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Além Paraíba, 31 de Julho de 2017

Grupo do futuro Conselho Municipal de
Desenvolvimento participa de nova capacitação

A

conteceu, de 17 a 21 de julho, no
auditório da ACE AP - Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba, o curso e as oficinas MODELO DE
NEGÓCIOS, ou CANVAS, voltado para os
futuros integrantes das câmaras temáticas e do Conselho Municipal de Desenvolvimento.
O curso, ministrado pelo consultor
do SEBRAE, André Bitarães, tratou das
ferramentas de planejamento para desenhar seu negócio, com inovação e resultados. Já as oficinas, visaram à capacitação dos participantes em aplicar o
conhecimento do curso, na realidade de
suas empresas ou trabalhos.

5O curso Modelo de Negócios

5O consultor ANDRÉ BITARÃES e a turma do CANVAS

5Oficina em ação
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II FESTIVAL
CULTURAL
Além
Paraíba foi aGASTRONÔMICO
única cidade mineiraE
a participar
dotem
Congresso
Nacional de Assistência
Social
alto investimento,
mas alcança
objetivo de desenvolvimento
Vacinação contra a
A
gripe já começou

Secretária Municipal de
Assistência Social, Mônica
Goldstein, e as servidoras
municipais, Uiara Rezende
e Áurea Santos, participaram, em Florianópolis - SC, do V Congresso Brasileiro de Gestores e Trabalhadores da
Política da Assistência Social. Além
Paraíba foi a única cidade de Minas
Gerais a participar do evento. Segundo a Secretária, o congresso foi uma
grande oportunidade para a obtenção
de novos conhecimentos dos programas sociais e também do SUAS - Sis-

Foto: arquivo PMAP

5A Secretária de Assistência Social,
Mônica Goldstein, durante o Congresso

tema Único da Assistência Social. Ela
afirmou que a Assistência Social tem
muitos desafios pela frente e o trabalho vem sendo feito de forma mais
eficiente possível para que os cidadãos que se encontrem em qualquer
tipo de insegurança social tenham o
amparo necessário, sempre na forma
da Lei. O Congresso, em sua quinta
edição, é um dos mais importantes
eventos da Assistência Social do país.
Informações do blog oficial da
PMAP, revisadas pela redação da Folha do Empreendedor.

Como passar a crise sem dívidas
Um dos reflexos da crise econômica que assola o país é o
aumento do número de pessoas com o nome sujo, ou seja,
com restrições ao crédito. Mas com um pouco de atenção
e cuidado, é possível renegociar dívidas e limpar seu nome
para recuperar seu crédito e poder voltar a comprar.
em Além
uma forma
simples de nego5 Aqui,
O evento
queParaíba,
movimentou
a cidade
ciar com o seu credor é procurar o PACE - Posto Avançado
de Conciliação
Extraprocessual,
que funciona
na ACE APde calçados, roupas e acessórios,
a última
edição,
divulga- Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba. O
sucesso
do do
II Festival
processo é mos
simples.oBasta
ir a unidade
PACE, munido dehotéis e até outros restaurantes da
documentos
pessoais, o nome e oeendereço
completo
Gastronômico
Cultural
de comcidade. Além disso, foram gerados
quem
pretende
se
conciliar.
O
funcionário
do
setor
Além Paraíba. Nesta, faremos umregistracerca de 50 empregos temporários
a reclamação na hora, marca a audiência, em no máximo
balanço
financeiro
do que
foi este A uni-na barraca bar, stands dos partici30 dias, e encaminha
carta convite
para o reclamado.
dade funciona de
segunda à sexta-feira, das 14:00 às 18:00pantes, segurança, sonorização e
grandioso
evento.
horas.
É importante destacar que, mes- afins. Todo o serviço gráfico e de
Algumas dicas podem ajudar você a se organizar e sair
parte da estrutura foram contramo
o aporte
dessacom
enroscada
de dívidas.financeiro do Go-

