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FUNDADA A ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS E
PRODUTORES CASEIROS DE ALÉM PARAÍBA
ART ALÉM E MARIAS DE TORRENTES MAIS UNIDAS DO QUE NUNCA

Marco Antônio Mendonça e Aina Gomes, com os integrantes dos núcleos, na formação da Associação

N

a tarde de 31 de janeiro, no auditório da ACEAP - Associação Comercial
e Empresarial de Além Paraíba, com
a presença do técnico regional do
SEBRAE, Marco Antônio de Mendonça, foi
fundada e eleita a diretoria da Associação
dos artesãos e produtores caseiros de Além
Paraíba, que engloba as Marias de Torrentes e o Art Além.
A gerente da ACEAP e coordenadora dos
núcleos do Empreender, Alina Gomes, fez
a leitura do estatuto e posteriormente foi
votada a primeira diretoria da Associação,
que tem por objetivos prestar serviços que
possam contribuir para o progresso e racionalização do processo produtivo e melhorar as condições de vida de seus associados,
além de promover o desenvolvimento sustentável, firmar convênios com outras asso-

Primeira Diretoria da Associação

ciações e autarquias federais, estaduais,
municipais e sociais.
Foram eleitos:
Presidente: Vânia Stocco
1º Presidente: Catarina Moreira
2º Presidente: Joana Darc Gonçalves
Secretário: Ena Marilda de Souza
Suplente: Gilceia Paul Gravina
Tesoureira: Márcia Bergenes
Suplente: Ana Maria Moreira

CONSELHO FISCAL:
Ana Lúcia dos Santos
Maria Lúcia Pereira
Wanda M. Gomes

SUPLENTES:
Henrique Ferreira
Carmem Lúcia Siqueira
Rogéria Caçador

Reunião de fundação da Associação

A capacidade competitiva de Além Paraíba

Leia também nesta edição:
COMO VOCÊ SE RELACIONA
COM AS PESSOAS?

Coluna retirada do blog minhaalem.wordpress.com,
escrita por PAULA DA SILVA ESQUERDO,
mestranda em ciências econômicas pela Universidade Federal do Espírito Santo
Você já parou pra pensar em quanta
coisa legal tem em nossa cidade e que, se
trabalhadas, podem revolucionar Além
Paraíba como um todo? Se ainda não pensou em tais atrativos, hoje trago pra vocês
um deles: o desempenho da competitividade no município.
O SEBRAE traz o índice de competitividade dos municípios, o qual é composto por alguns temas relevantes:
• Performance Econômica: abrange aspectos relacionados à atividade econômica, ao comércio internacional, ao
emprego e renda;
• Capacidade de alavancagem do governo: desempenho das finanças públicas;
• Quadro social: engloba alguns indicadores sociais;
• Suporte aos Negócios: compreende o
mercado de trabalho, instituições de
apoio e multiplicidade da economia; e
• Infraestrutura: considera a infraestrutura básica, educação, saúde e meio
ambiente.
Dentre os 853 municípios de Minas
Gerais, Além Paraíba possui as seguintes
classificações para os respectivos anos:

RANKING DE COMPETITIVIDADE DOS
MUNICÍPIOS MINEIROS
Além Paraíba

2011

2012

2013

2014

49º

43º

56º

65º

Nível médio de competitividade em comparação
aos 853 municípios mineiros

Em 2011 das 853 posições no ranking,
a cidade encontrava-se dentre as 50 mais
competitivas do estado. Em 2012, subiu
em 6 posições, porém nos anos de 2013 e
2014 houve queda, estando em 65º lugar
no último ano da análise.
Algo interessante a destacar é que em
todo o período o índice além-paraibano
pouco alterou-se. O que pode ter ocorrido para a oscilação do posicionamento no
ranking é alguma piora/ melhora nos demais municípios.
O que podemos tirar desses dados???
Ponto positivo: estando em um bom
posicionamento relativo, ainda, mostra que a cidade apresenta vantagens, as
quais estão entre, principalmente, uma
boa localização geográfica (estradas importantes nos cercam). Algo que há de
ser trabalhado.

Ponto negativo: apesar das
vantagens geográficas que a cidade
apresenta, ela não
faz por si para
destacar-se (ao
menos no período). Para o posicionamento da cidade melhorar foi necessário
uma piora das demais. Algo alarmante,
ainda, foi o êxodo da maior empresa da
cidade, no ramo atacadista. Isso mostra
que, de alguma forma, estamos perdendo
competitividade para outros municípios
que estão investindo nisso. Não podemos
ficar pra trás.
É nítido o quanto a nossa cidade tem
de potencial. Mas se isso não for trabalhado e, estrategicamente falando, planejado,
todo esse potencial vai continuar sendo
jogado fora.
Não sei a receita para fazer o bolo
crescer, mas basta olharmos com carinho,
atenção e principalmente termos a capacidade de PLANEJAR o futuro com as ferramentas que temos hoje e agora. Não dá
mais pra deixar pra depois.
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NÃO TRAIA
SUA NAMORADA – FOCO!
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do Congresso Nacional de Assistência Social
2
contra a
ACOMO VOCÊ SE RELACIONAVacinação
Gerais
gripe
já começou
Foto: arquivo PMAP

