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ACE AP leva o nome de Restaurante da BIA
Além Paraíba para
inova com
Encontro Internacional, aplicativo para pedidos
em Foz do Iguaçu

A

ACE AP, Associação
Comercial
e Empresarial de Além
Paraíba, foi selecionada pelo
consórcio responsável pelo
projeto All Invest, na América Latina, para apresentar de que forma alcançou a
sustentabilidade com o programa
Empreender/All Invest, em Além
Paraíba, no Encontro Internacional
de consultores e núcleos setoriais,
dia 19 de outubro, em Foz do Iguaçu, PR. A gerente da ACE AP e coordenadora local do Empreender,
Alina Gomes, fará a apresentação
do trabalho na ACE e de dados importantes do município, destacando Além Paraíba no cenário internacional.
O consórcio é integrado pela
CACB, Confederação das Associações Comerciais e Empresariais
do Brasil, e liderado pela CAINCO,
Câmara da Indústria, Comércio e
Serviços de Santa Cruz de La Sierra,
com a participação de entidades

empresariais da
Costa Rica, Guatemala, Peru,
Uruguai, El Salvador. Também
integram o consócio a Câmara
de Paris, a Eurochambers e a
SEQUA (Organização de Cooperação Técnica das
Câmaras alemãs).
O consórcio promoveu vários
editais para apoiar iniciativas de
melhoria dos empreendimentos
em todos os países da América Latina, com recursos da ordem de $15
milhões de euros. Essas melhorias
estão ocorrendo, principalmente,
com o emprego da metodologia
do Empreender, que prevê reunir
empresários em núcleos setoriais,
onde, com o apoio de um consultor, discutem seus problemas e
buscam soluções.
O encontro, organizado pela
CAINCO, CACB e SEQUA, tem o objetivo de promover o intercâmbio
entre os consultores e coordenadores de núcleos dos mais de 40
projetos apoiados pelo AL-Invest.

– LEIA TAMBÉM NESTA EDIÇÃO –

ACE AP apoia a realização da
I Semana de Agricultura
e Pecuária de Além Paraíba

Página 2

Um bate-papo com o futuro
Empreendedor Alemparaibano

Página 3

Sempre de olho nas novidades, a administradora do Restaurante da Bia, Cristiane
Paes, tratou de buscar formas de agilizar os
pedidos de quentinha do estabelecimento.
Para isso, além do tradicional atendimento
pelo telefone, o restaurante atende pelo facebook e tem um aplicativo próprio, onde
o cliente pode facilmente realizar seus pedidos. “Com a tecnologia avançando cada
vez mais, não poderíamos ficar de fora,
por isso criamos uma forma de nossos
clientes terem praticidade na hora de fazer
seus pedidos”, afirma Cristiane.
Para obter o aplicativo do Restaurante
da Bia é bem fácil. Basta acessar o Google
Play ou App Store e baixar. Depois, é só ir
no “cardápio”, que é diariamente atualiza-

O casal proprietário do Restaurante da
Bia, Sílvio e Beatriz, com a administradora
do estabelecimento, sua filha, Cristiane.
n

do, escolher seus itens e pedir no “pedido
online”. Pronto! O almoço está garantido.
Segundo Cristiane, a maior vantagem
do app é pedir de qualquer lugar, de forma
prática, onde estiver e sem ao menos fazer
uma ligação. Com alguns toques no celular e pronto, o cliente já realiza o pedido.
Basta ter acesso à internet e um smartphone nas mãos. Ela nos contou que o uso
do aplicativo vem crescendo dia após dia,
embora o maior número de pedidos ainda
seja feito pelo telefone.
O app Restaurante da Bia demonstra
que o restaurante está sempre em busca de inovações para trazer comodidade
aos seus clientes, destacando o espírito
empreendedor da família e da administração do local.

