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GRUPO DE VIOLÕES DA CASA DA CULTURA 
ENCANTA MAIS UMA VEZ O PÚBLICO DO 

FESTIVAL GASTRONÔMICO
O Grupo de Violões das 

Oficinas Além, coor-
denado pelo professor 

Luciano Rezende, se apre-
sentou na abertura do III 
Festival Gastronômico de 
Além Paraíba, repetindo 
o sucesso das edições an-
teriores. Um grupo entro-
sado, afinado e talentoso, 
que tocou o fino da músi-
ca, traduzido em canções 
como Hotel Califórnia e Asa 
Branca.

O Departamento Muni-
cipal de Cultura implantou, 
no Governo Wolney Freitas 
o Projeto “Oficinas Além” 
cujo objetivo é oferecer 
gratuitamente à popula-
ção alemparaibana aulas 
de balé, desenho, pintura 
e música. Os Governos pos-
teriores mantiveram sabia-
mente o projeto.

Grandes talentos têm 
se revelado ao longo desse 
tempo. Vários grupos vêm 
se formando, com a finalida-
de de se apresentarem nos 
eventos organizados pela 
Prefeitura e Instituições.

Fazem parte do Grupo 
de Violões os músicos Lu-
ciano Rezende (Professor), 
Leon Marinho Vicente, An-
dréa Marotta Côrtes, Pedro 
Rocha, José Eduardo, Mar-
cos Vinicius e Thiago.      

5 Músicas de altíssima qualidade

5 O Grupo de Violões deu um show em sua apresentação

RENATA VIDAL E 
HENRIQUE PASSOS 

DERAM UM SHOW DE 
DANÇA DE SALÃO 

NO SÁBADO DO FESTIVAL

No sábado, dia 07 de julho, 
segundo dia do III Festival gastro-
nômico e Cultural, após o show de 
Almir Sater, o casal Renata Vidal e 
Henrique Passos apresentou um 
show de dança de salão surpreen-
dente para a plateia. O casal mos-
trou lindíssimos passos de dança, 
exaltando a cultura e a música.

Os bailarinos e professores 
Henrique Passos e Renata Vidal 
oferecem, em sua academia - Cia 
de Dança de Salão de Niterói - uma 
proposta de ensino de dança de 
salão lúdica e descontraída para 
todas as faixas etárias.

Henrique Passos lecionou na 
Escola de Dança Jaime Arôxa Nite-
rói e na Camarim Escola de Dança. 
Professor, Bailarino e Coreografo, 
formado pela Escola de Dança Jai-
me Arôxa Niterói, possui, em seu 
vasto currículo, formação em Ar-
tes cênicas, Música, Balé Clássico, 
Jazz e Contemporâneo, inúmeros 
espetáculos, diversos prêmios, 

Workshops Nacionais e Interna-
cionais.

Renata Vidal é bailarina for-
mada, foi bolsista pela Escola de 
Dança Jaime Aroxa e atua na área 
de Dança de Salão, tendo participa-
do do I e II Congresso Nacional De 
Forró/ Brasília DF. do Projeto Dança 
e Cidadania / Brasilia DF. Renata é, 
ainda, formada em administração.

Os dançarinos chamam aten-
ção para os benefícios da Dança 
de Salão, entre eles: flexibilidade, 
energia, equilíbrio, concentração, 
memória, postura, relaxamento, 
atenuação de dores, prevenção de 
problemas posturais, pelo fato de 
a dança ser uma atividade comple-
ta, recomendada desde a infância 
até a terceira idade. 

Conheça mais o trabalho da 
dupla no site www.ciadedancade
salaoniteroi.com. Contatos pelo 
site ou pelos telefones +55 (21) 
98334-6398 ou 97203-3035 (Nite-
roi – RJ – Brasil).