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 ocê
da Assistência
Social. Além
já parou para pensar como
Paraíba está
foi aseúnica
cidade decom
Minas
relacionando
as pesGerais asoas?
participar
evento.
Bem,dopara
iniciarSegunesta conversa basta
lembrarmos
do a Secretária,
o congresso
foi que
umao ser
humano é naturalmente um ser social. Em
grande oportunidade para a obtenção 5A Secretária de Assistência Social,
sua situação de desamparo e fragilidade
de novosnecessita
conhecimentos
dospara
prograMônica Goldstein, durante o Coniniciais,
do outro
sobrevimas Esociais
e também
SUAS
- Sis- gresso
ver.
mais do
que isso:do
para
se constituir

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.

COM AS PESSOAS?
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Rádio MIX 102,7 FM e Rádio CPN – Cultura de Porto Novo
omeçou, no
dia 17 de abril,
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL É CAMPEÃO
a mobilização
nacional para aEM RECLAMAÇÃO NO SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES
vacinação contra a Os serviços de telefonia móvel e fixo somaram 70% das queixas na Anatel até
gripe. O Ministénovembro do ano passado. A Anatel é responsável por promover o mercado de telecomunicações no Brasil. Para registrar reclamações e avaliações, o cliente pode
rio da Saúde quer
procurar o call center da Agência pelo 1331, acessar os aplicativos de celular ou
imunizar mais
de 54 milhõesentrar
de no site anatel.gov.br.
pessoas. Este ano CONSELHEIROS DO TCE DE MINAS TÊM QUASE
a campanha de
2 MILHÕES EM FÉRIAS-PRÊMIOS
vacinação contra
conselheiros
do Tribunal
de de
Contas
Estado
(TCE-MG) também terão direito
menores
cincodo
anos;
trabalhadores
a gripe traz umaOsnovidade.:
todos
receber
dois meses
dinheiro.
A possibilidade, oferecida em
saúde; povos em
indígenas;
gestantes,
os professoresade
escolasatépúblicas
e dedeférias-prêmio
Minas
somente
a
juízes
e
desembargadores
por
lei
complementar
privadas vão poder se vacinar. Além mulheres que deram a luz nos últi- sancionada pelo governador Fernando Pimentel, será estendida aos membros da corte de contas por eles
dos professores,
integram o público- mos 45 dias; pessoas privadas de literem as mesmas prerrogativas constitucionais dos magistrados, incluindo o salário
berdade; e os funcionários do sistema
-alvo da campanha,
pessoas a partir
de R$ 30.471,11.
Caso eles façam valer o direito, o saldo acumulado de dias dos sete
de 60 anos; crianças
de seise dois
meses
a prisional.
conselheiros
substitutos
pode custar até R$ 1 milhão 800 mil aos cofres públicos.

