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stá chegando o III FESTIVAL GASTRONÔMICO E
CULTURAL DE ALÉM PARAÍBA. Dia 06 de julho,
sexta-feira, abertura oficial, show de
Israel Lacerda e banda Viola da Terra;
sábado, dia 07 de julho - apresentação
de dança (samba de gafieira com o casal Renata Vidal e Henrique Passos),
Almir Sater, Rock na Kombi e banda
Acustic in Roll; no domingo, dia 08, as
atrações serão: apresentação de dança
do Studio A, Chris Gar, Grupo Arruda e
Banda Conexão 80.
Os ingressos avulsos, custam antecipadamente R$ 10,00 para a sexta-feira, R$ 35,00 para o sábado e R$

Ano I

5,00 para o domingo, quando o evento
tradicionalmente começa às 11 horas.
Nos outros dias, o início será às 20
horas. Mesas ainda estão disponíveis
pelo telefone 32 34661245.
A história do festival começou em
2016, quando foi formado o núcleo
do programa Empreender, Hospedar
Gastronômico, composto por bares,
hotéis e restaurantes de Além Paraíba.
Os empresários buscavam uma forma
de divulgar melhor suas empresas e de
atrair turistas para a cidade, que tem
um patrimônio histórico imenso, mas
pouco explorado. A primeira edição,
em 2016, foi realizada dentro do espaço do SESI, onde funciona a ACEAP,

ACE Além Paraíba
e a greve dos
caminhoneiros

5 As empresárias no momento da doação

Durante a greve dos caminhoneiros, a ACEAP prestou apoio
à causa através de doações de cestas básica, em parceria com o
ATACAREJO.
Cristina Cardoso, diretora, e Rosa Helena Melo Dutra, presidente da ACEAP fizeram a entrega das cestas. Além disso, foi doado um café da manhã para os caminhoneiros, no Posto Piscina.

com a presença de aproximadamente
1500 pessoas, durante os três dias, e a
participação de artistas locais e regionais. Já para a segunda edição do evento, que aconteceu no ano passado, foi
montada uma mega estrutura no parque de exposições de Além Paraíba.
O II Festival Gastronômico e Cultural
contou com atrações de maior peso,
como Renato Teixeira e Kiko Zambianch, além dos artistas locais e regionais.
O Empreender é um programa de
mobilização, onde empresários de micro, pequenas e médias empresas se reúnem, formando núcleo, onde trocam
experiências, auxiliam-se e conquistam
mercados, atuando como agentes es-

Além Paraíba, 28 de Junho de 2018

tratégicos no processo de desenvolvimento de uma cidade e região. Ele
surgiu no estado de Santa Catarina,
há aproximadamente dez anos. Nacionalmente, é fruto da parceria da CACB
(Confederação das Associações Comercias do Brasil) com o SEBRAE Nacional,
via FEDERAMINAS. A gerente da ACEAP,
Alina Gomes, é também responsável
pela coordenação desses núcleos.
O Empreender vem mudando a história da cidade, resgatando a auto estima e fomentando desenvolvimento,
através do turismo, não apenas através
dos festivais gastronômicos, mas com
feiras de liquidação, de beleza, simpósios de saúde e afins. Hoje, A ACEAP

trabalha com 10 núcleos do programa Além Vest Moda (setor lojista), Parceria
Fitness (Academias), Vila Laroca e Adão
Araújo (núcleos temáticos desenvolvidos em bairros), Além Hair (salões de
beleza), Saúde Excelente (profissionais
da área de saúde), Hospedar gastronômico (hotéis, bares e restaurantes),
Art Além (artesãos locais), As Marias
de Torrentes (mulheres produtoras de
pães, biscoitos e doces da área rural
do município) e Por uma Além Paraíba Melhor (outro núcleo temático, que
servirá de base para formação das câmaras de desenvolvimento). Cada um
desses núcleos construiu uma história,
através do associativismo.
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5 Cristina Cardoso, Alina Gomes e Rosa Helena, representando a nossa ACE Além Paraíba
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sobre o papel de cada um desses grupos no sucesso do programa Empreender, bem como a influência dele no
crescimento profissional de seus integrantes.
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FONTE: sispro.com.br/blog/gestao-empresarial
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ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL INAUGUROU DUAS
UNIDADES ODONTOLÓGICAS
O Prefeito Municipal de Além Paraíba. O primeiro deles na UnidaParaíba, Miguel Belmiro de Souza de de Saúde Prefeito Miguel BelmiJúnior, acompanhado da Secretá- ro de Souza, na Parada Breves. Já o
ria Municipal de Saúde, Bethânia segundo foi inaugurado na Rua da
Reis de Souza Gracioli e da chefe da Mangueira, em Vila Caxias. Este será
odontologia
do município,
Dra. KeziEmpreendedoras
mantida com recursos
5 O público
do Mulheres
2018Municipais,
Nogueira, inaugurou dois novos con- não havendo auxílio do Ministério da
sultórios odontológicos em Além Saúde.
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Cerca de 75% das empresas
que recém abrem as portas sobrevivem ao primeiro ano de vida.
Isso quer dizer que você deve se
dedicar muito neste período crucial. E o controle financeiro deve
ter uma atenção extra.
A falta de organização financeira atrapalha os negócios.
Gerencie datas de pagamentos e
recebimentos, notas fiscais, entre
outros papéis importantes para
manter as contas em dia.