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-

balho 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.

gripe já começou
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ACE AP apoia a realização Você sabe o que é
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STARTUP?
da I Semana
de
Como passar
a crise sem dívidas
Agricultura e Pecuária
de Além Paraíba
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5A Secretária de Assistência Social,
Mônica Goldstein, durante o Congresso

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.
Aqui, em Além Paraíba, uma forma simples de negociar com o seu credor é procurar o PACE - Posto Avançado
de Conciliação Extraprocessual, que funciona na ACE AP
- Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba. O
processo é simples. Basta ir a unidade do PACE, munido de
documentos pessoais, o nome e o endereço completo com
quem pretende se conciliar. O funcionário do setor registra
a reclamação na hora, marca a audiência, em no máximo
30 dias, e encaminha carta convite para o reclamado. A unidade funciona de segunda à sexta-feira, das 14:00 às 18:00
horas.
Algumas dicas podem ajudar você a se organizar e sair
dessa enroscada de dívidas.
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e 2001.mulheres que deram a luz nos últiprivadas vão poder
vacinar.
Além
Significava
grupomos 45 dias; pessoas privadas de lidos professores,
integram o um
público-alvo da campanha,
pessoastrabalhando
a partir berdade; e os funcionários do sistema
de pessoas
de 60 anos; crianças
de seis
meses
a prisional.
com uma
ideia
diferen-

te que, aparentemente,
poderia fazer dinheiro.
Além disso, “startup”
sempre foi sinônimo de
iniciar uma
empresa2017
e colocá-la em crativa. Caso contrário, ela precisa se
Até 22 horas
– Maio
funcionamento. Muitas pessoas dizem reinventar – ou enfrenta a ameaça de
1 Segunda que
Drogamais
(Centro)
(3462-4646)
- Cidadeem
Alta (3462-5440)
qualquer
pequena
empresa
morrer prematuramente.
seu
período
inicial
pode
ser
consideStartups são somente empresas de
2 Terça
Silveira (Porto) (3462-1001)- Drogamais (Vila) (3462-0343)
rada uma startup. Outros defendem internet? Não necessariamente. Elas só
3 Quarta
Novauma
(3462-1318)
de Julho
(3462-4449)
que
startup- é18uma
empresa
com são mais frequentes na Internet porque
custos de manutenção muito baixos, é bem mais barato criar uma empresa
4 Quinta
Galeno (3462-4396) - Drogalem (3466-2800)
mas que consegue crescer rapidamen- de software do que uma de agronegóteIlha
e gerar
lucros-cada
vez maiores. Mas cio ou biotecnologia, por exemplo, e a
5 Sexta
(3462-3086)
Bello (3462-7750)
Organize seu orçamento
há
uma
definição
mais
atual, que pare- web torna a expansão do negócio bem
e suas dívidas
6 Sábado
(Porto) (3462-5195) - Silveira (Vila Laroca) (3466-1394)
ceMineira
satisfazer
a diversos especialistas e mais fácil, rápida e barata – além da
Organização deve ser a palavra-chave para quem deseuma
startup
é um- Drogamais
grupo (São
venda
repetível. Mesmo assim, um
7 Domingo investidores:
Drogaria Popular
(Porto)
(3462-5016)
José)ser
(3462-3405)
ja renegociar dívidas. O primeiro passo é colocar no papel
de
pessoas
à
procura
de
um
modelo
grupo
de
pesquisadores
com uma patodas as despesas, sejam elas grandes ou pequenas. Com
8 Segunda de
Mineira
(3462-3562)
- Oliveira
(3462-1370)
negócios
repetível
e
escalável,
tratente
inovadora
pode
também
ser uma
estes dados em uma folha de papel, é possível ver os er- 5Unidade do PACE, em Além Paraíba
balhando
em
condições
de
extrema
startup
–
desde
que
ela
comprove
um
ros que estão sendo cometidos, e como organizar melhor a
9 Terça
Drogamais (Centro) (3462-4646) - Cidade Alta (3462-5440)
incerteza.
que
não
pagou
os
acordos
ou
não
demonstrou
vontade
de
negócio repetível e escalável.
vida e fazer o dinheiro render. Separe todas as dívidas, gas10 Quarta
Silveira
(Porto)
Drogamais (Vila)
Apesar
de (3462-1001)curta, essa definição
en- (3462-0343)
tos fixos, excessos e descubra o que pode e deve ser corta- quitar, ou seja, não procurou o credor nem negociou. O dePesquisa mostra os principais
volve
vários conceitos:
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) motivos de fracasso das startups
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vezes,
pois é preciso fabricar um dife- antes ou depois do momento adequarente a cada cópia vendida. Por outro do. Para Guilherme Junqueira, CEO
lado, é possível ser repetível com o da Gama Academy, o fato do principal
modelo pay-per-view – o mesmo fil- motivo de fracasso para as startups
me é distribuído a qualquer um que estudadas ser a sua equipe revela um
queira pagar por ele sem que isso im- problema em nosso ambiente emprepacte na disponibilidade do produto endedor.
ou no aumento significativo do custo
Dinheiro
demais
O Prefeito Municipal de Além Paraíba. O primeiro deles na UnidaA Administração entendeu que consultórios dentários aprovados no da PMAP, revisadas
pela redação
da
por cópia vendida.
Paraíba, Miguel Belmiro de Souza de de Saúde Prefeito Miguel Belmi- apenas um consultório odontológico último concurso público e empossa- Folha do Empreendedor.
Outro dado que chamou a atenção
8 Ser escalável é a chave de uma
Júnior, acompanhado da Secretá- ro de Souza, na Parada Breves. Já o em Vila Caxias - antigo pronto aten- dos pelo
startup: significa crescer cada vez mais, foi o montante investido em algumas
ria Municipal de Saúde, Bethânia segundo foi inaugurado na Rua da dimento - não seria suficiente para a atual Presem que isso influencie no modelo de das startups participantes – há casos
Reis de Souza Gracioli e da chefe da Mangueira, em Vila Caxias. Este será população da Cidade Alta. Os consul- feito.
negócios. Crescer em receita, mas com de empresas que receberam aportes de
odontologia do município, Dra. Kezi mantida com recursos Municipais, tórios odontológicos já estão em funIn forcustos crescendo bem mais lentamente. 900 mil ou 1,2 milhão de reais e que
Nogueira, inaugurou dois novos con- não havendo auxílio do Ministério da cionamento, contando inclusive com mações do
Isso fará com que a margem seja cada infelizmente não sobreviveram. Para
sultórios odontológicos em Além Saúde.
a presença de dentistas e auxiliares de blog oficial
vez maior, acumulando lucros e geran- Junqueira, esses exemplos mostram
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Outro ponto é que, na visão de JunÉ justamente por esse ambiente de queira, os empreendedores devem ficar
incerteza (até que o modelo seja en- sempre atentos ao decidirem captar incontrado) que tanto se fala em inves- vestimento externo. “Muitas vezes ele
timento para startups – sem capital de não sabe muito bem onde vai aplicar
risco, é muito difícil persistir na busca aquele dinheiro, contrata pessoas sem
pelo modelo de negócios enquanto saber muito bem por quê. É preciso tonão existe receita. Após a comprova- mar muito cuidado com isso”. E comção de que ele existe e a receita co- pleta: “Na pesquisa há casos de empremeçar a crescer, provavelmente será sas que desenvolveram um produto e
necessária uma nova leva de investi- só depois de um ano levaram aquilo
mento para essa startup se tornar uma para o mercado. Isso é como esperar
empresa sustentável. Quando se torna construir todo o prédio para só então
escalável, a startup deixa de existir e começar a vender as unidades, em
dá lugar a uma empresa altamente lu- vez de vender na planta”.