como pessoa.
O homem nasce em um primeiro sistema social que é a família, fazendo parte
de outros posteriormente, como a escola, instituições religiosas, esportivas,
dentre outros. E são as trocas sociais que
Um dos reflexos da crise econômica que assola o país é o
realiza com as pessoas destes ambientes, culo repercutir posteriormente na saúde
aumento
de genético
pessoas com
nome sujo,
ou seja,
junto
comdoonúmero
material
queocaremocional de seus genitores.
com
restrições
ao
crédito.
Mas
com
um
pouco
de
atenção
rega consigo, que moldam sua complexa
Sendo assim, todos aqueles que pere cuidado, é possível renegociar dívidas e limpar
seu nome
personalidade.
tencem
ou pertenceram ao nosso sistema
Existem
inúmeros
teóricos
que
estude
relacionamentos
precisam de um lugar
para recuperar seu crédito e poder voltar a comprar.
damAqui,
as relações
sociais
e
sua
importância,
de
amor
e
respeito
dentro
da família.
em Além Paraíba, uma forma simples de negomas cito aqui um em especial: o psicoteraA segunda Lei é a Ordem:
ciar com o seu credor é procurar o PACE - Posto Avançado
peuta alemão Bert Hellinger, criador do méA ordem é estabelecida pela hierarde Conciliação
Extraprocessual,
funcionaquia:
na ACE
AP
todo
da “Constelação
Familiar” e que
que com“Quem chegou primeiro, primeiro, 8 FERNANDA AZEVEDO ESQUERDO
-preende
Associação
Comercial
e
Empresarial
de
Além
Paraíba.
O depois, depois” e nada
os relacionamentos humanos, a quem chegou
Psicóloga CRP 04/20251
processo
simples. Basta
a unidade
munido
deesta ordem.
partir
daséchamadas
“Leisirdo
Amor”. do PACE,
deve
alterar
Tais leis podem
aplica- completo
Essa com
ordem não pressupõe obediên- ros, ou colegas de trabalho, amigos que
documentos
pessoais,sero facilmente
nome e o endereço
das
no
nossos
relacionamentos
diários
para
cia automática
quem pretende se conciliar. O funcionário do setor
registra e sim, precedência e res- estão no mesmo nível hierárquico, por
1 Segunda
que possamos torná-los mais leves e har- peito. Quando a ordem é preservada, os exemplo o Equilíbrio é fundamental
para
a reclamação na hora, marca a audiência, em no máximo
mônicos e principalmente, descobrir qual a que vêm posteriormente não se metem que o amor ou o relacionamento tenha
30 dias,
encaminha
conviteconflitos.
para o reclamado.
A uni2 Terça
base
queeestá
por tráscarta
de muitos
desnos assuntos dos seus antecessores, res- êxito. Existem relacionamentos que
dadePara
funciona
de
segunda
à
sexta-feira,
das
14:00
às
18:00
o autor, a natureza não deixa de peitam sem julgamento o que de fato foi de o início estão fadados ao fracasso de3 Quarta
horas.porque você não concorda com ela. feito, exatamente como foi, sem recrimi- vido ao grande desequilíbrio por parte
atuar
de
Aquilo
que
tem
de
acontecer
simplespor
que
doam
deum
dos
indivíduos,
ora
nações
e
sem
a
pretensão
de
que,
diante
Algumas dicas podem ajudar você a se organizar e sair
4 Quinta
mente
acontecede
e dívidas.
desta forma também das mesmas condições teriam feito me- masiadamente ao outro (parte pegajosa
dessa enroscada
agem as “Leis do Amor”.
“pegajosa” da relação), além do que este
lhor que seus antepassados.
5 Sexta
Estas leis são:
Quando os filhos apenas são gratos pode receber, ora por que uma das pesPertencimento:
pelo simples fato de estarem vivos, se soas não se coloca na relação, não nutre
6 Sábado
O pertencimento é gerado pelo víncu- sentem livres para moverem-se em no- a relação do afeto necessário (parte “inOrganização
deve pertence.
ser a palavra-chave
quem
dese- sem a pretensão de fazer diferente” da relação) para que ela resislo, “Quem
pertence,
Quem nãoparavas
direções
7 Domingo
ja renegociar
O primeiro
passo
é colocar
no papel
pertence,
nãodívidas.
pertence.
E tudo que
aconmelhor
ou corrigir o passado. Todavia, ta. Assim, deve haver um equilíbrio entre
tecer
não desfaz
vínculo”.
todas depois
as despesas,
sejamo elas
grandes ou pequenas.
Com dificuldades de aceitação ambas as partes, onde cada um8 doaSegunda
na
vemos grandes
vínculo
ser criado
por laços
medida em que o outro doa também, e
dosver
pais,
como
são
e
de
suas
hisestesUmdados
em pode
uma folha
de papel,
é possível
osda
er-forma
5Unidade do PACE, em Além Paraíba
de
laços
de destino
(temos
tórias,
quando
ros sangue,
que estãopor
sendo
cometi
dos, e como
organizar
melhor
a na realidade aceitação e a isto é, reciprocidade. O mesmo parâme9 Terça
aqui parceiros atuais e anteriores), não capacidade de honrá-los
com asvontade
amizades.
é a maior
forma outro
que não pagou
os acordos
nãoocorre
demonstrou
de
vida
e
fazer
o
dinheiro
render.
Separe
todas
as
dívidas,
gasimportando o motivo pelo qual o relacio- de gratidão que existe.
Diante
donegociou.
exposto, nos
esquitar, ou seja, não procurou o credor
nem
O de-parece10queQuarta
tos fixos, excessos
e descubraTodos
o quepertenpode e deve ser
cortanamento
tenha terminado.
O ser
humano deve se retirar da con- tamos a tratar de regras já internalizadas
vedor é notificado por um Oficial de Justiça ou pelo correio.
do neste
momento de crise.
dívidas
por de
custos
cem!
O pertencimento
aqui Organize
é gerado as
pelo
dição
vítima de seus genitores, e com- no relacionamento humano. Entretanto,
11 Quinta
Nesse
caso, com
mesmo
que a dívida
seja regularizada,
preciso
Qualquer
vínculo
e não
pelo amor.
e veja quais
já podem
ser pagas
na suasituatotalidade.
afirma-se
que não éébem
assim que ocorpreender que, de