8. Tecnologia
O empreendedor moderno
sabe que a tecnologia é o seu braço
direito. Ele faz uso de um sistema
de gestão empresarial para evitar
ao máximo possíveis falhas nos
processos. Também entende que a
automação oferece agilidade.
Um software de gestão empresarial oferece ferramentas
úteis para diferentes necessidades
de uma mesma empresa. Você
pode ter controle de estoque, notas, relatórios e muito mais.
Você irá conseguir se antecipar aos erros e descobrir onde
exatamente os processos devem
melhorar. Sendo assim, sua empresa vai crescer progressivamente.

Mandamentos da
Gestão Empresarial
Estes foram alguns dos mandamentos da gestão empresarial eficiente. Tenha prudência e
tome decisões sempre que tiver
calculado riscos.
Cultive a política da boa organização na empresa para evitar
problemas.
Siga as dicas de gestão empresarial e bons negócios!

Além Paraíba, 28 de Junho de 2018

Algumas das coisas
fáceis que as pessoas
podem fazer para
continuamente melhorar
sua inteligência?
Mudar sua rotina
diária pode melhorar sua
inteligência?

O

FONTE: https://jornaldoempreendedor.com.br/
24 hábitos para te tornar mais inteligente

funcionamento interno do cérebro humano ainda é um dos grandes mistérios da humanidade. Com o avanço da neurociência,
aprendemos que podemos treinar nossos cérebros para pensar
com mais clareza , ser mais positivos e expressar melhor a criatividade .
Na verdade, Steve Jobs treinou seu cérebro usando a meditação zen
para reduzir o estresse, aumentar a clareza e aumentar sua criatividade.
E se você pudesse treinar seu cérebro para ser mais inteligente?
Um recente tópico do Quora colocou a questão: Quais são algumas das coisas fáceis que as pessoas podem fazer para continuamente melhorar sua inteligência?
Mais de 100 profissionais avaliaram suas táticas favoritas para se
tornarem mais inteligentes – fáceis de praticar e trabalhar em sua rotina diária. O colunista do Business Insider, Skye Gould , aceitou essas
sugestões e criou o infográfico abaixo.
Você provavelmente tem listas de “coisas para fazer”. Eu sei que
geralmente tenho uma na minha mesa. Mas você já fez uma lista de “Eu
fiz”, relacionando suas realizações diárias? É uma maneira diferente de
enquadrar as tarefas que você realiza todos os dias e pode, na verdade,
ajudar a torná-lo mais inteligente .
Anotar o que você aprende é outra tática que leva apenas alguns
minutos, mas pode ajudá-lo a reter melhor as informações e reforçar
o que você tirou de uma reunião , conferência, aula estruturada, etc.
Algumas das sugestões são mais divertidas, como “Use um aplicativo de palavra do dia”. Essa é uma maneira evasiva de desenvolver seu
vocabulário e se tornar mais inteligente em apenas alguns segundos
para verificar o aplicativo.
Cada uma das ideias abaixo é projetada para aprimorar sua inteligência . Embora nenhuma tática eleve seu QI ao nível Einstein, eles
podem ajudá-lo a ficar afiado e se tornar mais inteligente, um dia de
cada vez.
1. Tenha 10 ideias todos os dias;
2. Siga suas perguntas;
3. “Banque” o advogado do diabo;
4. Leia um capítulo de um livro por dia;
5. Assista vídeos educativos ao invés de TV convencional;
6. Leia Jornal;
7. Sempre verifique com suas fontes de conhecimento favoritas;
8. Compartilhe o que você aprende com outras pessoas;
9. Aplique o que você aprende;
10. Escreva uma lista “eu fiz”;
11. Iniciar uma lista “Parar de fazer”;
12. Anote o que você aprende;
13. Estimule sua mente;
14. Faça cursos on-line;
15. Converse com alguém que você acha interessante;
16. Subscrever “feeds” de informações interessantes;
17. Jogue jogos “inteligentes”;
18. Use um aplicativo de palavra do dia;
19. Faça algo assustador;
20. Explore novas áreas;
21. Se dê e saia com pessoas que são mais espertas do que você;
22. Reserve algum tempo para não fazer nada;
23. Adote um passatempo produtivo que você pode pratica-lo diariamente;
24. Exercita-se diariamente e coma uma dieta saudável.
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Núcleo de Academias segue com os Circuitos Fitness