FARMÁCIAS DE PLANTÃO

S

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL INAUGUROU DUAS
UNIDADES ODONTOLÓGICAS

Tel.:

(32)

3466-1500

Além Paraíba, 30 de Agosto de 2017

Um bate-papo com o
futuro Empreendedor
Alemparaibano
Coluna retirada do blog
minhaalem.wordpress.com,
escrita por Paula da Silva
Esquerdo, mestranda
em ciências econômicas pela
Universidade Federal do
Espírito Santo
Prezados leitores,

n

Paula Esquerdo

A todo momento muitos cidadãos alemparaibanos
se questionam sobre soluções mais eficientes e relativamente rápidas para melhorar suas condições de vida
em meio a crise econômica nacional. Confesso que essa
questão não é tão simples, óbvia e não irá acontecer do
dia pra noite. Mas, como alguns dizem: em alguns (raros) casos, as crises podem gerar a descoberta de novos
talentos. Dado isso, vamos, então, primeiro entender a
proposta de hoje:
•

Precisamos de, por alguns instantes, esquecer a
crise nacional e focarmos em uma estratégia para
nos sobressairmos ao contexto pessimista. Sei que
não é fácil, mas precisamos nos focar nas soluções
de curto e médio prazo.

•

Em segundo lugar, vamos hoje deixar de lado um
pouco o debate dos desafios da gestão púbica municipal, pois culpar 100% dos nossos problemas à
prefeitura também não vai nos tirar da situação a
qual vivemos.