C

omeçou, no
dia 17 de abril,
a mobilização
nacional para a
vacinação contra a
gripe. O Ministério da Saúde quer
imunizar
mais
de 54 milhões de
pessoas. Este ano
a campanha de
vacinação contra
a gripe traz uma novidade.: todos
os professores de escolas públicas e
privadas vão poder se vacinar. Além
dos professores, integram o público-alvo da campanha, pessoas a partir
de 60 anos; crianças de seis meses a

menores de cinco anos; trabalhadores
de saúde; povos indígenas; gestantes,
mulheres que deram a luz nos últimos 45 dias; pessoas privadas de liberdade; e os funcionários do sistema
prisional.

N

res, hotéis e restaurantes do pro- sonorização, não constam em nossa
FARMÁCIAS DE PLANTÃO
grama Empreender, co- realizador planilha.
Até Hospedar
22 horasGastronômico,
– Maio 2017 Para concluir, apesar de não ser
do evento,
função
primordial da ACE trabalhar
devem1repassar
o (Centro)
ACE o(3462-4646)
lucro - Cidade
Segunda para
Drogamais
Alta (3462-5440)
da barraca
bar, mas
esse valor ainda ações sociais, todo material reco2 Terça
Silveira (Porto) (3462-1001)- Drogamais (Vila) (3462-0343)
não havia sido definido até o fecha- lhido no festival foi doado à ACRAP,
3 Quarta
Nova (3462-1318) - 18 de Julho (3462-4449)
mento dessa edição. A responsável Associação de Catadores de Mate4 Quinta
Galeno (3462-4396)
- Drogalem (3466-2800)
riais Recicláveis de Além Paraíba,
pelo setor
financeiro,
Gisele Torres,
verno Organize
Municipal,seu
dos
patrocínios tados dentro de Além Paraíba e acredita
5 que
Sexta o investimento
Ilha (3462-3086) - Bellodeve
(3462-7750) e os integrantes da mesma foram
orçamento
torno de
R$13.000, com contratados e remunerados para a
oficiais e deetelão
da venda de in- apenas veio de fora o que não foi cair em
suase dívidas
6 Sábado
Mineira (Porto) (3462-5195) - Silveira (Vila Laroca) (3466-1394)
limpeza do local. Além disso, os dois
gressos,
a deve
Associação
Comercial
e dese-possível encontrar no município. esse repasse.
Organização
ser a palavra-chave
para quem
7
Domingo
Drogaria
Popular
(Porto)
(3462-5016)
Drogamais
(São José) (3462-3405)
ja renegociar dívidas.
primeiroParaíba
passo é colocar
no papelO festival movimentou diversos
Entre gastos com atrações, ECAD, núcleos do programa Empreender
Empresarial
deOAlém
- ACE
todas as despesas, sejam elas grandes ou pequenas. Com
8 Segundadivulgação,
Mineira (3462-3562)
- Oliveira (3462-1370)
que envolvem desenvolvimento soseguranfazendo circular dinheiro formalização,
AP
teveem
um
gasto
depapel,
R$75.325,80.
estes-dados
uma
folha de
é possível ver os er-setores,
5Unidade do PACE, em Além Paraíba
cialAlta- (3462-5440)
Art’ Além e As Marias de Torça, limpeza
e etc,Drogamais
a ACE (Centro)
investiu
um - Cidade
A
executiva
ACEorganizar
AP, Alirosgerente
que estão sendo
cometidos,da
e como
melhor ae gerar renda. Para o Presidente
9 Terça
(3462-4646)
que não pagou os acordos ou não demonstrou vontade de
vida
e
fazer
o
dinheiro
render.
Separe
todas
as
dívidas,
gasR$ 141.034,80.
Como re- rentes, expuseram e comercializaACE,ouJoão
Ermelindo, esse é e total de
na Gomes, afirmou que ela e a di- da quitar,
10 Quarta
Silveira (Porto) (3462-1001)- Drogamais (Vila) (3462-0343)