O

Parceria Fitness, núcleo do
programa Empreender, desenvolvido pela ACEAP, formado por academias locais, segue realizando circuitos fitness
pelos bairros da cidade.
O primeiro aconteceu no dia
27 de maio, na Praça de São José,
monitorado pela Além Fitness.
No dia 24 de junho, foi a fez da
Point Fit agitar a Vila Caxias. Os
demais integrantes participam
dos eventos, dando suporte.
A cada último domingo do
mês, o circuito acontecerá em um
bairro diferente e sob a responsabilidade de uma das academias.
Fazem parte do núcleo, Studio A,
MTN, Point Fit e Além Fitness.
Os circuitos têm o apoio do
Departamento de Esportes e
da Secretaria de Educação do
Governo Municipal, da ACEAP
e contam com os patrocínios da

7 dicas para usar bem
o cartão de crédito
Informações da
Assessoria de Marketing
SCPC Boa Vista

O crédito rotativo é um dos motivos que fazem
com que o consumidor fique endividado no
uso do cartão de crédito.
A Boa Vista SCPC preparou algumas
dicas para se ter o melhor aproveitamento
desse meio de pagamento

5 Toda a equipe envolvida

18 de Julho e da Unopar. O Parceria Fitness foi fundado em 26
de fevereiro desse ano.
As alunas de enfermagem da
Unopar e do curso técnico do
CENTEP estiveram nos eventos,
realizando aferição de pressão
arterial e acompanhamento das
atividades.

O cartão de crédito é, entre os meios de pagamentos, o mais utilizado pelo consumidor quando se pretende financiar uma compra, conforme mencionado por 39% dos entrevistados na Sondagem Perfil do
Inadimplente realizada pela Boa Vista SCPC no segundo semestre do
ano passado.
Um dos cuidados que o consumidor tem de ter ao utilizar o crédito rotativo, aquele valor não pago da fatura mensalmente e que tem
os maiores juros do mercado, é com o saldo que sobrará para o mês
seguinte, que será somado às novas despesas. E, se o mínimo da fatura
não for pago no vencimento, haverá a cobrança de juros e multa.
Se organizar financeiramente é possível, mas tem de ter muita disciplina e anotar gasto por gasto numa planilha mensal.
“No site Consumidor Positivo, da Boa Vista SCPC, é fácil encontrar dicas de como fazer um orçamento doméstico e, inclusive, há uma
sugestão de planilha, uma forma simples de controlar e acompanhar as
despesas da família e o que entra e sai de dinheiro todo mês”, destaca
Pablo Nemirovsky, Superintendente de Serviços a Consumidores da
Boa Vista SCPC. Organizando o orçamento doméstico é possível saber
quanto de dinheiro se tem mensalmente para pagar a dívida já existente com o cartão e planejar os demais gastos.

5O aulão de Vila Caxias

Utilize de forma consciente o cartão de crédito
1. Procure sempre que possível pagar o valor
total da fatura
Essa é a primeira dica para evitar sobrecarregar seu orçamento.
Os juros do rotativo do cartão estão entre os mais altos das diferentes
linhas de financiamento disponíveis aos consumidores.

2. Organize-se para pagar em dia a sua fatura

5 Quadra de Vila Caxias no 2º Circuito de Fitness
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Deixar para pagar o valor total da fatura ou o limite mínimo após
o vencimento não é uma boa solução. O atraso por mais de 30 dias irá
aumentar ainda mais a sua dívida.

3. Está usando o crédito rotativo?
Há formas de se reorganizar financeiramente, entre elas, optar
por linhas de crédito com juros menores, como empréstimo pessoal
e até o parcelamento do saldo que é ofertado pela própria instituição
financeira que detém o cartão. Opte rapidamente por uma destas
alternativas, evitando assim que a dívida cresça muito.

4. Evite gastos desnecessários
Enquanto estiver comprometido com o pagamento de dívidas, vencidas ou não, evite realizar compras por impulso ou gastos supérfluos.
Utilize o cartão de crédito de forma consciente.

5. Saiba usufruir dos benefícios do
cartão de crédito
O cartão de crédito é uma boa forma de pagamento para quem
tem um excelente controle financeiro. Pagando com ele é possível
aplicar o dinheiro que seria usado nas compras à vista tendo um lucro extra. Ele também possibilita o acúmulo de pontos que podem
ser trocados por produtos, serviços e passagens aéreas.

6. Tenha conhecimento dos seus gastos com
o cartão de crédito
Acompanhar mensalmente os seus gastos com o cartão, quais produtos ou serviços foram adquiridos por meio dele, saber por quanto
tempo terá esse compromisso, evitará surpresas no momento de pagar
a fatura.

7. Dívidas do cartão prescrevem?
Não prescrevem nem caducam. Se os valores não forem pagos o
nome do devedor será informado para as empresas de proteção ao
crédito, como a Boa Vista SCPC, onde permanecerá por 5 anos, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. Depois desse
tempo o nome fica limpo, contudo, a dívida continuará e poderá ser
cobrada pelo credor ou ser vendida a uma empresa especializada em
cobrança.

