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Além Paraíba, 20 de Dezembro de 2017

ACE AP TEM A PRIMEIRA PRESIDENTE
MULHER, EM 81 ANOS DE EXISTÊNCIA

F

oi eleita, em 30 de novembro, em assembleia
geral ordinária, a nova
diretoria da ACE AP - Associação Comercial e Empresarial
de Além Paraíba, para o biênio
2018/2019. Esta nova gestão
terá a primeira presidente mulher, em 81 anos de existência
da ACEAP, a empresária Rosa
Helena Melo Dutra.
Seguindo a ordem do dia, na
assembleia presidida pelo ex
presidente da ACE, Fernando
Junqueira, o então presidente n A nova presidente da ACEAP (Associação Comercial e Empresarial de Além Paraí- n O ex-presidente da ACE, Fernando Junqueira, o
João Ermelindo de Andrade e ba), Rosa Helena Melo Dutra com o palestrante Waldez Ludwing
então presidente João Ermelindo e a gerente executiva, Alina Gomes

n

Silva apresentou seu relatório de
gestão e a prestação de contas,
referente ao período de 01 de
janeiro de 2017 a 31 de outubro
de 2017, aprovada pelo conselho fiscal. Logo em seguida, foi
eleita por aclamação a nova diretoria, que concorreu em chapa
única.
Ficou assim formada a diretoria para a gestão 2018/2019 da
ACE AP:
Presidente:
Rosa Helena Melo Dutra
1º Vice Presidente:
João Ermelindo de Andrade e Silva
2º Vice Presidente:
Sávio Oliveira Ferraz

Eleição

Leia também nesta edição...

Anorexia e Bulimia
8 Detalhes na Página 2

Hospedar
Gastronômico
realizou o II Comida
de Boteco,
em novo formato
8 Leia na Página 3

Iniciativas
Empreendedoras:
uma luz para o fim
da crise
8 Detalhes na Página 4

Secretária:
Maria das Graças Rodrigues
Suplente:
Nilton Tomé M Rezende
Tesoureiro:
Paulo de Medeiros
Suplente:
Élvio Oliveira Ferraz
Conselho Fiscal:
Cristina Maria da Silva Cardoso
Jorge Márcio Marques
José Márcio Fernandes da Silva
Suplentes:
Mirian Martins de Melo
Ricardo Salgado Zamboni
Ralphy Soares Ribeiro
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Como passar a crise sem dívidas

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
Até 22 horas – Maio 2017
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está sujeito ao interesse da empresa ou instituição financeira em dar crédito novamente ao cliente.

Evite novas dívidas e faça
O QUE É A ORTODONTIA?

Saiba renegociar dívidas

5

Sexta

Ilha (3462-3086) - Bello (3462-7750)

6

Sábado

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)

Mineira (Porto) (3462-5195) - Silveira (Vila Laroca) (3466-1394)

Escola Estadual Dr. Alfredo Castelo Branco:

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)