•

Em último lugar: imagine-se como um empresário,
alguém que queira investir na cidade. Coloque-se
no lugar desta pessoa e pense “que tipo de serviço/
produto Além Paraíba precisa?” Melhor dizendo
“que tipo de empreendimento pode vingar e dar
certo na cidade?”

Esse é um auto questionamento bem interessante, pois
você mesmo pode ter uma resposta brilhante, conseguir
enxergar alguma possibilidade totalmente inovadora para
a cidade. Mas ao mesmo tempo, você talvez encontre um
empecilho: “como poderei investir nesse novo empreendimento se não tenho capital inicial?” , e essa é outra questão difícil de responder, pois as taxas de juros dos bancos
estão em patamares altos, o que dificulta a aquisição de
empréstimos. Mas hoje eu vim aqui pra te ajudar, pelo menos um pouquinho, a ter uma luz nesse caso e realizar seu
sonho de ser um empreendedor.
– Primeiro, vou te ajudar a escolher o local do seu empreendimento: no link “DataViva Além Paraíba” temos diversas informações sobre o que é produzido na cidade e
conseguimos visualizar isso em um mapa (foto à seguir),
onde cada bolinha colorida representa um tipo de atividade econômica (para melhor visualização é só conferir
no link em azul acima). Isso nos ajuda a visualizar melhor
aonde estão localizados os serviços na cidade.
Mas o que o seu novo empreendimento tem a ver com
isso? Se o seu empreendimento for algo relacionado a alimentos e bebidas (que sirvam alimentos do dia-a-dia), é
legal ele se localizar aonde o fluxo de pessoas é maior, por
exemplo, para ganhar maior visibilidade e, consequentemente, mais clientes. Mas se ofertar algum tipo de produto específico, serviços mais especializados, localizar-se
mais aos arredores da cidade seria também uma boa estratégia. (OBS: são apenas alguns exemplos hipotéticos
para auxiliar na escolha do lugar)
(TEXTO COMPLETO NO BLOG minhaalem.wordpress.com)

Gerais
Caixa reduz limites de
financiamento para imóveis
novos e usados
A Caixa Econômica Federal reduziu os
limites de financiamento para imóveis novos de 90% para 80%, e usados de 70% para
60%. A mudança abrange financiamentos
com recursos do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) - programa Minha Casa, Minha Vida e linhas Pró-Cotista e CCFGTS - e do Sistema Brasileiro de
Poupança e Empréstimos (SBPE).Segundo
nota da Caixa, o objetivo é a “adequação em
relação à política de alocação de capital do
banco”. A instituição disse ainda que menos
de 10% dos clientes que procuram o banco
para realizar operações de financiamento
serão afetados.
Ainda na tabela SAC, caiu igualmente
de 90% para 80% o limite financiado com
recursos do SBPE para imóvel novo, adjudicado, construção em terreno próprio ou
aquisição de terreno e construção (servidor
público) e imóvel adjudicado (demais clientes). Por fim, em financiamentos regulados
pela tabela Price, o limite para financiar
imóvel usado caiu de 70% para 60% no PróCotista e de 80% para 70% no CCFGTS.

Minas quer renegociar
dívida de mais de
1 bilhão com o BNDES
O Governo de Minas vai renegociar
uma dívida de R$ 1 bilhão 290 milhões
com a União. O projeto de lei que autoriza
o Estado a buscar novas condições para o
pagamento do débito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foi aprovado pela Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária
da Assembleia e depende agora de votação
em plenário. O texto tramita em regime de
urgência. A renegociação foi proposta pelo
governador Fernando Pimentel (PT) com
base na lei complementar 156/2016, que
permite os estados buscarem acordos com a
União e o BNDES para rever as condições de
pagamento de suas dívidas. Pela regra, o acerto tem de ser firmado até 23 de dezembro.

CEMIG busca 11 bilhões
para comprar hidrelétricas
Para evitar que a companhia energética
de Minas Gerais (Cemig) perca as usinas de
Miranda, São Simão, Jaguara e Volta Grande, que a união pretende leiloar, o governo
de Minas quer pagar os R$ 11 bilhões estimados como valor de uma nova licitação
das concessões marcadas para setembro.
O anúncio foi feito pelo presidente da concessionária mineira, Bernardo Alvarenga,
durante ato realizado ontem contra o leilão
na usina de Miranda, localizada em Indianópolis, no Triângulo Mineiro. O protesto
contou com a presença do governador Fernando Pimentel, de parlamentares e representantes de movimentos sociais. O presidente da Cemig disse que esteve tratando

desse assunto no Ministério do Planejamento e garantiu que a proposta da companhia
foi aceita pelo Planalto. Bernardo disse que
a Cemig está em busca de empréstimos ou
parceiros para arrematar as usinas.