seja, não procurou o credor nem negociou. O detos fixos, excessos e descubra o que pode e deve ser cortaretoria
da instituição não qualificam sempre será o principal objetivo da ceita, obteve os patrocínios, oficiais ram seus produtos no II Festival.
do neste momento de crise. Organize as dívidas por custos vedor é notificado por um Oficial de Justiça ou pelo correio.
11 Quinta
Nova (3462-1318) - 18 de Julho (3462-4449)
Nesse caso, mesmo
que a dívida seja regularizada, é preciso
Importante destacar que toda o
- DESENVOLVIMENTO.
e de telão, e a venda de ingressos,
esse
valor
comoserprejuízo
e sim
como instituição
e veja quais
já podem
pagas na sua
totalidade.
constituir um advogado, que elaborará um documento no
12
Sexta
Galeno
(3462-4396)
Drogalem
(3466-2800)
investimento.
Elequal
destaca
ainda a importância da totalizando R$ 65.709,00, o que investimento financeiro da parte de
Fique de olho no crédito
o devedor afirma que pagou ou renegociou a dívida. O
Consulte
comos
frequência
do seu
CPF - Ca-parceria
nos leva
déficit
R$75.325,80,
Durante
quatroa situação
dias de
festicom onãoGoverno
Municipal,
13 ao
Sábado
Ilhade
(3462-3086)
- Bello (3462-7750) marketing do evento, produzida por
fim do processo
retira o nome
do SPC, SCPC ou Serasa.
dastro
de
Pessoas
Físicas
ou
CNPJ
Cadastro
Nacional
citado 14noDomingo
início dessa
matéria. Os Gustavo Baldez, e da coordenação
val, o município recebeu visitantes demonstrando
Conﬁra seooentendimento
seu nome foidolimpo
Mineira (Porto) (3462-5195) - Silveira (Vila Laroca) (3466-1394)
de Pessoas Jurídicas - nos órgãos reguladores, como o
do evento.
valores investidos pelo Governo gastronômica, do Chef Felipe Leroy,
que,
junto
à população
mo- Cen-propósito
Após o pagamento
total da dívida ou da primeira parcela
SPC- Serviço
de Proteção
ao Crédito,local,
SCPC - Serviço
15 Segunda
Drogaria Popular (Porto) (3462-5016) - Drogamais (São José) (3462-3405)
do
acordo
feito,
a
empresa
tem
até
cinco
dias
úteis
para
reMunicipal,
com parte da estrutura e foi custeado pelo SEBRAE MG.
vimentaram
lojas
tral de Proteção aosalões
Crédito, de
se forbeleza,
uma dívida
no comér- Os integrantes do núcleo de bacio ou Serasa Experian, se for uma dívida com bancos ou
instituições financeiras. São eles que recebem a relação
de clientes que não honram seus pagamentos e incluem
essas pessoas em listas que são acionadas por outras empresas. Para saber a situação do seu nome, caso você não
tenha recebido alguma correspondência desses órgãos,
é possível checar via internet, no site das entidades ou
em estabelecimentos comerciais que realizam consultas
cadastrais, mediante pagamento de taxa.

MATÉRIA ESPECIAL SEBRAE

tirar seu nome da lista de maus pagadores. Se o credor não
fizer isso dentro desse prazo, você deve contatá-lo. Se mesmo depois de fazer contato o nome não for retirado, cabe ao
consumidor entrar com uma ação judicial exigindo a retirada, que ainda pode render uma ação por danos morais.
Outra forma de ser excluído do cadastro da lista negra
é deixar a dívida prescrever após cinco anos. Depois deste
prazo, a dívida não pode ser cobrada, mas você também
está sujeito ao interesse da empresa ou instituição financeira em dar crédito novamente ao cliente.