As dívidas maiores merecem atenção especial. Procureserva
re os credores e converse para
chegar
a um denominador
Drª
Tabatha
Mendes – CRO RJ 30869 /um
CRO
MG 37389
23 Terça
Drogaria Popular (Porto) (3462-5016) - Drogamais (São José) (3462-3405)
Com as contas mais organizadas, evite criar novas dívicomum, que seja bom para os dois lados. Muitas dívidas
EM
HARMONIZAÇÃO
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Mineira (3462-3562) - Oliveira (3462-1370)
crescem ESPECIALISTA
rapidamente pelo alto valor
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Drogamais (Centro) (3462-4646) - Cidade Alta (3462-5440)
cientes se queixam de enrolarem a25língua
A Ortodontia é uma especialidade da aceitação pelos adultos.
tumam criar feirões de renegociação que podem dar grandes pelo alto valor de suas taxas de juros. Outras formas de
Quais os benefícios do tratamento com ou cuspirem enquanto falam, o que tamOdontologia que cuida da má oclusão, ou
descontos para solucionar o problema no menor prazo possí- pagamento podem render descontos melhores, como di26 Sexta
Silveira (Porto) (3462-1001)- Drogamais (Vila) (3462-0343)
bém causa desconforto, além do desconseja, ajuda no tratamento dos problemas o aparelho ortodôntico?
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Mineira (Porto) (3462-5195) - Silveira (Vila Laroca) (3466-1394)
tratamento:
entre
os
dentes.
para ficar mais bonita e recuperar a autoes- dem esperar do da
Escola
Estadual Sebastião Cerqueira
gestão
de
seu
orçamento.
da à Justiça, gerando uma ação judicial contra o devedor
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• Melhora na estética e no sorriso –
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sorriso. Ou, então, precisar fazer um trata- Um sorriso perfeito aumenta seu carisma
mento por problemas com má posição dos e cativa as pessoas. Afinal, quem não adora
dentes, causando mastigação inadequada, ver um sorriso perfeito?
• Prevenção e tratamento de probledores ou problemas nos dentes e até problemas mais sérios, como defeitos na face mas e dores nas mandíbulas – O tratamento geralmente faz cessar as dores que
e até dores de cabeça.
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ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL INAUGUROU DUAS
UNIDADES ODONTOLÓGICAS
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Hospedar Gastronômico realizou o
II Comida de Boteco,em novo formato

F

oi realizado, nos dias
1, 2 e 3 de dezembro,
no SESI, pelo Hospedar Gastronômico, o II Comida
de Boteco. O evento, que em
2016 aconteceu a cada fim de
semana em um restaurante, foi
concentrado em um único fim
de semana e local este ano.
Com música de qualidade,
maioria de artistas locais, o
II Comida de Boteco manteve o ambiente agradável dos
demais festivais, promovidos
pelo núcleo. Na sexta, dia 01,
se apresentaram a banda Viola da Terra e a dupla Paulo e
Anderson, no sábado, dia 02
a banda Wassana, de Juiz de
Fora, e Felipe Deluka e, já no
domingo, dia 3, a banda Sombra do Abil animou o almoço.
O evento, sonorizado pela
Embrasom, teve o apoio da

Fotos: Vinícius Castro

A nova presidente da ACE AP, Rosa Helena, a gerente Alina Gomes e parte da nova
gestão
n

ACE AP, do programa Empre- tv. Participaram desta edição Jeitinho Brasileiro, Oishi Sushi
ender, da Unopar e da Rádio Cotril, Covil, Restaurante da Bar e Delivery, Cantinho Ára102,07 e cobertura da Hiper- Bia, Sabor da Vila, Pizzaria be e os hotéis Alpa e Renavi.

Gerais

3
por Banjo &
Reinaldo Tavares
n

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

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
APRESENTA TABELA DO IPVA 2018

A escala de pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA) 2018 começa no dia 10 de janeiro, para os veículos de Minas Gerais com placas de finais 1 e 2. O contribuinte que
decidir quitar o imposto à vista terá 3% de desconto. Já quem optar
por parcelar o débito, deverá pagar a segunda e terceira parcelas em
fevereiro e março. A novidade anunciada ontem pela Secretaria de
Estado de Fazenda é um desconto extra, que será concedido a partir
de 2019. O benefício será automático, de 3%, para quem está em dia
com o imposto, as taxas e eventuais multas do exercício de 2017 e
pagar dentro do prazo todos os tributos de 2018 referentes à posse
do veículo. Quem se mantiver adimplente, também terá direito a esse
benefício nos anos seguintes. O benefício é cumulativo ao desconto
para o pagamento do IPVA à vista. Para mais informações, sobre o
programa de desconto, acesse o site da Secretaria de Fazenda. A tabela
contendo as bases de cálculo e os valores do IPVA está disponível no
Diário Eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda (diarioeletronico.fazenda.mg.gov.br). Em comparação com o IPVA 2017, houve uma
redução média de 2,98% da base de cálculo adotada.