5 Dança Renata e Henrique

ACEAP já realizou três edições 
do FESTIVAL GASTRONÔMICO 
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Rádio MIX 102,7 FM e Rádio CPN – Cultura de Porto Novo

JUSTIÇA BLOQUEIA OPERAÇÃO QUE 
VIABILIZARIA 2 BILHÕES PARA MINAS GERAIS     

 O Tribunal de Justiça de Minas Gerais concedeu liminar que sus-
pende a operação financeira que viabilizaria R$ 2 bilhões ao governo de 
Minas. A decisão, de caráter temporário, do desembargador Wilson Be-
nevides, bloqueia a venda de debêntures emitidas pela MGI à Codemig, 
por meio de empréstimo no mercado financeiro. A Advocacia-Geral do 
Estado vai recorrer contra a liminar.  O desembargador concordou com o 
entendimento do deputado Gustavo Valadares (PSDB), autor do pedido. 
Para o parlamentar, o estado estaria recorrendo a uma triangulação para 
contrair empréstimo. Ele defende que o procedimento, além de vedado 
no fim do mandato, também precisaria passar pelo aval do Legislativo. 

CONCURSOS EM MINAS OFERECEM MAIS
DE DUAS MIL VAGAS 

Onze órgãos públicos estão com inscrições abertas ou já divulgaram 
as datas de abertura para concursos que reúnem, somente em Minas Ge-
rais, 2.415 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os 
salários variam de R$ 954 até R$ 15.430,00. A Polícia Militar é a maior 
recrutadora. A corporação receberá inscrições até o dia 30 de julho para 
selecionar 1.560 soldados. O salário inicial da patente é de R$ 3.278,74 
e as vagas são para diversas regiões. A Polícia Civil também anunciou a 
contratação de 119 escrivães. O concurso abre inscrições em 12 de se-
tembro e tem remuneração de R$ 4.098,39.

SEIS MILHÕES DE PESSOAS AINDA NÃO SE
VACINARAM CONTRA A GRIPE

Mais de seis milhões de pessoas que precisam tomar a vacina contra 
a gripe, deixaram de se proteger contra a doença este ano. A campanha 
de vacinação contra a gripe acabou e não conseguiu alcançar a meta de 
pelo menos 90% da população alvo. E um dado preocupante é o de que 
gestantes e crianças foram os que menos compareceram às salas de va-
cinação, com cobertura de 76% e 73%, respectivamente. Apesar disso, a 
vacina continua sendo ofertada nos postos de saúde, mas é importante 
ressaltar que quanto mais rápido a pessoa for vacinada, mais rápido fi-
cará protegida da doença, uma vez que existe um tempo entre receber a 
vacina e ficar livre da gripe.  Fique atento, pois agora no inverno aumen-
tam os casos de transmissão da gripe, que ocorre por meio do contato 
com secreções das vias respiratórias, de uma pessoa contaminada ao fa-
lar, tossir ou espirrar. Os sintomas da gripe são: febre, tosse ou dor na 
garganta, podendo ocorrer também, dor de cabeça, dor muscular e nas 
articulações. Na forma grave, a gripe causa falta de ar, febre por mais de 
três dias, dor muscular intensa e prostração.

 JUIZ DE FORA TEM SALDO POSITIVO NA
CRIAÇÃO DE EMPRESAS

 ENTRE JANEIRO E MAIO DE 2018 
Um levantamento feito pela Junta Comercial do Estado de Minas 

Gerais (Jucemg) aponta que Juiz de Fora é a quarta cidade que mais abriu 
e fechou empresas em todo o estado em 2018. Os dados levam em con-
sideração os cinco primeiros meses deste ano e o saldo é positivo em 
235 novos negócios nas áreas de comércio, indústria e serviços. Ao todo, 
a cidade abriu 784 empresas, contra 645 no mesmo período de 2017, 
um índice 22% maior. Em contrapartida, o número das que fecharam as 
portas foi 11% maior, de 494 no ano passado contra 549 em 2018. Con-
siderando o número de empresas abertas, a pesquisa coloca o município 
em quarto lugar no ranking do estado. Belo Horizonte foi novamente a 
cidade que mais abriu, com 5.546 novos empreendimentos, contra 3.657 
falências. Nas posições seguintes do ranking ficaram Uberlândia, no Tri-
ângulo Mineiro, em segundo lugar e Contagem, na região metropolitana 
de Belo Horizonte, em terceiro.Em Juiz de Fora, segundo os dados divul-
gados pela Jucemg, o único setor prejudicado foi o de comércio, com o 
fechamento de 15 empresas. 