16 Terça

Mineira (3462-3562) - Oliveira (3462-1370)

17 Quarta

Drogamais (Centro) (3462-4646) - Cidade Alta (3462-5440)

Mulheres se destacam à frente do próprio negócio
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)

Empreendedorismo Feminino – Liderança, percepção e firmeza21são
algumas
das
características
que se sobressaem
Domingo
Ilha (3462-3086)
- Bello
(3462-7750)
Saiba renegociar dívidas

Evite novas dívidas e faça

O dívidas
tempo
em que
o emprecitação
e ajudam na divulga- “Manter um emAs
maiores
merecem
atenção especial.
Procuendedorismo
feminino
ção do trabalho delas. um reserva
preendimento vivo
re os credores e converse
para chegarnão
a um denominador
Com as contas mais organizadas, evite criar novas dívicomum,
que
seja
bom
para
os
dois
lados.
Muitas
dívidas
era encorajado ficou no pasUma pesquisa feita em durante a crise ecocrescem rapidamente pelo alto valor dos juros cobrados. das, utilizando com cuidado fontes de crédito como o chesado
e, hoje,como
elasbancos
não ou
somen2013
pelo que
Sebrae
nômica,
porserexemespecial edemonso cartão de crédito,
que devem
evitadas
Alguns credores,
empresas de
varejo cospelo
alto
valor
de
suas
taxas
de
juros.
Outras
formas
tumam
criar
feirões
de
renegociação
que
podem
dar
grandes
te tocam seu próprio negócio trou que, no Brasil, existem plo, não tem a verde
descontos para
solucionarposições
o problema node
menor prazo possí- pagamento podem render descontos melhores, como diocupam
como
mais de 7 milhões de mulhe- com a identidade
vel. Apresente uma proposta de pagamento que mostre que nheiro ou débito. Tudo depende da negociação feita com
ou fornecedor.no
Uma de
boa gênero,
opção é tentar
grande
destaque
res
à frenteo lojista
de negócios
mascriar
simrevocê está disposto
a pagar ono
quemercado
deve, mas precisa
da compreservas
fi
nanceiras
para
estas
eventualidades
e
emergênensãotrabalho.
do credor pela Enquanto
situação financeira.
de
uns país. Hoje, cias
o número
deve
a capacidade
que podem já
surgir
de umacom
hora para
outra. Os econoSaiba
oque
fazer
se
o
caso
ainda insistem em tratar o gê- ter quase dobrado.
mistas recomendam guardar de
cerca de
30% da renda
para
gestão,
saúde
forcomo
à Justiça
emergências, mas você podefinanceira
começar com valores
mais
nero feminino
o “sexo
da emAlguns credores levam o caso de não quitação da dívi- modestos, como 10%, e subir o valor conforme a melhoria
as mulheres cada vez
frágil”,
habilidade
da à Justiça, gerando uma ação judicial contra o devedor da gestão de seu orçamento. presa,