BANCOS PÚBLICOS RESERVAM
R$ 6 BI PARA RESTITUIR PERDAS
COM PLANOS ECONÔMICOS

Os dois maiores bancos públicos do país – Banco do Brasil e
Caixa Econômica Federal – têm R$ 6 bilhões reservados para restituir aos clientes perdas em cadernetas de poupança decorrentes dos
planos econômicos implementados nas décadas de 1980 e início de
1990. As duas instituições detêm os maiores passivos cobrados por
meio de ações judiciais cíveis. Os autores das ações exigem a reposição do que deixaram de receber a título de correção monetária à
época dos planos Bresser (1998), Verão (1989), Collor 1 (1990) e
Collor 2 (1991) - todos editados pelo Poder Executivo e aprovados
pelo Congresso Nacional. De acordo com o formulário de referência
que reúne as informações financeiras apresentadas pelo Banco do
Brasil, a instituição separou 4 bilhões, 532 milhões de reais apenas
para fazer frente ao que seus assessores jurídicos classificam como
“perdas prováveis”. Já a Caixa, em sua demonstração contábil de junho deste ano, revela o provisionamento de 1 bilhão, 533 milhões,
para assumir o “risco provável” de ter que repor os expurgos inflacionários que motivaram o ajuizamento de milhares de ações judiciais contra bancos públicos e privados.

TSE LANÇA TÍTULO DE ELEITOR DIGITAL

O Tribunal Superior Eleitoral lançou, dia 01 de dezembro, o etítulo. Trata-se de uma espécie de título eleitor digital, que poderá
ser instalado como aplicativo em smartphones. O e-título poderá
ser apresentado em substituição ao título eleitoral físico na hora de
votar, apenas nos casos de eleitores que possuem identificação biométrica - índice que chega a 47,55% no País. O aplicativo já está
disponível para os sistemas operacionais Android e deverá ser disponibilizado para iOS.

STF MANTÉM REGRAS DO MAIS MÉDICOS
E AUTORIZA DISPENSA DA VALIDAÇÃO
DE DIPLOMA DE ESTRANGEIROS

Por 6 votos a 2, o STF validou semana passada o programa Mais
Médicos, lançado em 2013 pela então presidente Dilma Rousseff, com
o objetivo de enviar profissionais da saúde para regiões pobres e sem
cobertura médica. No julgamento, a Corte analisou duas ações apresentadas por entidades de classe do setor que contestavam várias
disposições, entre elas as que dispensam a revalidação do diploma
de profissionais estrangeiros e que preveem salários menores para
participantes cubanos. Relator dos processos, o ministro Marco Aurélio Mello recomendou a anulação dessas duas regras, mas ficou
vencido no julgamento. Somente a ministra Rosa Weber acompanhou o voto de Marco Aurélio. Já os ministros Alexandre de Moraes,
Edson Fachin, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Cármen
Lúcia votaram a favor da validade total do programa federal. As
ações foram apresentadas ao STF pela Associação Médica Brasileira
(AMB) e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Universitários Regulamentados (CNTU). Além da dispensa da revalidação
do diploma e do salário menor para cubanos, as entidades questionavam a ausência de comprovação de conhecimento da língua portuguesa pelos estrangeiros e a contratação dos profissionais sem realização de concurso público.