CISDESTE abre concurso
com 499 vagas para a
Zona da Mata com vagas
para Além Paraíba
O Consórcio Intermunicipal de Saúde
para Gerenciamento da Rede de Urgência e
Emergência da Macro Sudeste (CISDESTE)
divulgou edital de concurso público destinado ao provimento de 499 vagas em cargos
de nível médio e superior. A remuneração
varia de R$ 970 a R$ 7.050,00 e as jornadas
são em escalas de 12 horas de trabalho por
36 de descanso ou de 24, 40 ou 44 horas semanais. As vagas são nas funções de Auxiliar de regulação Médica (26); Auxiliar Administrativo (4); Auxiliar de Farmácia (2);
Condutor Socorrista (149); Mecânico (1);
Motorista (2); Operador de Frota (14); Técnico de Enfermagem (119); Técnico em Segurança do Trabalho (1); e de nível superior
Analista Administrativo (2); Assistente Administrativo (12); Contador (1); enfermeiro
(57); Estatístico (1); Farmacêutico (1); Médico (82) e Psicólogo (1). As oportunidades estão distribuídas nas bases de Juiz de
Fora, Carangola, Leopoldina, Lima Duarte,
Santos Dumont, Ubá, Espera Feliz, Fervedouro, Andrelândia, Bicas, Bom Jardim de
Minas, Goianá, Matias Barbosa, Rio Preto,
São João Nepomuceno, Além Paraíba, Astolfo Dutra, Cataguases, Laranjal, Miraí,
Patrocínio do Muriaé, Ervália, Rio Pomba,
Senador Firmino e Visconde do Rio Branco.
As inscrições começaram dia 08 de agosto e
vão até dia 22 de setembro pelo site www.
ibgpconcursos.com.br. A taxa de inscrição
varia de R$ 45 a R$ 150, de acordo com o
cargo pretendido. As provas objetivas serão
aplicadas no dia 22 de outubro em Juiz de
Fora, Muriaé e Ubá.

Novo Portal vai simplificar
atendimento aos
Microempreendedores
Individuais
O portal do empreendedor mudou. Entre as novidades, estão a melhoria no sistema de busca de atividades e a inclusão de
links para serviços. O Portal tem hoje mais
de sete milhões de usuários e é a principal
fonte de informação e de prestação de serviços on-line para os microempreendedores
individuais e empreendedores que pretendem formalizar seus negócios. Até o final
do ano que vem, serão investidos cerca de
200 milhões de reais no aprimoramento do
sistema. O Portal do Empreendedor oferece
diversos serviços e conteúdos, como a formalização e baixa de CNPJ do microempreendedor individual, alteração de dados
cadastrais, emissão de boleto mensal de
arrecadação simplificada, estatísticas deta-
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lhadas e declaração anual do Simples Nacional, entre outros. A ideia do Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços é
simplificar e reorganizar os itens dentro do
portal, reduzindo o número de cliques do
usuário para acessar o conteúdo desejado.

Água utilizada por usinas
da Light e de Simplício
rendeu 739 mil reais para
Além Paraíba até julho
Nos primeiros 7 meses deste ano, a
ANEEL transferiu 739 mil, 390 reais e 74
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 julho foram repassados 68 mil, 776 reais e 97 centavos, sendo 39 mil, 404 reais e
33 centavos provenientes da Usina de Ilha
dos Pombos e 29 mil, 372 reais e 64 centavos oriundos da Usina de Simplício. O
acumulado de 2016 chegou a 905 mil 475
reais. Em 2015, o acumulado havia alcançado 461 mil, 901 reais e 56 centavos. A
Compensação Financeira é um percentual
que as concessionárias e empresas autorizadas a produzir energia por geração hidrelétrica pagam pela utilização de recursos hídricos. As informações podem ser
conferidas no site da Agência Nacional de
Energia Elétrica.