DEZOITO MUNICÍPIOS MINEIROS VÃO TER
VOTO EM TRÂNSITO NAS ELEIÇÕES DE OUTUBRO

Nas eleições de outubro, o eleitor vai poder votar para presidente, 
governador, senador e deputados federal e estadual fora do seu domi-
cílio eleitoral. O cadastro começou ontem e vai até do 23 de agosto. Em 
Minas, o voto em trânsito será possível em 18 municípios, segundo o Tri-
bunal Regional Eleitoral. O eleitor deve ir a qualquer cartório eleitoral, 
apresentar documento oficial com foto e indicar o local onde quer votar. 
O voto em trânsito pode ocorrer no primeiro, segundo ou em ambos os 
turnos, nas capitais e municípios com mais de 100 mil eleitores. Quem 
estiver fora do país pode votar em trânsito apenas para presidente. O 
mesmo é válido, por exemplo, para um eleitor de São Paulo ou de outro 
estado que estiver em Minas Gerais no período da eleição. Lembrando 
que é preciso se cadastrar previamente. Se o eleitor estiver no mesmo 
estado em que o título dele está registrado poderá votar para presidente, 
governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Outra novi-
dade das eleições de 2018 é a transferência temporária de eleitores com 
deficiência ou mobilidade reduzida para uma seção com acessibilidade. 
Segundo o TRE, em Minas, são 2.723 seções de fácil acesso e, em Belo 
Horizonte, 307. Na Zona da Mata, Juiz de Fora é a única cidade em que 
será possível votar em trânsito.

 BAIXA VACINAÇÃO EM MINAS GERAIS AUMENTA
AS CHANCES DE CONTÁGIO DE SARAMPO

E OUTRAS DOENÇAS
A boa notícia virou do avesso e eles foram esquecidos no pior dos 

sentidos. Pacientes, certos da ausência do perigo, sumiram das salas de 
vacinação. Em todas essas doenças, as taxas de imunização estão bem 
abaixo do desejado – 95% pelo menos. O problema criou uma geração 
de pessoas suscetíveis a vírus e bactérias que, encontrando a porta aberta 
e terreno fértil, voltam a dar as caras no país. Em Minas Gerais, mais da 
metade dos municípios têm risco muito alto ou alto para essas enfer-
midades. Entre os exemplos estão as cidades da Regional de Saúde Belo 
Horizonte, onde o combate à poliomielite, eternizado com o personagem 
Zé Gotinha em todo o Brasil num passado recente, está perdendo a força.

Tel.: (32) 3466-1500

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

2 Terça Silveira (Porto) (3462-1001)- Drogamais (Vila) (3462-0343)

3 Quarta Nova (3462-1318) - 18 de Julho (3462-4449)

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

5 Sexta Ilha (3462-3086) - Bello (3462-7750)

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

7 Domingo Drogaria Popular (Porto) (3462-5016) - Drogamais (São José) (3462-3405)

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

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

10 Quarta Silveira (Porto) (3462-1001)- Drogamais (Vila) (3462-0343)

11 Quinta Nova (3462-1318) - 18 de Julho (3462-4449)

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

13 Sábado Ilha (3462-3086) - Bello (3462-7750)

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

15 Segunda Drogaria Popular (Porto) (3462-5016) - Drogamais (São José) (3462-3405)

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

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

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)