tilidade
fe23 Terça
Drogaria Popular (Porto) (3462-5016) - Drogamais (São José) (3462-3405) minina pode
contribuir
24 Quarta
Mineira (3462-3562) - Oliveira (3462-1370)
muito para o
25 Quinta
Drogamais (Centro) (3462-4646) - Cidade Alta (3462-5440)
mundo cor26 Sexta
Silveira (Porto) (3462-1001)- Drogamais (Vila) (3462-0343)
porativo: “ge27 Sábado
Nova (3462-1318) - 18 de Julho (3462-4449)
ralmente as
mulheres têm
28 Domingo Galeno (3462-4396) - Drogalem (3466-2800)
uma capaci29 Segunda
Ilha (3462-3086) - Bello (3462-7750)
dade de atuar
Dificuldades
30 Terça
Mineira (Porto) (3462-5195) - Silveira (Vila Laroca) (3466-1394)
de maneira
de
gestão
31
Quarta
Drogaria
Popular
(Porto)
(3462-5016)
Drogamais
(São
José)
(3462-3405)
mais conquistam espaços e
p o l i v a l e nt e .
para administrar as
respeito no mercado de traMuitas mulheres, em situa- ameaças e perspicáE isso faz a
balho. Empreender pode ser ções profissionais, se queixam cia para aproveitar
diferença no
uma ótima alternativa para de ter que se provar muito as oportunidades”,
mundo cora mulher que quer se manter mais do que os homens que comenta Renata.
porativo. Por
no mercado, mas encontra desempenham a mesma funexemplo: anAs
vantagens
do
dificuldades
de conciliar
ção.O primeiro
No entanto,
Renata do
O Prefeito Municipal
de Além a
Paraíba.
deles na UnidaA Administração entendeu que consultórios dentários
da PMAP, revisadas
pela redação
da
uma necessidade,
ter
liar comaprovados
a vidanoprofissional
e tever
Paraíba,
Miguel
Belmiro
de
Souza
de
de
Saúde
Prefeito
Miguel
Belmiapenas
um
consultório
odontológico
último
concurso
público
e
empossaFolha
do
Empreendedor.
função de mãe com o traba- Valle, da livraria Leparole, nos empreendedorismo do receio de não ser levada a abertura para ouvir outras
Júnior, acompanhado da Secretá- ro de Souza, na Parada Breves. Já o em Vila Caxias - antigo pronto aten- dos pelo
lho
formal. Pensando nisso, diz que as maiores dificuldaria Municipal de Saúde, Bethânia segundo foi inaugurado na Rua da dimento - não seria feminino
suficiente para a atual Pre- sério, muitos acreditam que ideias, etc.” As mulheres
des enfrentadas
diversas
redes
hoje
Reis deexistem
Souza Gracioli
e da chefe
da de
Mangueira,
em Vila Caxias. no
Este empreenserá população da Cidade Alta. Os consul- feito.
as mulheres possuem carac- têm fama de serem mais
odontologia
município, Dra. Kezi mantida
com recursos
Municipais,
funIn forApesarjá estão
da em
dificuldade
de terísticas inatas que podem adaptáveis a situações addedorismo
feminino
não tórios
são odontológicos
apoio
ao do
empreendedorismo
Nogueira, inaugurou dois novos con- não havendo auxílio do Ministério da cionamento, contando inclusive com mações do
conciliar a vida pessoal famimaterno,
que oferecem capa- relacionadas com seu gênero.
sultórios odontológicos em Além Saúde.
a presença de dentistas e auxiliares de blog oficial auxiliá-las na tarefa de liderar versas, e segundo Renata, a
flexibilidade para adminisuma empresa.
Folha do Empreendedor, produzido por:
Jornalista Responsável:
EXPEDIENTE:
ACEAP - Associação Comercial e Empresarial
Amanda Silveira - MG 13.842
Renata diz que, apesar de trar conflitos podem salvar
de Além Paraíba
Projeto Gráﬁco: Via Color Projetos Gráﬁcos
Tiragem: 2.500 exemplares
Impressão: Stylo Gráﬁca e Editora
não ser uma regra, a versa- uma empresa.
22 Segunda

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

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL INAUGUROU DUAS
UNIDADES ODONTOLÓGICAS
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A família Sabor da Vila
e a alimentação
do trabalhador –
uma história de sucesso