acordo
Hellinger
consti
tuir que
um deveria
advogado,
elaborará
umcalor
documento
no situações,
ção em que haja vínculo, mesmo que não cada um nasce na
pois no
de algumas
família
nas-que re,
12 Sexta
tenha amor envolvido, geram vínculo e, cer, com os desafios
quando
afloram asa dívida.
paixõesO humanas essua pagou
qual onecessários
devedor afipara
rma que
ou renegociou
portanto,
esses
precisam
ter umdo seu
Consulte
comparceiros
frequência
a situação
CPF - Cates aspectos
muitas
vezes são negligenevolução.
E acrescenta
que aceitar,
13 Sábado
fim do processo
não retinão
ra o nome
do SPC, SCPC
ou Serasa.
lugar
de
respeito
no
coração
do
outro.
ciados
e
muitos
dos
problemas
que nos
necessariamente
é
concordar,
mas,
aceidastro de Pessoas Físicas - ou CNPJ - Cadastro Nacional
E
contrariando
este
princípio
toma-se
14
Domingo
afligem
internamente
estão
relacionados
tar
sua
história
pessoal
exatamente
como
de Pessoas Jurídicas - nos órgãos reguladores, como o
conhecimento de muitos casos de divór- foi, para que possa Após
desconsideração
dasparcela
mesmas.
seguiro pagamento
a diante. Como
total daadívida
ou da primeira
SPC- Serviço de Proteção ao Crédito, SCPC - Serviço Cen15 estão
Segunda
cios conflituosos, nos quais uma das partes se sabe, a aceitação
No
entanto,
quando
da
mãe,
sobretudo,
do acordo feito, a empresa tem até cinco dias úteis para re-tais leis
tral
de
Proteção
ao
Crédito,
se
for
uma
dívida
no
comértenta denegrir a imagem do outro, com está diretamente relacionadas ao sucesso alinhadas na postura do indivíduo, o retirar seu nome da lista de maus pagadores. Se o credor não 16 Terça
cio ou Serasa
Experian,
se for uma
dívida
ofensas
e grande
desrespeito.
Quando
há com
sultado é que todas as suas relações o
nabancos
vida emoutodos os aspectos.
isso dentro
prazo, você
deve contatá-lo.
mesfilhos
a situação
torna-seSão
ainda
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eles
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movimento
de vida,
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não
for
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cabe
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17
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pois,
em
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há
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tentativa
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atingir
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completo
que
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resultar
em
doenças
e
sintomas.
de clientes que não honram seus pagamentos e incluem
consumidor
entrar
com
uma
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exigindo
a
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um
dos
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do
convívio
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vem
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de
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e
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E
enfim,
a
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lei,
que
é
o
Equiessas pessoas em listas que são acionadas por outras em18 Quinta
como se este nunca tivesse existido no sis- líbrio:
Então,
vale aqui
alguns questionamenda, que ainda pode render uma ação
por danos
morais.
presas.
Para
saber
a
situação
do
seu
nome,
caso
você
não
tema de relações da mesma, configurando
que nãodacolocar
em prática as Leis
O Equilíbrio é estabelecido
darexcluído
e tos:dopor
Outra formapelo
de ser
cadastro
lista negra
tenha
correspondência
órgãos,
19 seSexta
da Alienação
Parental. desses
um
dosrecebido
aspectos alguma
do
Amor
no
seu
dia
a
dia
e observar
surreceber.
é deixar a dívida prescrever após cinco anos. Depois deste
é possível
checar
via
internet,
no
site
das
enti
dades
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Por outro lado, o vínculo também
Essa lei atua somente entre iguais, girão ressonâncias positivas ao seu redor?
prazo, a dívida não pode ser cobrada, mas você também 20 Sábado
pode
ser criado por pessoas
queque
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realizam
consultas
que
onde
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interesse
dao empresa
outem?
instituição
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nanceicentam
algo
em
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vidas,
por
exemvocê
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O
que
deixando
de
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“Quando
a
ordem
entra
porta,
cadastrais, mediante pagamento de taxa.
21 Domingo
em darIsso
crédito
novamente
ao
cliente.
plo, alguém doa uma herança e com isso Equilibrio pula arajanela”.
zer
por
não
ter
o
que
você
quer?
é importanfacilita muita a vida da família.
Reflita sobre o tema, amplie sua perte, pois, é comum que queiramos equili22 Segunda
Nodívidas
entanto,
até emmerecem
casos deatenção
abortosespecial.
brar oProcudar e receber com nossos pais, e cepção sobre seus relacionamentos e coAs
maiores
criou-se
um vínculo
com para
aquele
ser que
isso é impossível, pois eles nos deram a lha os bons frutos que certamente lhes
re os credores
e converse
chegar
a um denominador
23 Terça
não chegou a nascer podendo este vín- vida. Já nas relações
trarão! evite criar novas dívientre
iguaismais
parceiCom
as contas
organizadas,