21 Domingo Ilha (3462-3086) - Bello (3462-7750)

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

23 Terça Drogaria Popular (Porto) (3462-5016) - Drogamais (São José) (3462-3405)

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

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

26 Sexta Silveira (Porto) (3462-1001)- Drogamais (Vila) (3462-0343)

27 Sábado Nova (3462-1318) - 18 de Julho (3462-4449)

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

29 Segunda Ilha (3462-3086) - Bello (3462-7750)

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

31 Quarta Drogaria Popular (Porto) (3462-5016) - Drogamais (São José) (3462-3405)
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Além Paraíba foi a única cidade mineira a participar 
do Congresso Nacional de Assistência Social

Secretária Municipal de 
Assistência Social, Mônica 
Goldstein, e as servidoras 
municipais, Uiara Rezende 

e Áurea Santos, parti ciparam, em Flo-
rianópolis - SC, do V Congresso Brasi-
leiro de Gestores e Trabalhadores da 
Políti ca da Assistência Social. Além 
Paraíba foi a única cidade de Minas 
Gerais a parti cipar do evento. Segun-
do a Secretária, o congresso foi uma 
grande oportunidade para a obtenção 
de novos conhecimentos dos progra-
mas sociais e também do SUAS - Sis-

tema Único da Assistência Social. Ela 
afi rmou que  a Assistência Social tem 
muitos desafi os pela frente  e o tra-
balho vem sendo feito de forma mais 
efi ciente possível para que os cida-
dãos que se encontrem em qualquer 
ti po 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 ofi cial da 
PMAP, revisadas pela redação da Fo-
lha do Empreendedor.

5A Secretária de Assistência Social, 
Mônica Goldstein, durante o Con-
gresso 

A

Como passar a crise sem dívidas
Um dos refl exos 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 nego-
ciar 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 uni-
dade 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.

Organize seu orçamento 
e suas dívidas

Organização deve ser a palavra-chave para quem dese-
ja renegociar dívidas. O primeiro passo é colocar no papel 
todas as despesas, sejam elas grandes ou pequenas. Com 
estes dados em uma folha de papel, é possível ver os er-
ros que estão sendo cometi dos, e como organizar melhor a 
vida e fazer o dinheiro render. Separe todas as dívidas, gas-
tos fi xos, excessos e descubra o que pode e deve ser corta-
do neste momento de crise. Organize as dívidas por custos 
e veja quais já podem ser pagas na sua totalidade.

Fique de olho no crédito
Consulte com frequência a situação do seu CPF - Ca-

dastro de Pessoas Físicas -  ou CNPJ - Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas - nos órgãos reguladores, como o 
SPC- Serviço de Proteção ao Crédito, SCPC - Serviço Cen-
tral de Proteção ao Crédito, se for uma dívida no comér-
cio ou Serasa Experian, se for uma dívida com bancos ou 
insti tuições fi nanceiras. São eles que recebem a relação 
de clientes que não honram seus pagamentos e incluem 
essas pessoas em listas que são acionadas por outras em-
presas. Para saber a situação do seu nome, caso você não 
tenha recebido alguma correspondência desses órgãos, 
é possível checar via internet, no site das enti dades ou 
em estabelecimentos comerciais que realizam consultas 
cadastrais, mediante pagamento de taxa.

Saiba renegociar dívidas
As dívidas maiores merecem atenção especial. Procu-

re os credores e converse para chegar a um denominador 
comum, que seja bom para os dois lados. Muitas dívidas 
crescem rapidamente pelo alto valor dos juros cobrados. 
Alguns credores, como bancos ou empresas de varejo cos-
tumam criar feirões de renegociação que podem dar grandes 
descontos para solucionar o problema no menor prazo possí-
vel. Apresente uma proposta de pagamento que mostre que 
você está disposto a pagar o que deve, mas precisa da compre-
ensão do credor pela situação fi nanceira.