as prateleiras de supermercados já vem com uma certa
manhã e à noite para os
ou farmácias, naquele corredor quantidade de flúor.
menores de 2 anos. Mesespecífico de produtos para beComo escolher a pasta?
mo que você não consiga
bês, a maior parte das embalagens
Então, os bebês posupervisionar as outras limmpreendedorismo
e
dos cremes dentais indicados para a faixa etá- dem usar pastas de dente
pezas do dia, garanta que a
visão
de
futuro
movem
ria que vai de 0 a 3 anos, destaca: “Sem flúor” comuns desde o início da
última, antes do seu filho ir
os
empresários
do
Saou “Não contém flúor”. Há pais de filhos pe- dentição, mas, de volta às
para a cama, seja bem feiquenos que têm receio de aplicar nos dentes bor
prateleiras
ta, de preferência por você.
da Vila.doOsupermercarestaudas crianças as versões com a substância.
No
do,
qual
produto
escolher,
Comer somente nos horárante, que começou como padan
Drª
Danúzia
entanto, de acordo com uma nova recomendadiante
de -tantas
opções?
rios certos também ajuda
ria, enxergou
no PAT
Programa
ção da Academia Americana de Pediatria,
um Os paisdodevem
ler o rótulo e procurar por pro- na prevenção da cárie. Uma das funções da
de Alimentação
Trabalhador,
dos órgãos mais influentes do mundo quando dutos que tenham uma concentração de flúor saliva é limpar restos alimentares e micro-orgaem 2012, um caminho para o
se trata de saúde infantil, os primeiros dentes entre 1100 e 1450 ppm (partes por milhão). Nos nismos que favorecem a infecção por cáries. Cocrescimento.
De dentais
acordoinfantis,
com o que muda é o sabor, mer a toda hora, principalmente alimentos que
dos bebês devem, sim, ser higienizados
com cremes
Cerqueira,
cremes que contêm esse elemento naMartha
fórmu- Valéria
geralmente
mais uma
atraente para esse público, contenham açúcar, sobrecarrega esse mecanisdas
proprietárias,
o
processo
la. Apesar de esta ser a recomendação oficial mas a eficiência é a de
mesma.Se tiver concentra- mo, que acaba não dando conta do recado. Sem
se materializou
a não protege das cáries. contar, é claro, os outros problemas associados
do órgão brasileiro de odontopediatriacadastramento
desde ção inferior
a 500 ppm,
2009, somente agora a Associação Americana
Enquanto a de
criança
ainda não tem os dentes a esse comportamento, como a obesidade.
partir da necessidade
expande Pediatria se manifestou a favor do uso.
Hamolares
(os
do
fundo,
Os pais também devem ficar atentos à
dir as atividades, mergulhandoque contêm mais sulcos e
via o temor de que o creme dental engolido
fissuras,dalocais
de difícil
assim no ramo
cozinha
in-alcance da escova e, por- quantidade de pasta usada em cada escovapelos bebês levasse à fluorose, que provoca tanto, favoráveis para o acúmulo de bactérias), a ção. Isso também pode ser alterado de acordo
dustrial/empresarial. “Desde que
manchas brancas nos dentes permanentes, limpeza pode ser feita com uma dedeira ou gaze. com a orientação profissional. A princípio, a
começamos em 2010, no ramo 5 A família Sabor da Vila
antes mesmo de sua formação. A preocupação Depois disso, o uso da escova
de dentes torna-se recomendação para as crianças de até 2 anos é
sentimos
que
po- basta seguir a indica- uma quantidade que equivale ao tamanho de
era ainda maior, considerando-se quedea restaurante,
água obrigatório.
Para
escolher,
deríamos irção
além
das residências
corrente que sai de nossas torneiras também
de idade
especificada na embalagem. Para a um grão de arroz cru. Depois disso, os pais poem nosso próprio
e paladaresodontopediatra
Danúzia Teixeira, com a libera- dem aumentar gradativamente, até o tamanho
ção do Sentimos
flúor, o idealuma
é encontrar uma pasta que a de um grão de ervilha para os maiores.
estabelecimento.
criançade
se levar
adapte,até
queoso sabor seja bom para ela
Dra. Danúzia reafirmou que a primeira conimensa vontade
e torne
o atomelhor
de escovar
trabalhadores
o nosso
e prazeroso, desde que sulta ao dentista deve ser feita assim que nasrespeitando
as
quantidades
de concentração de cem os primeiros dentinhos, a fim e começar a
toda dedicação, respeito, carinho
flúor indicadas e não se esquecendo nunca que acompanhar e até para que a criança se adapte
e qualidade com que administrao mais importante é o ato da escovação e ter ao ambiente do consultório e não se assuste
mos nossa sempre
refeição”,
nos contou
a supervisão
de um adulto, pelo menos quando precisar da consulta.
Martha. na última escovação do dia.
FONTE: Americanburrs.wordpress.com
Segundo a empresária,
todo
Quantas vezes
e quanta pasta colocar?
Comentários da Odontopediatra e
trâmite burocrático/adminis
Em geral, o ideal é escovar pelo menos de
Especialista em Próteses Danúzia Teixeira