Como passar a crise sem dívidas

por Banjo &
Reinaldo Tavares
n

IMA CONVOCA PRODUTORES PARA SE REGULARIZAREM

FARMÁCIAS DE PLANTÃO

Produtores rurais que não se recadastraram junto ao Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) e que, por isso, estão impedidos de transitar com seus animais
dentro e fora do estado, ainda poderão procurar o Instituto para regularizar a sua
situação. Quem não se recadastrou está impossibilitado de obter a Guia de Trânsito
Animal, documento oficial emitido pelo IMA e que é pré-requisito para o transporte
Alta mineiro.
(3462-5440)O IMA realizou uma campanha
e Drogamais
venda de (Centro)
animais(3462-4646)
em todo o- Cidade
território
para o recadastramento, cujo prazo terminou em 29 de dezembro de 2017. Durante
(Porto)
(3462-1001)Drogamais
(Vila) (3462-0343)
a Silveira
campanha
cerca
de 173 mil
produtores
efetivaram o seu recadastramento, de um
total de 340 mil em todo o estado.
Nova (3462-1318) - 18 de Julho (3462-4449)

Até 22 horas – Maio 2017

Organize seu orçamento
e suas dívidas

Fique de olho no crédito

Conﬁra se o seu nome foi limpo

Saiba renegociar dívidas

Evite novas dívidas e faça
um reserva

comum, que seja bom para os dois lados. Muitas dívidas
crescem rapidamente pelo alto valor dos juros cobrados. das, utilizando com cuidado fontes de crédito como o che- 24 Quarta
Alguns credores, como bancos ou empresas de varejo cos- que especial e o cartão de crédito, que devem ser evitadas
25 Quinta
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 di- 26 Sexta
vel. Apresente uma proposta de pagamento que mostre que nheiro ou débito. Tudo depende da negociação feita com
o lojista ou fornecedor. Uma boa opção é tentar criar re- 27 Sábado
você
está disposto
a pagar o que deve,
masanalisar
precisa da compreCada
empresário
deve
as necessidades
e dos colaboradores
servas financeiras do
para negócio
estas eventualidades
e emergênensão do credor pela situação financeira.
cias que podem
surgir de uma hora
para outra. Os econo- 28 Domingo
a fim de proporcionar experiências
facilitadoras
e enriquecedoras
Saiba oque fazer se o caso
mistas recomendam guardar cerca de 30% da renda para
29 relaSegunda
Mesmo ao empresário de um pequefinanças, planejamento, marketing,
for à Justiça
emergências, mas você podeções
começar
com valores mais
no negócio é importante pesar os prós e
interpessoais são transversais a too valor
conformeeaparticipar
melhoria de eventos
Algunsdecredores
levam de
o caso
de não quitação da dívi- modestos, como 10%, e subirdos
30 Terça
contras
cada método
treinamento.
os negócios
da
gestão
de
seu
orçamento.
podeuma
acontecer
dentro
de treinamento sobre eles pode trazer
daOàtreinamento
Justiça, gerando
ação judicial
contra o devedor

Quais são os melhores métodos para
o treinamento de pessoas?

PROJETO-PILOTO DO DOCUMENTO NACIONAL
DE IDENTIFICAÇÃO É APRESENTADO AO
Ilha (3462-3086) - Bello (3462-7750)
COMITÊ GESTOR DA ICN

Galeno (3462-4396) - Drogalem (3466-2800)

Durante reunião do Gestor da Identificação Civil Nacional (ICN), realizada no
Mineira
(Porto) (3462-5195) - Silveira (Vila Laroca) (3466-1394)
Tribunal Superior Eleitoral, foram apresentados os últimos ajustes do projeto-piloto
doDrogaria
Documento
de Identificação
que(3462-3405)
poderá ser digitalmente gerado
Popular Nacional
(Porto) (3462-5016)
- Drogamais(DNI)
(São José)
por meio de aplicativo gratuito em smartphones ou tablets nas plataformas Android
e Mineira
iOS. O (3462-3562)
DNI digital- Oliveira
trará o(3462-1370)
título de eleitor já acoplado e poderá, futuramente, receber outros documentos, conforme convênios sejam firmados com órgãos públicos
a integração
base de informações.
O projeto-piloto de implantação do DNI
para
Drogamais
(Centro)da(3462-4646)
- Cidade Alta (3462-5440)
será usado inicialmente pelos servidores do TSE e do Ministério do Planejamento,
para
que(Porto)
se possam
sugerirDrogamais
eventuais(Vila)
ajustes,
caso sejam necessários. O novo docuSilveira
(3462-1001)(3462-0343)
mento é resultado direto do projeto de Identificação Civil Nacional (ICN) e utilizará
sua validação
biométrico do Brasil, administrado pelo TSE,
para
Novaa (3462-1318)
- 18odemaior
Julho cadastro
(3462-4449)
e que já tem mais de 73 milhões de pessoas cadastradas com foto e impressão digital.
Galeno (3462-4396) - Drogalem (3466-2800)

