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ACE AP e HOSPEDAR GASTRONÔMICO
realizam lançamento do II FESTIVAL
e iniciam vendas de passaportes

A

Associação Comercial e Empresarial
de Além Paraíba - ACE AP, e o Hospedar Gastronômico, núcleo de bares,
hotéis e restaurantes do programa
Empreender, realizaram, na noite de 23 de
maio, na Galeria Stela Pinto do Cine Teatro Brasil, um coquetel de lançamento do
II Festival Gastronômico e Cultural de Além
Paraíba. Uma noite agradável, com música
e apresentação da marca do festival e de
um vídeo promocional do evento com falas
de alguns dos artistas que se apresentarão
no festival, Kiko Zambianchi, Renato Teixeira e Damaris Morais.
O primeiro lote de passaportes para o
evento já está sendo vendido. Nesse primeiro lote, não serão vendidos ingressos
individuais, apenas passaportes. As pulseiras para os quatro dias do festival custam

R$ 65,00. O primeiro festival, realizado em
2016, surpreendeu os presentes pela excelente organização, boa música e culinária
primorosa. A versão 2017 será nos dias 06,
07 ,08 e 09 de julho e acontecerá no Parque de Exposições da cidade. Crianças até
10 anos não pagam.
O renomado chef de cozinha, Felipe
Leroy, que foi contratado para trabalhar os
pratos a serem servidos e a organização geral, já começou a atender os restaurantes.
A parceria com a PMAP cuidará de parte da
infraestrutura do evento e trará a Carreta
Gastronômica do SENAC, que estará em todos os dias do festival, com oficinas na área
de panificação e confeitaria.
O II Festival Gastronômico e Cultural
de Além Paraíba contará com as seguintes
atrações, já confirmadas: dia 06 de julho,

ACE AP leva 50 mulheres
para o seminário MULHERES
EMPREENDEDORAS
do Sebrae
8 Leia na página 3

quinta-feira - Apresentação do Grupo de
Violões do projeto Oficinas Além e a dupla
Paulo & Anderson, dia 07, sexta-feira - Viola da Terra e Kiko Zambianchi, dia 08, sábado - Damaris Morais e Renato Teixeira, dia
09 de julho, domingo, iniciando mas cedo,
para o almoço - Leila Ribeiro, Banda Sombra do Abil e Felipe Deluka.
Ingressos à venda: Hotel Renavi, Hotel Alpa, Rima Hotel, Bar e Restaurante
da Santinha, Cotril, Restaurante Fundo de
Quintal, Restaurante Key & Cia, Restaurante da Bia, Restaurante Sabor da Vila, Pizzaria Jeitinho Brasileiro, Covil. Boutique quatro Estações e ACE AP. Também podem ser
adquiridos no site www.sympla.com.br
Patrocinadores oficiais: Sumicity, Energisa e Unimed. Apoio: Programa Empreender, Governo Municipal e Cozinha Vitrine.
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ACE ALÉM PARAÍBA PREPARA INTEGRANTES DAS
CÂMARAS TEMÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO
Presidente e gerente conhecem o modelo de Varginha
Foi realizado, de 15 a 18
de maio, no auditório da ACE
AP - Associação Comercial e
Empresarial de Além Paraíba, o curso “Liderança para
o Desenvolvimento Local”,
ministrado pela consultora
do SEBRAE, Sheila Couto.
Esse curso faz parte de
uma série de capacitações
pelas quais passarão lideranças de áreas diversas,
com a finalidade de formar
câmaras temáticas de desenvolvimento. Como o próprio nome diz, as câmaras,
que contarão com um líder
e participantes, terão temas

específicos, como saúde, educação, turismo, cultura, etc. e
tratarão o desenvolvimento
dessas áreas, buscando soluções para o município. A finalidade é formar um conselho
de desenvolvimento, com
características bem peculiares, seguindo um modelo de
sucesso iniciado em Maringá,
no Paraná, adequado à nossa
realidade.
Em 04 de maio foi realizada, também na ACE AP, a reunião de apresentação desse
modelo de conselho e a partir daí os interessados estão
identificando pessoas para

5O encontro com o Prefeito de Varginha

5A reunião de apresentação

participar do processo
de capacitação que prepara os integrantes das
câmaras e, futuramente,
do conselho. A próxima
etapa acontecerá em junho, com o “Bootcamp
- Empreendedorismo em
Ação”.
Nos dias 18 e 19 de
maio, o Presidente e a
gerente executiva da ACE
AP, respectivamente João
Ermelindo de Andrade
e Alina Gomes, estiveram em Varginha, como
o técnico regional do
SEBRAE, Marco Antônio
de Mendonça, a fim de