AGRONEGÓCIO É UM DOS PILARES
DA RECUPERAÇÃO ECONÔMICA
BRASILEIRA, APONTA CNA

Tel.:

(32)

3466-1500

A economia brasileira começa a apresentar sinais de estabilização
e recuperação, e parte disso pode ser creditada a produção do agronegócio pelo menos é o que afirma a Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil, que apresentou um balanço do desempenho do
setor em 2017 e comprovou com dados o tamanho da importância do
setor para a economia do Brasil. Entre os números apresentados pela
confederação, a queda da inflação no grupo “Alimentação e bebidas”
do índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 24,8% é um
dos reflexos de uma produção recorde registrada em 2017. Segundo
Bruno Lucchi, superintendente técnico da CNA, se em 2016 o clima
foi o vilão da produção, neste ano o panorama foi justamente o fator
determinante para a quebra de recordes, como ocorreu com o algodão, que cresceu 15% em produção e 5,7% com relação ao preço. Apenas café arábica, cana de açúcar e trigo apresentaram diminuição na
produção. O outro ponto apresentado por Bruno para a participação
do agronegócio na recuperação econômica do país foi a geração de
empregos. A participação no PIB também foi um dos destaques da
apresentação. A projeção da entidade, já que o ano ainda não terminou, é de que a agropecuária contribua com cerca de 23,5% do PIB
brasileiro em 2017.

Além Paraíba, 20 de Dezembro de 2017
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INICIATIVAS EMPREENDEDORAS:
uma luz para o fim da crise
(Coluna retirada do blog minhaalem.wordpress.com,
escrita por Paula da Silva Esquerdo,
mestranda em ciências econômicas pela Universidade Federal
do Espírito Santo)

Quantas vezes já ouvimos
casos de sucesso de empresários, que começaram com
baixíssimo
investimento,
conseguiram seu lugar relevante no mercado nacional e
até mundial? Pois então, isso
pode ser chamado de empreendedorismo!
Essa palavra está sendo
muito utilizada no século XXI
para caracterizar empresas
inovadoras que geram algum
impacto no dia-a-dia das pessoas de algum lugar, e que,
muitas vezes, há um “q” de
criatividade que é a cereja do
bolo, não importando o nível
de instrução do empresário,
mas sim sua “visão de mundo”, ou seja, a capacidade
de ver uma solução diferente
para algum problema e, assim, simplificar a vida de um
grupo de pessoas ou da população de todo um lugar.
Bom, é simples mas ao
mesmo tempo não é! Requer
um passeio para fora da zona
de conforto, isto é: passar a
olhar para a nossa volta com

n

um olhar mais crítico e sonhador, como se fossemos
exploradores de uma floresta
desconhecida a busca de algo
que ainda não sabemos o que.
Porém, quando encontrarmos
algo, isso será revelador e poderá sim fazer a diferença.
Para termos a ideia do
quão importante é a atividade empreendedora para
a nossa sociedade, estudos
já concluem que municípios
mais desenvolvidos são mais
empreendedores. Fácil fazer
essa relação: quanto mais
práticas forem as soluções
para nossos problemas, me-

lhor conseguimos atender as
necessidades da sociedade e,
assim, podemos passar para
um estágio de integração econômica e social.
Desse modo, cabe aqui
ressaltar que precisa haver
uma mudança de mentalidade: moradores de cidades

Paula Esquerdo

médias e pequenas têm ao
hábito de delegar ao poder
público municipal total responsabilidade de promover
políticas em prol do desenvolvimento socioeconômico,
não que o governo não possa tomar essa frente dessas
políticas, mas, na verdade,
cabe à sociedade querer se
desenvolver justamente tornando-se empreendedora,
e principalmente questionadora, realinhando-se às suas
próprias necessidades e, assim, tornando-se moderna e,
o melhor de tudo: eficiente.

Cuidar da sua marca
também é inovar
Fonte: edição 12/2017 - Blog Sebrae/PR

Pode parecer pura frescura mas não é. Ter uma marca forte, coerente e bem aplicada, pode ajudar a sua empresa a vender
mais, passar confiança, credibilidade e atrair novos clientes.
Um trabalho de branding, ou gestão de marcas, pode levar
muitos anos. Mas quando bem feito, traz resultados extremamente positivos para as empresas. E engana-se quem acha que, este
assunto é só para grandes corporações. Os pequenos negócios podem também se beneficiar deste recurso. Mas como fazer este trabalho? Vamos partir então, desde o início, com alguns conceitos:

8 Naming

Significa dar nomes para seus produtos, serviços e até para a
sua empresa. Para escolher a melhor opção, leve em conta o seu
público-alvo e o que sua empresa oferece. Seja coerente e não escolha simplesmente o que lhe agrada mais.
Depois de escolhido o nome, é importante checar se ele já
existe e/ou já foi registrado: http://www.inpi.gov.br
Sua empresa ou seus produtos têm um bom nome? Pense nisso!