CEMIG ABRE INSCRIÇÕES PARA PREENCHER 109 VAGAS

Ilha (3462-3086) - Bello (3462-7750)
A Cemig abriu concurso para preencher 109 vagas e formar cadastro. A remuneração varia de R$ 2.498 a R$ 7.965, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os
Mineira (Porto) (3462-5195) - Silveira (Vila Laroca) (3466-1394)
interessados têm até o dia 12 de março para efetivar a inscrição no site da Fumarc. O
valor
da taxa
de (Porto)
inscrição
varia de- Drogamais
R$ 50 a R$
acordo com a função desejada.
Drogaria
Popular
(3462-5016)
(São130,
José)de(3462-3405)
As funções de nível médio e nível superior, incluindo várias categorias profissionais.
Mineira (3462-3562) - Oliveira (3462-1370)
GOVERNO
DIVULGA EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO DA
Drogamais
(Centro) CIVIL
(3462-4646)
- Cidade
(3462-5440)PARA DELEGADOS
POLÍCIA
COM
76AltaVAGAS
O Governo de Minas Gerais acaba de publicar o edital do concurso público de
Silveira (Porto) (3462-1001)- Drogamais (Vila) (3462-0343)
provas e títulos da Polícia Civil de Minas Gerais, para o cargo de Delegado de Polícia
(nível
inicial
carreira). O edital nº 01/18 foi publicado no Diário
Novasubstituto
(3462-1318)
- 18 de
Julhoda
(3462-4449)
Oficial Minas Gerais. O concurso visa ao preenchimento de 76 vagas para o cargo,
com
o objetivo
de direcionamento
para o trabalho nas unidades policiais das DeleGaleno
(3462-4396)
- Drogalem (3466-2800)
gacias Regionais de Polícia Civil do interior do estado. As inscrições estarão abertas,
ano, a partir
das (3462-7750)
9h do dia 16 de abril e seguem até às 23h do dia 15 de maio,
neste
Ilha (3462-3086)
- Bello
conforme as disposições do edital. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais,
com
regime
estatutário.
O -salário
para(3466-1394)
o cargo é de R$ 11.475,57. Conforme
Mineira
(Porto)
(3462-5195)
Silveira inicial
(Vila Laroca)
o edital, ficam reservadas oito vagas a pessoas com deficiência, o equivalente ao
percentual
de 10%
do(3462-5016)
total de vagas
oferecidas.
segundo o documento, se
Drogaria Popular
(Porto)
- Drogamais
(São José)Ainda
(3462-3405)
não houver candidatos com deficiência aprovados ou se o número de pessoas com
Mineira (3462-3562)
- Oliveira
(3462-1370)
deficiência
habilitadas
for inferior
ao número de vagas reservadas, essas poderão
ser preenchidas por candidatos sem deficiência, seguindo-se a ordem de classificaDrogamais
(Centro) deverão
(3462-4646)
Cidade Alta (3462-5440)
ção.
As inscrições
ser- realizadas
exclusivamente por meio da internet nos
endereços eletrônicos acadepol.policiacivil.mg.gov.br e www.fumarc.com.br, onde
Silveira (Porto)
(3462-1001)Drogamais
(Vila) (3462-0343)
também
pode ser
consultado
o edital.

Nova (3462-1318) - 18 deSENADO
Julho (3462-4449)
PODE AUMENTAR

LICENÇA
PATERNIDADE
PARA 20 DIAS
Galeno (3462-4396)
- Drogalem
(3466-2800)
Um projeto de lei em tramitação no Senado Federal pode aumentar a licença
Ilha (3462-3086)
Bello (3462-7750)
paternidade
de 5- para
20 dias para todos os trabalhadores do Brasil. O prazo maior
já é regra para os servidores públicos e, segundo o texto, deve ser ampliado para
Mineira (Porto)
(3462-5195)
- Silveira
Laroca) (3466-1394)
garantir
isonomia
entre todos
os (Vila
empregados.
A proposta da senadora Rose de
Freitas (MDB/SE) aguarda votação na Comissão de Assuntos Sociais. As ausências
Drogaria Popular
(3462-5016)
- Drogamais
(São em
José)consultas
(3462-3405)e exames podem passar
justificadas
para(Porto)
acompanhar
a esposa
grávida
de dois dias no total para, no mínimo um dia por mês. Já a folga para acompanhar
o filho no médico pode passar de uma para duas por ano, com a idade máxima ampliada do filho de 6 para 16 anos. O projeto também amplia outros prazos de afastamento de trabalhadores, como em casos de falecimento de cônjuges, companheiros,
filhos ou avós, que pode passar de dois para cinco dias.