E

trativo foi desempenhado
pelos prestadores de serviço
Marco Antônio Moreira (contador) e Aurélia Tepedino (nutricionista).

diversos os benefícios para o
trabalhador como: melhoria na
alimentação e qualidade de vida,
melhoria significativa na capacidade física, aumento da disposição, melhora na resistência de
doenças e até prevenção de riscos
de acidentes de trabalho. “Já para
as empresas, a adesão é facultativa, mas se optarem pelo PAT,
ficam isentas de encargos trabalhistas e previdenciários sob os
valores gastos com a alimentação
de seus empregados”, destacou
Aurélia.
O restaurante Sabor da Vila,
em razão do atendimento ao PAT,
5 A nutricionista Aurélia Tepedino
O PAT, criado pelo Ministério inaugurou recentemente, um esdo Trabalho e Emprego através paço específico para o seu self
da lei nº 6321 de 14 de abril de
1976, possibilita às empresas deduzirem em até 4% do Imposto de
Renda (IR), levando em conta as
suas despesas na concessão de benefícios de alimentação e refeição
aos trabalhadores. Com isso, além
de beneficiar as empresas, o objetivo do PAT é beneficiar os trabalhadores a terem acesso à alimentação
com maior qualidade. Assim, é
possível garantir a eles mais do que
um benefício de alimentação,
um benefício para a saúde.
A nutricionista Aurélia Tepedino, responsável técnica pelo
restaurante, afirmou que são

service, dando maior conforto
aos seus clientes e mais agilidade
ao atendimento às empresas que
serve, Supermercado Bahamas,
Supermercado Bahamas Mix e
Rede Manaus.
Para cadastrar-se no PAT, a
pessoa jurídica deve apresentar
e registrar formulário junto ao
ECT ou enviar via internet constante no site do MTE - www.mte.
gov.br, mantendo o comprovante de postagem da agência ou o
comprovante de adesão via internet. Esses documentos tem
validade por tempo determinado. Informações sobre o programa podem ser encontradas no
site do MTE, citado logo acima.

Gerais
n
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por Carlos Alberto Banjo

LEI REDUZClube
EM 9,31%
TARIFA DO TRANSPORTE
Esporte
Independente
inaugura
INTERMUNICIPAL
EM MINAS
GERAIS
núcleo
do Atlético
Paranaense

As passagens dos ônibus intermunicipais estão em média 9,31% mais
baratas em todo o estado de Minas. O benefício foi instituído pela Lei Estadual 22.549 e pelos Decretos 74.210 e 74.218 que concederam a desoneração do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
referente a prestação de serviço de transporte rodoviário de passageiros,
vinculando o repasse à redução do valor das tarifas. Esta é a segunda redução no valor da tarifa do transporte coletivo intermunicipal de passageiros,
nos últimos doze meses. No mês de outubro de 2016, o Governo de Minas Gerais sancionou a Lei 22.288/2016 que extinguiu a Taxa de Gerenciamento Operacional proporcionando uma redução de cerca de 5% no valor
das passagens dos ônibus intermunicipais. A redução no valor da tarifa vai
beneficiar a uma média de 4 milhões de passageiros, que mensalmente
realizam viagens entre os municípios mineiros.