Saiba oque fazer se o caso
for à Justiça

Alguns credores levam o caso de não quitação da dívi-
da à Justi ça, gerando uma ação judicial contra o devedor 

Vacinação contra a
gripe já começou

Começou, no 
dia 17 de abril, 
a mobilização 

nacional para a 
vacinação contra a 
gripe.  O Ministé-
rio 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 últi-
mos 45 dias; pessoas privadas de li-
berdade; e os funcionários do sistema 
prisional. 

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
Até 22 horas – Maio 2017

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

Foto: arquivo PMAP

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL INAUGUROU DUAS 
UNIDADES ODONTOLÓGICAS

O Prefeito Municipal de Além 
Paraíba, Miguel Belmiro de Souza 
Júnior, acompanhado da Secretá-
ria Municipal de Saúde, Bethânia 
Reis de Souza Gracioli e da chefe da 
odontologia do município, Dra. Kezi 
Nogueira, inaugurou dois novos con-
sultórios odontológicos em Além 

Paraíba. O primeiro deles na Unida-
de de Saúde  Prefeito Miguel Belmi-
ro de Souza, na Parada Breves. Já o 
segundo foi inaugurado na Rua da 
Mangueira, em Vila Caxias. Este será 
mantida com recursos Municipais, 
não havendo auxílio do Ministério da 
Saúde. 

A Administração entendeu que 
apenas um consultório odontológico 
em Vila Caxias - antigo pronto aten-
dimento -  não seria sufi ciente para a 
população da Cidade Alta. Os consul-
tórios odontológicos já estão em fun-
cionamento, contando inclusive com 
a presença de dentistas e auxiliares de 

consultórios dentários aprovados no 
último concurso público e empossa-
dos pelo 
atual Pre-
feito.

In for-
mações do 
blog ofi cial 

da PMAP, revisadas pela redação da 
Folha do Empreendedor.

5Unidade do PACE, em Além Paraíba

que não pagou os acordos ou não demonstrou vontade de 
quitar, ou seja, não procurou o credor nem negociou. O de-
vedor é noti fi cado por um Ofi cial de Justi ça ou pelo correio. 
Nesse caso, mesmo que a dívida seja regularizada, é preciso 
consti tuir um advogado, que elaborará um documento no 
qual o devedor afi rma que pagou ou renegociou a dívida. O 
fi m do processo não reti ra o nome do SPC, SCPC ou Serasa.

Confi ra se o seu nome foi limpo
Após o pagamento total da dívida ou da primeira parcela 

do acordo feito, a empresa tem até cinco dias úteis para re-
ti rar seu nome da lista de maus pagadores. Se o credor não 
fi zer isso dentro desse prazo, você deve contatá-lo. Se mes-
mo depois de fazer contato o nome não for reti rado, cabe ao 
consumidor entrar com uma ação judicial exigindo a reti ra-
da, 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 insti tuição fi nancei-
ra em dar crédito novamente ao cliente.

Evite novas dívidas e faça
um reserva

Com as contas mais organizadas, evite criar novas dívi-
das, uti lizando com cuidado fontes de crédito como o che-
que especial e o cartão de crédito, que devem ser evitadas 
pelo alto valor de suas taxas de juros. Outras formas de 
pagamento podem render descontos melhores, como di-
nheiro ou débito. Tudo depende da negociação feita com 
o lojista ou fornecedor. Uma boa opção é tentar criar re-
servas fi nanceiras para estas eventualidades e emergên-
cias que podem surgir de uma hora para outra. Os econo-
mistas recomendam guardar cerca de 30% da renda para 
emergências, mas você pode começar com valores mais 
modestos, como 10%, e subir o valor conforme a melhoria 
da gestão de seu orçamento.

