hérnias
detalhes que podem interferir muito no
academia
para obter
resultados?
tirareseu
nome daVou
listaponde maus
pagadores.
Se o musculação?
credor não
Mas se,(3462-3562)
apesar disso,
você ainda
sente uma vontade muito forte
cio ouPM:
Serasa
Experian,
for uma dívidadocomtreinamento,
bancos ouna saúde
de disco
podem fazer
no resultado.
De acordo
comseRecomendações
16 Terça
Mineira
- Oliveira
(3462-1370)
fi
zer
isso
dentro
desse
prazo,
você
deve
contatá-lo.
mesde comprar, seja altruísta, como destaca a pesquisa da psicóloga EliPM: Sim podem, mas Se
é importante
que procuidados que devemos ter quando
ACSM
e American
Heart Association,
a fim
de tuara alguns
insti
tuições
financeiras.
São eles que
recebem
relação
mo depois de fazer contato o nome
não for
retirado,
cabeprincipalmente
ao
17 Quarta
Drogamais
(3462-4646)
- Cidade
Alta (3462-5440)
zabeth
Dunn(Centro)
citada no
site americano
da BBC,
este ano. De acordo
curem uma
avaliação
médica
de
iniciamos
uma atividade:
manter
saúdeseus
e independêndepromover
clientese que
nãoa boa
honram
pagamentos
e incluem
consumidor
entrar
com
uma
ação
judicial
exigindo
a
reti
racom
sua
conclusão,
pessoas
que
tinham
comprado
algo para outra
um
ortopedista,
para
que
possa
verificar
as
con1.
Alimentação
ante
e
depois
do
treino.
cia
física,
os
adultos
se
beneficiarão
da
prática
de
essas pessoas em listas que são acionadas por outras em18trabaQuinta pessoa
Silveira
(Porto)um
(3462-1001)(Vila)mais
(3462-0343)
dições
e indicar
qual morais.
é a melhor forma de
É muito importante
procuramos
ajuda
a um uma
exercícios de força e endurance (resistência) por
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autocontrole,
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ro
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e
à
transformação
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Foto: arquivo PMAP
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Como passar a crise sem dívidas

MUSCULAÇÃO - Quais os benefícios além da estética

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
Até 22 horas – Maio 2017

as contas
organizadas,
cardíaco. evite criar novas díviuso de um tênisCom
especifico
para amais
pratica
lheres iniciantes
elas podem
seguir
comum,
que sejaoubom
para os
doisa mesma
lados. MuitasO dívidas
das,
uti
lizando
com
cuidado
fontes
de crédito como o checrescem rapidamente pelo alto valor dos juros cobrados.
Alguns credores, como bancos ou empresas de varejo cos- que especial e o cartão de crédito, que devem ser evitadas
tumam criar feirões de renegociação que podem dar grandes pelo alto valor de suas taxas de juros. Outras formas de
descontos para solucionar o problema no menor prazo possí- pagamento podem render descontos melhores, como divel. Apresente uma proposta de pagamento que mostre que nheiro ou débito. Tudo depende da negociação feita com
você está disposto a pagar o que deve, mas precisa da compre- o lojista ou fornecedor. Uma boa opção é tentar criar reservas financeiras para estas eventualidades e emergênensão do credor pela situação financeira.
cias que podem surgir de uma hora para outra. Os econoSaiba oque fazer se o caso
mistas recomendam guardar cerca de 30% da renda para
for à Justiça
emergências, mas você pode começar com valores mais
Alguns credores levam o caso de não quitação da dívi- modestos, como 10%, e subir o valor conforme a melhoria
da à Justiça, gerando uma ação judicial contra o devedor da gestão de seu orçamento.

24 Quarta

Fernanda A. Esquerdo – Psicóloga – CRP04/20251
Especialista
Psicologia da- Saúde/Hospitalar
Especialista em Neuropsicologia
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)

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL INAUGUROU DUAS
UNIDADES ODONTOLÓGICAS
O Prefeito Municipal de Além
Paraíba, Miguel Belmiro de Souza
Júnior, acompanhado da Secretária Municipal de Saúde, Bethânia
Reis de Souza Gracioli e da chefe da
odontologia do município, Dra. Kezi
Nogueira, inaugurou dois novos consultórios odontológicos em Além
EXPEDIENTE:

Paraíba. O primeiro deles na Unidade de Saúde Prefeito Miguel Belmiro 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.