PROGRAMA MEU PRIMEIRO NEGÓCIO
INCENTIVA
ALUNOS
No dia 27 de EMPREENDEDORISMO
maio, na sede campestre do EsportePARA
Clube Independente,
foi inaugurado
da Escola Furacão
– escolinha de futebol
DAo primeiro
REDE núcleo
ESTADUAL
DE ENSINO

n O treino da escolinha do Furacão (Foto: acervo independente)
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Já napromover
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12
semanas
na
companhia
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de monitorese edepois
voluntários
(das áreas
marketing,
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huprofessores
participaram
de de
exercícios
de fundamento
e treino
manos e produção), que vão ajudar a ensinar conceitos como livre iniciativa,
coletivo.
mercado, produção e comercialização. O edital e o formulário de inscrição
As crianças
que tiverem
interesse
matricularmeuprimeironegocio.
ou tirar dúvidas, popodem
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no site
oficialem
doseprograma:
dem
entrarDiretores
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mg.gov.br.
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| 98898-4184.
ma para suas
escolas têm até o dia 4 de agosto para efetuar a inscrição.

Crack já ameaça mais de sessenta
PREFEITURAcidades
DE ALÉMmineiras
PARAÍBA ARRECADOU

Alunos interessados em ter o programa em suas escolas devem falar com os
professores e incentivar o cadastro da escola pelo responsável da instituição.

A proliferação do uso do crack em Minas pode estar em um estágio mais
DE 36DasMILHÕES
DE REAIS,
avançado doMAIS
que se imagina.
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de políticas voltadas para localidades com menos de 200 mil habitantes, que
representam a maioria dos municípios brasileiros. O Consultor da ConfeÁGUA UTILIZADA POR USINAS DA LIGHT E DE
deração Nacional de Municípios, Eduardo Stranz explica que, no geral, os
SIMPLÍCIO
R$670.000
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restante doPARA
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insuficientes para tratar a questão do vício.
para Além Paraíba, a título de Compensação Financeira pela utilização de

Agricultura familiar terá
R$ 5,2 milhões para fomento
da produção

recursos hídricos para geração de energia elétrica pelas usinas de Furnas,
em Simplício, e da Light, na Ilha dos Pombos. Em junho, foram repassados R$73.913,70, sendo R$ 41.750, 76, provenientes da Usina de Ilha dos
Pombos e R$ 32.162, 94, oriundos da Usina de Simplício. O acumulado
de 2016 chegou a R$ 905.475. Em 2015, o acumulado havia alcançado R$
461.901,56.
A Compensação Financeira é um percentual que as concessioO Governo
nárias
e
empresas
de Minas, por autorizadas a produzir energia por geração hidrelétrica
pagamda
pelaSecreutilização de recursos hídricos. As informações podem ser conmeio
feridas no site da Agência Nacional de Energia Elétrica
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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

Além Paraíba, 31 de Julho de 2017

4

ART’ALÉM segue unido, rumo ao desenvolvimento

5 A consultora em ação

5A consultora Lúcia Torres com os integrantes do ART

5O núcleo em várias atividades do PSA

O

núcleo de artesanato da ACE
AP - Associação Comercial e
Empresarial de Além Paraíba, participou, nos dias 17 e 18
de julho, da segunda fase da
segunda etapa do PSA - Programa SEBRAE de Artesanato, na

5Parte das atividades da segunda etapa do PSA

sede da instituição.
A consultora dessa vez foi Lúcia Torres, que tratou de aspectos mais comerciais, como precificação, atendimento ao cliente,
imagem na venda e afins. Assuntos extremamente necessários

para o grupo.
O núcleo de artesanato segue unido, rumo ao desenvolvimento, se capacitando e
buscando novas formas de produzir, expor, divulgar e comercializar sua arte.