III FESTIVAL GASTRONÔMICO E 
CULTURAL DEMONSTRA MAIS UMA VEZ 

A BUSCA DO DESENVOLVIMENTO
III Festival Gastronômico e Cultu-
ral de Além Paraíba, realizado no 
último final de semana, de 06 a 
08 de julho, no Parque de Exposi-
ções, demonstrou mais uma vez 

a busca pelo desenvolvimento empreendida 
pela ACEAP - Associação Comercial e Empre-
sarial de Além Paraíba - e do grupo Hospedar 
Gastronômico, desta vez representado por 5 
empresas - Covil, Renavi, Oishi, Cantinho Árabe 
e Cotril. Mesmo com o apoio do Governo Mu-
nicipal, que repassou o valor de R$ 25.000,00 ( 
Vinte e Cinco Mil Reais) para o evento, e alguns 
patrocinadores, a instituição deve amargar 
novo prejuízo, que a presidente Rosa Helena 
Melo Dutra chama de investimento no desen-

volvimento, a exemplo de seu antecessor João 
Ermelindo, no ano passado, quando a ACEAP 
dispensou mais de R$ 60.000,00 (Sessenta 
Mil Reais) na realização do evento. O total de 
custos e arrecadação ainda deve ser fechado, 
durante essa semana e será divulgado a toda 
imprensa, mas estima-se que foram gastos cer-
ca de R$200.000,00 (Duzentos Mil Reais) com 
toda estrutura e atrações.

Artistas locais e regionais, como o GRUPO 
de Violões das Oficinas Além, a banda Viola da 
Terra, Israel Lacerda, Rock da Kombi, Acustic 
in Roll, Chris Gar, Conexão 80 e Grupo Arruda; 
apresentações de dança - Studio A e o casal 
Renata Vidal e Henrique Passos, exposição de 
nossos artistas - D'Souza, Márcia Bergenes, Ali-

ce Mara Côrtes, Mestre José Heitor, o humor 
de Gerusa Gogoia e a grande atração do even-
to, Almir Sater, deram um show para quem es-
teve no Parque de Exposições, nesses três dias. 
Completando tudo isso, os núcleos As Marias 
de Torrentes e Art Além, demonstrando a força 
do associativismo, marca do III Festival.

De toda forma, o saldo foi positivo e a 
instituição acredita ter atingido o objetivo de 
promover o desenvolvimento, através da ge-
ração de negócios para hotéis, restaurantes, 
salões de beleza, lojas, taxistas, mototaxistas, 
etc, além da geração de postos de trabalho, 
durante o evento, e valorização de artistas e 
empresas locais para a produção do III Festival 
Gastronômico e Cultural.

5 A presidente da ACE, Rosa Helena, recor-
de de vendas de mesas para o festival

5 Parte da equipe da ACEAP, que traba-
lhou incansavalmente para o sucesso do 
evento

5 Festival

5 O núcleo de artesanato presenteou Almir Sater com uma cesta 
de artigos

5 Público prestigou o Festival Gastronômico e Cultural

5 Mestre José Heitor esteve todos 
os dias com sua arte

5 As Marias e seus doces 5 O Rock da Kombi foi a grande surpresa do evento, 
colocando todo mundo para dançar

VILA SOU MAIS VOCÊ SORTEIA TV
O núcleo de empresários 

da Vila Laroca, Vila Sou mais 
você, realizou, no dia 14 de ju-
lho, o sorteio de uma TV 49”, 
da campanha realizada duran-
te a Copa do Mundo 2018.

Atividades movimentaram 
o bairro, com apoio da ACE-
AP, durante a manhã, até às 
12 horas, quando foi realiza-
do o sorteio. O ganhador da 
TV, Marcos Paulo Viana, fez 
as compras premiadas na loja 
Versátil.