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

A Administração entendeu que
apenas um consultório odontológico
em Vila Caxias - antigo pronto atendimento - não seria suficiente para a
população da Cidade Alta. Os consultórios odontológicos já estão em funcionamento, contando inclusive com
a presença de dentistas e auxiliares de

consultórios dentários aprovados no
último concurso público e empossados pelo
atual Prefeito.
In formações do
blog oficial

n Jornalista Responsável:
Amanda Silveira - MG 13.842
Projeto Gráﬁco: Via Color Projetos Gráﬁcos
Impressão: Stylo Gráﬁca e Editora

Tel.:

da PMAP, revisadas pela redação da
Folha do Empreendedor.
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Além Vest Moda realiza
II OUTUBRO ROSA

O Além Vest Moda, com o apoio da ACE
AP - Associação Comercial e Empresarial de
Além Paraíba - e do Empreender, realizou,
na noite de 26 de outubro, no Além Paraíba
Tênis Clube, o II Outubro Rosa, evento que
envolve moda e solidariedade, com renda
revertida para o Pró Criança e para as Voluntárias Sociais de Além Paraíba.
Com delicioso jantar e desfile das lojas
participantes, o evento contou também com
a palestra da presidente da FEDERAMINAS

Mulher, Yeda Fernal, e de uma apresentação
da Psicóloga e escritora, Dra. Simone Sabino. Além disso, um desfile das CATS, mulheres que enfrentaram bravamente o câncer
de mama, emocionou os presentes, pela
alegria de viver dessas guerreiras.
Em determinado momento do evento,
foi apresentado o cheque de R$ 5000,00 e
o troféu de segundo melhor núcleo setorial
do país, recebidos pelo núcleo Além Vest
Moda, no Congresso Internacional de con-

sultores do Empreender, em Foz do Iguaçu
- PR, no último dia 20.
Diretorias do Pró Criança, das Voluntárias Sociais e da ACE AP, a coordenadora
estadual do Empreender, Cleide Basiqueto, e o consultor da FACISC, Clóvis Consoli,
também fizeram parte desse evento, junto
às integrantes do Além Vest Moda. Diversos
patrocinadores e apoiadores contribuíram
para essa noite e foram citados, durante o
evento.

Fotos: VINÍCIUS CASTRO

Gerais
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por Banjo &
Reinaldo Tavares
n

Rádio MIX 102,7 FM e Rádio CPN – Cultura de Porto Novo

MINAS OCUPA O SEGUNDO LUGAR
NO RANKING NACIONAL DE SALDO
DE EMPREGOS NESTE ANO

Minas Gerais mantém o segundo lugar na geração de empregos no
país, de janeiro a setembro deste ano, com saldo de 49.412 empregos
formais, ficando atrás apenas do estado de São Paulo, com 98.619 postos
de trabalho, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência Social. No
mesmo período do ano passado, o estado tinha saldo negativo de 54.653
vagas. De janeiro a setembro deste ano, entre os setores que alavancaram
a geração de postos de trabalho estão os serviços, a indústria de transformação, a construção civil e a extrativa mineral. Para se ter uma ideia, o
setor de serviços, que nesse período em 2016 tinha um saldo negativo de
12.393 vagas, está agora com um desempenho positivo de 17.648 empregos, impulsionado principalmente pelos subsetores de ensino e comércio e administração de imóveis e valores imobiliários. Já a indústria de
transformação, que de janeiro a setembro de 2016, tinha saldo negativo
de 7.741 postos de trabalho, neste ano, no mesmo período, está positiva em 15.401 vagas de emprego, puxada sobretudo pelos subsetores da
indústria de calçados e indústria química de produtos farmacêuticos,
veterinários e perfumaria.

DEFENSORIA PÚBLICA DE MINAS GERAIS
PROMOVE O ACESSO DE PESSOAS
CARENTES À JUSTIÇA
n

A palestra da Yeda Fernal

n

A união do Além Vest Moda

n

Alina Gomes e o prêmio do Além Vest Moda

n

As cerimonialistas Márcia e Regina

Pesquisa conduzida pelo Conselho Nacional do Ministério Público,
neste ano, aponta que a Defensoria Pública é a instituição mais importante do país. O levantamento foi feito com 5 mil cidadãos brasileiros
considerados vulneráveis, como donas de casa e desempregados. Dos
entrevistados, 92,4% avaliam como positiva o trabalho da instituição. A
defensora-pública geral de Minas Gerais, Dra.Christiane Neves Procópio Malard, destacou que vê a Defensoria Pública como uma instituição criada para o povo e legitimada por ele. Ela é a porta de entrada
do cidadão carente e promove o verdadeiro acesso à Justiça, com um
atendimento digno e humanizado. Minas foi o estado com o segundo
maior número de entrevistados. Somente em Belo Horizonte, estima-se
que a Defensoria Pública realize centenas de atendimentos ao público
carente por dia nas mais diversas áreas, como Família, Cível e Criminal. A instituição é responsável por prestar assistência jurídica gratuita
aos necessitados, além de também promover a solução extrajudicial de
conflitos, educação em direitos e conscientização da população sobre direitos humanos, cidadania e ordenamento jurídico.

ÁGUA UTILIZADA POR USINAS DA LIGHT
E DE SIMPLÍCIO RENDEU 882 MIL REAIS
PARA ALÉM PARAÍBA ATÉ OUTUBRO
Nos primeiros 10 meses deste ano, a ANEEL transferiu 882 mil, 295
reais e 41 centavos 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
outubro foram repassados 39 mil, 977 reais e 57 centavos, sendo 27 mil,
260 reais e 74 centavos provenientes da Usina Ilha dos Pombos e 12 mil,
716 reais e 83 centavos oriundos da Usina de Simplício.