31 Quarta
do próprio estabelecimento, por exemgrandes ganhos, mas cabe ao aprendiz
plo, quando ocorre rodízio de cargos
fazer as devidas adequações e buscar pra(forma interessante de minimizar proticar o que está sendo passado.
blemas com saídas pouco programadas
Nesses eventos de treinamento, é code funcionários – seja por doença, férias
mum o uso de técnicas como:
(reuniões, oficinas, encontros) para com- ◆ Aulas expositivas
ou demissão).
Esse método proporciona aos fun- partilhar esse conhecimento costuma ser ◆ Palestras e conferências
cionários conhecer um pouco o que é visto pelos funcionários como um grande ◆ Seminários e workshops
desenvolvido pelos demais e contribui ganho e, claro, contribui para a excelência ◆ Filmes, livros
para identificar informações que devem da equipe. Utilizar filmes, livros e relatos ◆ Estudos de caso
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de ou
Além
Paraíba.
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sucesso
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Prefeitoser
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odontológico
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e catalogadas
◆ consultório
Dramatização,
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para
apoiar
neste
momento.
dentro acompanhado
da empresa. da Secretá- ro de Souza, na Parada Breves. Já o em Vila Caxias
◆ Reuniões
Júnior,
- antigotécnicas
pronto aten- dos pelo
Os
treinamentos
que
ocorrem
fora
da
Outro
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é
o
treinamento
em
◆
Oficinas
de
trabalho
etc.a atual Preria Municipal de Saúde, Bethânia segundo foi inaugurado na Rua da dimento - não seria suficiente para
tarefas. É muito comum que em peque- empresa costumam não estar diretamente
Sucesso!
Reis
de Souza Gracioli e da chefe da Mangueira, em Vila Caxias. Este será população da Cidade
Alta. Os consul- feito.
nos negócios um dos sócios seja uma relacionados com o serviço ou trabalho
Fonte: Texto extraído do Módulo
odontologia
do
município,
Dra.
Kezi
mantida
com
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tórios
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já
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O verão do SESI está aguardando você
Você conhece a Aqua Sport?

As aulas de hidroginástica com o professor Carlos Eduardo, o Cadu

O

Sesi tem uma escola de esportes aquáticos, com descontos para associados.
Vem funcionando no SESI a escola
de esportes aquáticos, Aqua Sport,
com aulas de natação, hidroginástica e preparação para concursos
das forças armadas, coordenadas
pelo professor de educação física,
Carlos Eduardo.
As aulas de natação recebem
crianças a partir de 3 anos e a hidroginástica tem horários especiais para o público que trabalha
em horário comercial.
Os associados no SESI tem
descontos nas mensalidades,
que já são bastante acessíveis.
As informações sobre horários
e valores estão disponíveis pelo

Felipe Deluka

telefone 32 3462-9234.

Tardes de boa música
na piscina do SESI
Desde o dia 28 de janeiro, o
SESI vem recebendo atrações musicais aos domingos. O primeiro
a tocar foi o sertanejo pop Felipe
Deluka, já no segundo domingo,
foi a vez do pop rock de Chris Gar,
acompanhado da percussão de
Whesley Morais.
Um ambiente agradável, para
associados e visitantes, com música, piscina, petiscos variados e
cerveja gelada.
Na segunda feira de carnaval,
quem fez a festa foi Erick Correa
e banda, com muito pagode para
associados e visitantes.

O pop rock de Chris Gar e Whesley Morais

O carnaval com Erick Corrêa

Tel.: (32) 3466-1500

NÃO TRAIA SUA
NAMORADA - FOCO!
A primeira coisa que eu
quero falar, antes de entrarmos no assunto Empreendedorismo , Dicas e Idéias
para você criar e desenvolver seus Negócios, é de algo
que eu vejo acontecer muito, e que pessoalmente também sofro deste mal. A falta
de FOCO!
Mas o que podemos entender sobre FOCO? Nada mais é
do que a visão de um objetivo bem definido. Eu costumo
dizer que é uma imagem clara
de futuro, no presente. Um
caminho que se percorre na
direção certa do seu destino.
Uma das maiores vantagens
nos negócios, para quem tem
- e eventualmente também
um dos seus maiores perigos,
para os desavisados.
E o que acaba acontecendo para aqueles que não tem
ou não dão importância? O
que acontece é que a pessoa
que sofre com a falta de foco,
inicia uma idéia que acredita
ser fantástica e depois talvez
de um ou dois pequenos insucessos (que são completamente normais no desenvolvimento de uma empresa),
começa a perder o interesse
e opta, talvez quase que inconscientemente, a tentar um
projeto novo, um que acredita que "este sim, vai ser um
sucesso!"
E acabam jogando fora,
tempo e dinheiro, anos de
sacrifícios , de abdicações e
muitas das vezes, sacrificando
suas próprias famílias para no
final não receberem o retorno esperado, se perguntando
onde erraram.
O que eu aprendi e que
espero que você aprenda
também através dos meus erros e de tantas outras pessoas, é que qualquer empreendimento vai ter um tempo de
maturação inicial, que certos
descontentamentos são esperados e que você não pode
simplesmente
abandonar
a idéia para começar outra
achando que isto vai resolver
algo - há de haver PERSISTÊNCIA.
Uma Lição em empreendedorismo: isto hoje pode parecer simples, mas não é...
Não se preocupe com
pequenos fracassos e insu-