Art’ Além Mãos iluminadas
realizou exposição com as
coleções “Garças” e “Café”

N

a noite de ontem, 08 de
maio, o Art’ Além Mãos Iluminadas recebeu convidados , no coquetel de abertura de sua
exposição, na Casa da Cultura.
O Art’ Além é o núcleo de artesanato do programa Empreender,
desenvolvido pela Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba - ACE AP. As peças em exposição
fazem parte das coleções “Garças”
e “Café”, produzidas durante o primeiro estágio do programa SEBRAE
de artesanato, com a artista plásti-

Tel.:

(32)

ca e Consultora Comportamental
do Sebrae Minas, Heloísa Curzio. As
coleções destacaram duas peculiaridades da cidade de Além Paraíba, as
garças e a história do café. O objetivo de Heloísa, junto aos artesãos, foi
aproximar o artesanato do grupo de
elementos específicos do município.
A exposição ficou aberta na Casa
da Cultura até dia 13 de maio. O Art’
Além Mãos Iluminadas sorteou uma
cesta de produtos e a ganhadora foi
a diretora do Colégio dos Santos Anjos, Claudia Amaral.

3466-1500

5O curso de liderança

5Apresentação do Conselho de Desenvolvimento

conhecer o conselho de
desenvolvimento empresarial da cidade. O modelo é parecido com o que a
ACE AP vem iniciando em
Além Paraíba, com o diferencial que o de Varginha
trabalha apenas o setor
empresarial,
enquanto
aqui o conselho discutirá
o desenvolvimento de diversos setores. De acordo
com Alina, foi uma experiência muito boa
João e Alina conheceram a prefeitura de Varginha e o Porto Seco, primeira estação aduaneira a
entrar em funcionamento

no interior, há 20 anos. Eles
também participaram de
uma palestra, na sede da
UNIS, durante o III Congresso Internacional - Pequenas
atitudes geram grandes mudanças. A UNIS implantou
recentemente um polo de
Cataguases e já vem promovendo a formação de um
conselho regional de desenvolvimento, do qual Além
Paraíba já foi convidada a
participar, por meio da ACE
AP. Segundo João e Alina,
conhecer o modelo de Varginha foi de fundamental importância para os projetos
da ACE AP.
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ACE AP leva 50 mulheres para o seminário
MULHERES EMPREENDEDORAS do Sebrae

N

a tarde de 24 de maio,
foi realizada a terceira edição do seminário
Mulheres Empreendedoras do
SEBRAE, no auditório da Associação Comercial e Industrial de Leopoldina. A Associação Comercial
e empresarial de Além Paraíba ACE AP, levou 50 mulheres.
Uma apresentação musical do
Conservatório Estadual de Música Lia Salgado abriu o seminário.
Além das duas palestras programadas, “Marketing Empresarial”
e “Atendimento” e da apresentação dos cases das mulheres de
sucesso, entre os quais estavam
nossas representantes Claudiane
Cerqueira e Marília Rosestolato,
os presentes puderam vivenciar
diversas experiências de empreendedorismo feminino. Projeto
de educação em parceria com a
comunidade, circuito de serras e
cachoeiras, a estrada que cortará

5Claudiane Cerqueira

5O mural de cases de sucesso

5Alina Gomes falando do Empreender em Além Paraíba

5Marília Rosestolato

o Rio Pomba e até o sucesso da
ACE AP com o Empreender foram umas das histórias compartilhadas no evento.
O mural dos cases de sucesso

5Apresentação musical

foi, como sempre, o ponto alto
do evento. Sete mulheres da nossa microrregião contaram suas
histórias de empreendedorismo,
dificuldades e sucessos. Entre

elas estavam nossas representantes, Claudiane Cerqueira, do Restaurante Sabor da Vila, e Marília
Rosestolato, do Jornal Agora.
Marília destacou a importân-

Estudantes do Ensino Médio de
Além Paraíba visitaram
campus da UFJF em Juiz de Fora

Os estudantes do primeiro ano do Ensino Médio da Escola Estadual
Sebastião Cerqueira realizaram, na tarde do dia
18 de maio, uma visita ao
campus da Universidade
Federal de Juiz de Fora.
Na visita guiada, professores, bolsistas e membros de projetos expuseram o funcionamento de
realizações e cursos oferecidos pela instituição.
Os alunos conheceram
cursos de várias áreas,
participaram de palestras
e receberam informações
sobre formas de ingresso
na Universidade.
A visita causou grande
animação entre os jovens,
que tiveram variadas exposições, como o funcionamento do projeto Baja