5 O sorteio da TV 5 O ganhador, Marcos Paulo, com a proprietária 
da VERSÁTIL, Rogéria
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A CAVERNA
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CAPACITAÇÕES NO PERÍODO
Os associados da ACE Além Paraíba par-

ticiparam de importantes cursos, nesse 
período. De  25 a 29 de junho, o curso foi 

Gestão Visual de lojas, voltado para vitrines 
e organização para melhor exposição de pro-
dutos.  Já de 16 a 19 de julho, foi a vez da 

Gestão de vendas, com curso, consultorias e 
oficinas. Ambas as capacitações são do SE-
BRAE MG.

Não há uma fórmula mágica para ser um em-
preendedor de sucesso.

Entretanto, acredito totalmente que as dicas 
a seguir lhe apontam o caminho correto, tanto 
para começar um novo negócio quanto para co-
locá-lo nos trilhos novamente.

1. Planejamento não é perda de tempo: é 
necessidade básica para o empreendedor

Tudo deve começar com um plano de negó-
cios realista. Esse documento vai delinear seus 
próximos passos.

E já dará uma boa ideia sobre quem são seus 
concorrentes, quais serão seus gastos iniciais e 
quais os recursos necessários para abrir o negócio.

E o planejamento não deve parar por aí: de 
tempos em tempos, é necessário reavaliar os ru-
mos do negócio, ver o que está funcionando e o 
que não está na sua estratégia, realizando os ajus-
tes exigidos a partir daí.

2. Um bom controle financeiro pode fazer 
toda a diferença

Uma maneira muito útil de começar o con-
trole financeiro é através da separação das finan-
ças pessoais e profissionais. Para isso, uma boa 
ideia é abrir uma conta digital para sua empresa.

Hoje, no mercado, não há ferramenta melhor 
que a conta.MOBI para gerenciar as finanças da 
sua empresa. Com ela, todas as soluções financei-
ras para o seu negócio ficam, literalmente, na pal-
ma da sua mão. A conta.MOBI, para começar, aju-
da a tirar as dúvidas de formalização como MEI.

Se suas dúvidas forem financeiras, há um 
time de contadores online para lhe atender.

Com o aplicativo da conta.MOBI, você pode 
pagar suas contas pelo celular, controlar os gastos 
e ganhos da empresa, emitir boletos e estabelecer 
metas financeiras. É o primeiro passo para o pri-
meiro milhão.

3. Marketing não é gasto, é investimento

Você já ouviu o ditado que diz que “propa-
ganda é a alma do negócio”? Não há nada mais 
verdadeiro do que isso no mundo empreende-
dor. É através de um bom marketing que seu 
negócio se torna conhecido além das pessoas do 
seu círculo de amizades.

Além disso, o marketing digital não deve ser 
de maneira alguma ignorado. Uma empresa que 
não aparece nas páginas de resultados do Google 
e não tem presença nas redes sociais é como se 
não existisse.

Uma boa estratégia de marketing a aproxima 
dos clientes, torna as crises mais fáceis de serem 
solucionadas e coloca seu negócio no radar do 
seu público-alvo.

4. Capacitação constante é indispensável
Não importa a área de atuação de sua empre-

sa: hoje, tudo é muito volátil, e graças às tecno-
logias, as mudanças são cada vez mais rápidas e 
constantes. Quem não se adapta fica para trás e 
perde a corrida pela preferência do cliente.

Por tudo isso, não dá para parar de se atu-
alizar. Faça cursos, fique de olho nas notícias, 
leia sites e blogs – não importa como, o funda-
mental é ficar bem informado. E isso vale para a 
equipe toda: cursos de capacitação são ofereci-
dos a preços mais baixos para times completos 
de empresa.

Treinar seus funcionários para cargos de 
gerência ou simplesmente para que eles não se 
tornem obsoletos é uma decisão sábia. E uma 
das atitudes das empresas mais duradouras do 
mundo, segundo sugerem James Collins e Jerry 
Porras, autores  do livro Feitas para Durar.