8 Logotipo

De acordo com o site Wikipedia, o logotipo é um conjunto
formado por letras e imagens que identificam ou simbolizam uma
entidade (marca, produto, serviço). Logo significa ‘palavra, significado’. Tipo vem de typos e significa figura. Portanto um logotipo
significa Palavra + Figura. É a representação gráfica de uma marca.
Para fazer um logotipo, escolha fontes, símbolos e cores que
possuam uma relação com o seu negócio e o mercado no qual
você atua ou atuará. Vejamos alguns exemplos:

Apple
As cores da Apple lembram leveza, tecnologia.

Google
Já o Google, quer passar uma ideia de marca jovem e moderna, usando fontes sem serifa e coloridas.

Coca-Cola
A Coca-cola utiliza letras clássicas e o uso da cor vermelha
que, frequentemente está associada a alimentação e a felicidade.

Sebrae
Passa credibilidade e tranquilidade aos seus clientes, com o
uso da cor azul e das fontes firmes e fortes.
Para fazer um bom logotipo conte com serviços de profissionais. Nada de chamar aquele seu sobrinho que está fazendo um
curso de design! Não é um investimento barato, mas vale a pena.
É o nome da sua empresa que está em jogo!

8 Marca

Muito mais que um logotipo, uma marca é um conceito, que
distingue um produto, um serviço e/ou uma empresa. A Marca
transmite a mensagem que se deseja passar para nossos clientes.
São vários fatores que compõem uma marca, como o nome, o
logotipo, as cores, os serviços e os produtos, o preço, a qualidade, o público alvo.

32.3462.2777
Praça Laroca, 62
Além Paraíba - MG

Juntamente com o registro do nome, é muito importante registrar também a sua marca, no site do INPI, que significa Instituto Nacional de Propriedade Industrial. http://www.inpi.gov.br/
O trabalho de gestão da marca, vai muito além de seu desenvolvimento. Envolve sua aplicação em peças gráficas, sites,
blogs, materiais digitais, fachadas de lojas e estabelecimento. O
preço de seus produtos e serviços, o atendimento que sua empresa faz aos seus clientes, o seu comportamento e de seus funcionários. Tudo isso conta.
Para ajudar você a gerenciar melhor a sua marca, seguem 6
dicas básicas:
1. Aplique a sua marca corretamente e em locais de destaque
em peças gráficas e digitais, como papelaria (cartão de visitas, papel de carta, cupons, etc), uniformes, brindes, folders, sites, blogs,
fachadas e etc.
2. Capriche na fachada da sua loja e no seu site. Essa é a porta
de entrada para seus clientes. A primeira impressão é muito importante!
3. Treine seus colaboradores periodicamente. Eles estão na linha de frente da batalha e estão a todo momento interagindo com
o seu cliente.
4. Mantenha-se isento. Não associe jamais sua marca a partidos políticos e não a envolva em discussões polêmicas e acaloradas. Esta dica vale especialmente para o Facebook. Cuidado com
o que você e/ou sua empresa curtem e compartilham.
5. Ouça seus clientes. A opinião mais valiosa é a deles. Faça
pesquisas periódicas sobre sua marca e sua empresa.
6. Aplique os conceitos. Revise periodicamente os itens acima,
veja o que deve ser aplicado e melhorado. Para isso, faça um plano
de ação com prazos e metas.
Viu como não é difícil cuidar bem da sua marca? Invista
nisso e colha os frutos para sua empresa!