Fundo de Participação dos
Municípios transferiu cerca
de 2 milhões de reais para
Além Paraíba, em julho /
FUNDEB repassou 761 mil
No último mês de julho, a Prefeitura de
Além Paraíba recebeu 2 milhões, 32 mil,
406 reais e 66 centavos do Fundo de Participação dos Municípios, repassado pelo
governo federal. Com isso o acumulado em
2017 chegou 11 milhões, 426 mil, 425 reais
e 26 centavos. O acumulado de 2016 alcançou 17 milhões, 53 mil, 782 reais e 67 centavos. Em 2015, o total atingiu 15 milhões,
917 mil, 651 reais e 53 centavos O Fundo
de Participação dos Municípios –FPM - é a
principal fonte de recursos dos municípios
brasileiros de médio e pequeno porte. Já
o FUNDEB repassou 761 mil, 68 reais e 2
centavos no mesmo mês e, com isso, o total
acumulado nos 7 primeiros meses do ano
chegou a 6 milhões, 345 mil 441 reais e 15
centavos. No ano passado, o total alcançou
9 milhões, 775 mil, 310 reais, 1 centavo. Em
2015, o acumulado chegou a 8 milhões, 475
mil, 892 reais e 60 centavos. Pela legislação,
60% dos recursos do FUNDEB devem ser
aplicados na remuneração dos profissionais
do magistério em efetivo exercício de suas
atividades no ensino público e os 40% restantes devem ser aplicados na manutenção
e desenvolvimento das escolas. Os dados estão disponíveis no site da prefeitura e no site
do Tesouro Nacional.
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MicroFiSioterapia –
A nova especialidade do Dr. Vinícius Protta

Microfisioterapia é uma técnica
de terapia manual que consiste em
identificar a causa primária de uma doença ou sintoma e estimular a auto-cura
do organismo, para que o corpo reconheça o agressor (antígeno) e inicie o
processo de eliminação.
Essa agressão primária deixou traços (cicatrizes) que atrapalham o funcionamento das células, esses traços
ficaram guardados na memória do tecido, por uma deficiência do sistema
imulógico, que não conseguiu eliminar
o agressor.
Seu embasamento teórico se iniciou
pelos estudos da embriologia, filogênese e ontogênese. Com essas informações
foram desenvolvidos mapas corporais
específicos - similares aos meridianos
de Medicina Oriental - e gestos manuais
específicos e suaves que permitem iden-

tificar a causa primária de uma doença
ou disfunção e promovendo o equilíbrio e manutenção da saúde. A Abordagem Manual é realizada seletivamente
por camadas especificas do corpo.
O fisioterapeuta Dr. Vinícius Protta,
da clínica EQUILIBRIUM, participou,
de 05 a 11 de agosto, do primeiro módulo da especialização em microfisioterapia do Instituto Salgado Saúde Integral,
no Rio de Janeiro. O segundo módulo
acontece de 19 a 25 de novembro.
De acordo com ele, decidiu fazer essa

especialização porque, depois de várias
pesquisas, percebeu muita identificação
com a área, tendo em vista que busca
técnicas que não tratem apenas os sintomas, mas as causas e até a prevenção
das agressões que o corpo pode vir a
sofrer. Dr. Vinícius afirmou que a microfisioterapia ajuda o corpo a eliminar
traumas que estão guardados na memória celular e que impedem o corpo
de funcionar da maneira correta. “Nem
sempre o local de dor é a causa da doença”, afirma Vinícius Protta.

A duração do tratamento varia de
caso a caso, pois cada organismo reage
de uma forma. Após o atendimento, é
necessário que o paciente tenha uma
boa noite de sono e faça a ingestão de
bastante água, podendo apresentar algumas reações como sonolência e cansaço, conta o fisioterapeuta. Ele afirmou
ainda que qualquer pessoa pode se submeter às seções de microfisioterapia, a
não ser pacientes muito debilitados e
com baixa vitalidade.
Dr. Vinícius afirmou que a microfisioterapia não é apenas uma técnica
terapêutica, ela também pode atuar de
forma preventiva ou curativa. “Além
das dores a técnica pode tratar também aspectos emocionais, traumáticos
e orgânicos, como ansiedade, irritabilidade, distúrbios do sono, alterações
de humor e etc.”, concluiu ele.

n A turma da especialização

O fisioterapeuta Dr. Vinícius Protta
n