Arquivo: UFJF

cia da mãe, mulher da zona rural, que lutou para que os filhos
fossem estudar e construir uma
nova vida. A jornalista comentou
também as dificuldades do jornal como empresa e afirmou que
está envolvida agora em “aprender a empreender”. Claudiane
contou o início do restaurante,
ainda como uma padaria, e revelou que o segredo do sucesso é
o tempero da mãe, que ganhou
clientes antes mesmo da família
ter o restaurante. Hoje, o Sabor
da Vila trabalha com alimentação empresarial, além do novo
self service, inaugurado recentemente.
Em sua edição 2017, o Mulheres Empreendedoras destacou mais uma vez a importância da mulher na economia e
no desenvolvimento do país e a
importância de empreender na
vida de toda mulher.

Minas admite que
falta verba
até para
comprar remédio

As contas da área da saúde não fecham no Estado de Minas. Por falta de recursos, investimentos em novos programas
e obras deixam de ser feitos, bem como o pagamento de fornecedores de remédios. Os gestores têm que administrar os serviços com verbas até 80% menores do que as previstas para o
Orçamento deste ano, aprovado pela Assembleia Legislativa de
Minas Gerais. Segundo a Subsecretária de Inovação e Logística da Secretaria de Estado de Saúde, Adriana Ramos, neste
ano, a dívida com fornecedores chega a R$ 750 milhões, sendo
que R$ 280 milhões desse montante se referem a medicamentos. Alguns fornecedores têm deixado de entregar por causa da
inadimplência superior a 90 dias, prevista em lei. Adriana afirmou que o governo está trabalhando para quitar esses valores e
fazer o pagamento dentro do prazo.
5A visita dos alunos à UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Rampage, relacionado à
Faculdade de Engenharia da UFJF, e que produz
carros para participar de
competições da categoria
Baja.
Um dos principais des-

taques da visita citado pelos alunos foi uma exposição no curso de Música,
algo que surpreendeu a
muitos: A visita à Faculdade de Comunicação (Facom) da UFJF foi marcante

para os alunos que se interessam pela área, assim
como a visita às faculdades da área de saúde, em
especial a de Odontologia,
despertaram muito interesse nos alunos.
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MORDIDA CRUZADA

Como identificar e tratar

A

adolescência é uma fase
marcada por muitas transformações e descobertas.
Na saúde bucal também
ocorrem mudanças significativas
e é preciso estar atento a todas
elas. A fase também é crucial para
tratar os possíveis problemas bucais e não permitir que ele
gerem mais complicações no
futuro. Um deles é a mordida cruzada, que apesar de
muito comum, costuma ser
difícil de identificar. Conversamos com a ortodontista
Dra. Tabatha Mendes para
explicar o que é esse desalinhamento, suas possíveis causas
e o melhor momento para tratar.
Seguem algumas dicas para você.

O que é
mordida cruzada?
A mordida cruzada, também
conhecida como mordida invertida, é uma de muitas situações de
alteração da posição dos dentes
em que se verifica uma má oclusão na articulação entre os maxilares, dando por vezes a aparência
de “boca torta” devido ao desvio
mandíbula que pode envolver.

n

Drª Tabatha Mendes

Causas

As causas da mordida cruzada envolvem fatores genéticos,
funcionais e ambientais. Dentre
estes, podemos salientar as anomalias de desenvolvimento do tamanho dos maxilares, anomalias
ósseas congênitas, respiração

te com o exame clínico. A confirmação do quadro de mordida
cruzada, no entanto, pode ser
feita a partir do pedido de um
raio-X.

Como tratar a
mordida cruzada
bucal, postura incorreta, perda
precoce ou permanência prolongada dos dentes de leite, e certos
hábitos como roer tampa de canetas ou o uso de chupeta, entre
muitos outros.

Como descobrir
esse problema
Para saber se você realmente tem mordida cruzada, basta
agendar uma consulta com seu
dentista. Qualquer profissional
capacitado consegue identificar
a mordida cruzada simplesmen-

O ideal é que o tratamento
seja iniciado o mais cedo possível. Na infância, os ossos ainda
estão em desenvolvimento, fica
muito mais fácil corrigir a mordida, estimulando o crescimento
da maxila ou mesmo com a realização do realinhamento dos
dentes, com aparelhos ortodônticos fixos, demitidos, removíveis ou invisíveis, de acordo com
a indicação do profissional para
cada paciente. Caso a diferença
seja muito grande, no entanto,
pode ser necessária a realização
de uma cirurgia ortodôntica (ortognatica).