CNJ DIVULGA DADOS DO JUDICIÁRIO
SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

n

Entrega do cheque por Cleide Basiqueto e Clóvis Consoli

n

Drª Simone Sabino

n

n

O desfile das CATS

Voluntárias sociais e o Pró Criança – instituições que receberão a renda do evento

n Leila e Antônio deram um
charme a mais ao evento

Em 2016, tramitaram na Justiça do País mais de um milhão de
processos referentes à violência doméstica contra a mulher, o que corresponde, em média, a 1 processo para cada 100 mulheres brasileiras.
Desses, pelo menos 13,5 mil são casos de feminicídio. Os dados foram
apresentados pela presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
ministra Cármen Lúcia, durante Sessão Ordinária do CNJ. Os dados
são dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e ficarão
disponíveis para consulta pública, no Portal do CNJ. Em uma década,
entre a edição da Lei Maria da Penha, em 2006, até dezembro de 2016, o
número de varas e juizados exclusivos em violência doméstica e familiar
passou de 5 para 111. Se contabilizar o número de varas especializadas,
esse número sobe para 134. Além do aumento, também houve a instalação de setores psicossociais especializados no atendimento à vítima em
17 tribunais. Ao todo, em 2016, havia 65 unidades judiciais com setores
psicossociais e 49 unidades com setores psicossociais especializados no
atendimento à vítima. Ao todo, há 411 profissionais atuando na área
judiciária nas varas e nos juizados especializados de violência doméstica
e familiar contra a mulher.

QUEDA NOS REPASSES DO
GOVERNO DEIXA
UFJF EM SITUAÇÃO
DE DIFICULDADE FINANCEIRA

A redução nos repasses do Governo Federal às universidades federais em todo o país tem tido reflexos negativos e complicado a situação
financeira na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Os recursos
enviados para as instituições de ensino em 2017 foi cerca de 30% menor
em relação ao ano de 2016. De acordo com a UFJF, para a universidade o
valor orçado foi de R$ 66 milhões, sendo que, até o momento, o valor recebido foi o equivalente a 85% do montante total. A instituição ainda não
tem a garantia de que o valor restante será repassado até o final do ano.
O reitor da UFJF, Marcos David, revelou ao MGTV que a instituição teve
grandes dificuldades financeiras para fechar as contas em dia este ano,
sendo necessária a utilização de recursos próprios e de saldo positivo do
ano anterior. Segundo o reitor, o valor necessário para cobrir os custos
de manutenção da UFJF gira em torno de R$ 100 milhões por ano. Ele
prevê que, no próximo ano, as dificuldades serão ainda maiores, já que o
governo não indica nenhuma previsão de aumento nos repasses. Além
dos problemas enfrentados para a manutenção, as obras também estão
paralisadas em decorrência da diminuição nos repasses. Nos campus de
Juiz de Fora e Governador Valadares há mais de 10 obras paralisadas,
entre elas a expansão do Hospital Universitário (HU). A UFJF não sabe
dizer quando as obras serão concluídas.

Além Paraíba, 17 de Novembro de 2017
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Art Além e As Marias de Torrentes
conhecem as “Meninas Gerais”

Os núcleos Art Além e As Marias
de Torrrentes fizeram, no dia 08 de
novembro, uma viagem à Alfredo
Vasconcelos, próximo à Barbacena,
onde foram conhecer o trabalho
das Meninas Gerais, grupo de artesanato local, que promove a Casa
do Papai Noel e tem uma tradicional
loja, próximo à Roselanches, importante parada no caminho para Belo
Horizonte. A gerente e o presidente
da ACEAP - Associação Comercial e

n

Empresarial de Além Paraíba, Alina
Gomes e João Ermelindo, a funcionária do departamento comercial
da ACE, Priscila Moraes, e o técnico
regional do SEBRAE MG, Marco Antônio de Mendonça, acompanharam o grupo.
A coordenadora do “Meninas
Gerais”, Rosângela Florentino Roussenq, apresentou o projeto para
o grupo, que conheceu o galpão,
onde são produzidas as peças e a

A loja das Meninas Gerais

n Rosângela e o Presidente da
ACEAP

n

A visita ao galpão

• Realização:

32.3462.2777
Praça Laroca, 62
Além Paraíba - MG

n O
grupo
reunido
na
Casa
do Papai
Noel

fazenda que abriga a Casa do papai
Noel, todos os anos. As “Meninas
Gerais já decoraram outras cidades
no Estado, devido à qualidade de
seu artesanato.
Nossos artesãos e as Marias de
Torrentes ficaram encantados com
o trabalho lá desenvolvido e adquiriram muito conhecimento para o
desenvolvimento de seus núcleos.
Muitas novidades já poderão ser
vistas na Casa do Papai Noel.