8 MAURÍCIO JOANES

Empresário e Consultor de
Vida e Negócios

cessos. Eles nada mais são
do que maneiras do mundo
de ensinar a você a qual caminho seguir. Escolha a sua
área de atuação e seja O melhor!
Veja bem, não estou aqui
dizendo para "ser o melhor
que você possa ser". Isso não
é suficiente. O que eu quero
é que, quando você escolher
o mercado que irá participar,
não importando o tamanho,
você tem que ter uma visão
clara de que você pode ser o
melhor de todos na sua área
de atuação.
É o que eu chamo de estratégia Ayrton Senna: você
tem que ter uma visão clara
de que, com tempo, esforço
e dedicação, você pode se
tornar o número UM na área
e/ou mercado que você decidir atuar.
Deve ser um passo de
cada vez - começar, de início, já querendo dominar um
mercado desse tamanho seria
talvez 'dar um passo maior
que as pernas' ou 'colocar a
carroça na frente dos bois'
como se costuma falar.
Então Como Escolher Meu
Mercado de Atuação? Você
Analisa as suas paixões (o que
gostaria muito de fazer) , acha
um meio-termo que seja útil
para ajudar as pessoas e que
estas, por sua vez, estejam dispostas a pagar pelo que você
tem a oferecer.
Para ajudar você ainda
mais nesse processo de definir
o seu mercado ou redefinir a
sua área de atuação, aumentar suas vendas e muito mais,
estarei escrevendo mais sobre
Empreendedorismo, Idéias e
Dicas de Negócios.
No Próximo artigo falarei
sobre – Como Achar o Nicho
do Meu Mercado...
Um Grande Abraço, God
Bless You.
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LEGISLAÇÃO PARA MICRO E PEQUENAS
FONTE: http://conteudos.sebrae.com.br/mudancas-no-simples

Simples 2018: o que você precisa saber
sobre as mudanças na Lei Geral
Projeto Crescer sem Medo entrou em vigor em janeiro de 2018. Conheça as alterações na
tributação e as inovações que podem facilitar o crescimento do seu negócio.

A

Lei Complementar nº 155/2016, também chamada de projeto Crescer sem Medo, trouxe
alterações para as pequenas e micro empresas
para garantir a sustentabilidade econômica por
meio de uma tributação mais justa e de criação de novas
oportunidades.
As principais alterações sancionadas entram em vigor a partir de janeiro de 2018. A lei também permitiu
abertura de parcelamento especial de até 120 meses em
2016 e em 2017 criou regras para o investimento anjo
em empresas do Simples Nacional.
As mudanças melhoram, por exemplo, as formas de
tributação, regulamentam investimentos anjos, ampliam a faixa de faturamento e garantem o seguro-desemprego do MEI que não tem rendimentos.
Confira!

Quem é MEI
poderá se formalizar sem receio

Com tributação simplificada, os pequenos
negócios terão facilidade para crescer

Os pequenos negócios terão a dupla
fiscalização 100% assegurada, em todos
os estados do Brasil

Inclusão dos pequenos produtores de bebidas
no Simples Nacional também pode incentivar
crescimento desse setor promissor

Outras inovações do Crescer sem Medo
8 Incentivo aos investimentos em MPE (investidores-anjo): antes de 2017, os investidores
eram efetivados como sócios e as MPEs perdiam
o direito ao Simples. Desde janeiro de 2017, os
investimentos passam a ser regulados por um
“contrato de participação” e as MPEs garantem
a permanência no Simples Nacional.
8 Baixa simplificada: na ocorrência de fraude na
formalização, o processo de baixa exigia comparecimento do MEI e apresentação de documentos em papel. A partir de 2018, começa a funcionar o processo simplificado, exclusivamente
eletrônico.

Incentivo tributário para as parcerias nos
salões de beleza é boa notícia para o setor

8 Incentivo à exportação: a figura do operador
logístico internacional somente atende a MPE
optante do Simples. A partir de 1º de janeiro de
2018, os serviços de logística internacional simplificados poderão ser contratados por todas as
MPE de forma eletrônica.
8 Simplificação do nome empresarial: até então
as MPE utilizavam obrigatoriamente as expressões “microempresa” ou “empresa de pequeno
porte” ou suas respectivas abreviações, “ME” e
“EPP”, acrescidas ao seu nome empresarial. A
partir de 2018, o uso das expressões ou abreviações deixa de ser obrigatório.

Com redução de alíquotas, poderão
criar mais empregos
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