5. Faça o que você ama – mas, ao mesmo 
tempo, saia da sua zona de conforto

Parece confuso, mas não é. Todos nós sabe-
mos que temos mais disposição para fazermos 
aquilo que amamos, porque é estimulante. Além 

disso, a felicidade contagia: se você gostar do que 
faz, isso irá transparecer para seus clientes, co-
laboradores e funcionários, e todos eles ficarão 
mais felizes e à vontade ao seu lado. Mas não é 
possível focar apenas naquilo que você tem segu-
rança para fazer.

É preciso arriscar, sair da zona de conforto 
durante negociações e planos de investimento. 
Em especial, é preciso ter a mente aberta e estar 
pronto para abraçar novas ideias. Aceitar a opi-
nião das outras pessoas e mudar os rumos do seu 
negócio.

Inovar é a palavra-chave!
6. Saiba ouvir seu cliente
Isso não significa necessariamente que o 

cliente sempre tem razão. Mas as opiniões e em 
especial as necessidades dele são responsáveis 
por definir os rumos do negócio. Aquilo que o 
seu cliente precisa deve ser suprido pelos seus 
produtos. Fique de olho como as novas necessi-
dades e desejos que surgem para que você consi-
ga fidelizar essas pessoas.

Além disso, a opinião dos clientes impor-
ta muito. Cuide da ideologia da sua empresa e 
do modo como ela se comunica com o público. 
Hoje, mais do que nunca, a opinião pública e a 
mobilização online podem construir ou destruir 
a reputação de uma empresa.

7. Saiba definir suas metas
Comece sendo realista, e apoiando-se no seu 

plano de negócios. À medida que as primeiras 
metas forem sendo conquistadas, estabeleça no-
vas, dessa vez mais desafiadoras. James Collins e 
Jerry Porras destacam em seu livro que estabe-
lecer metas audaciosas é uma das características 
comuns às mais famosas e antigas empresas do 
mundo.

Então, se você conseguir estimular seus fun-
cionários a abraçar essas metas, melhor ainda!

5 Em ação 5 Grupo participante do curso

5 Mão na massa 5 Montando vitrines

5 O visual na prática 5 A consultora em ação

5 A consultora em ação 5 O grupo se aprimorando em gestão financeira

7 passos fundamentais para se tornar 
um empreendedor de sucesso
https://conta.mobi/blog/empreendedorismo-7-passos-para-o-sucesso/

O mundo acompanhou apre-
ensivo o resgate dos meni-
nos tailandeses presos em 

uma caverna por duas semanas. 
Parecia um resgate impossível 
de ser realizado através de uma 
operação que também parecia 
ser difícil de ser colocada em 
prática. 

Sair da caverna significava 
percorrer um caminho repleto 
de obstáculos, que exigia técni-
cas de mergulho, nado, controle 
psicológico, drenagem do local, 
utilização de equipamentos va-
riados e homens de diferentes 
partes do globo.

O resgate teria que ser re-
alizado em meio a água turva, 
sendo a passagem muito estrei-
ta, com altos e baixos e partes 
sinuosas. Não havia visibilidade 
e a fraqueza tomava conta dos 
garotos. 

Finalmente, o desafio foi 
concluído com sucesso, e o mudo 
celebrou com satisfação “o renas-
cimento” daqueles meninos.

Sabe-se que a exploração de 
cavernas é uma aventura um 
tanto quanto arriscada, pela 
própria natureza do local, na 
maioria das vezes, subterrâneo. 
Tendo em vista pouca visibili-
dade, pois a luz penetra no local 
apenas indiretamente, cada pas-
so à frente precisa ser calculado 
milimetricamente, sem contar 
com as irregularidades próprias 
do terreno e a presença inespe-
rada de formações pitorescas, 
animais diversos e insetos peço-
nhentos.

Muitas culturas utilizam a 
caverna como um símbolo e lo-
cal apropriado para o nascimen-
to e o renascimento, considerado 
como receptáculo de energia. E 
existem áreas da psicologia que 
utilizam elementos da natureza 
e símbolos para compreender a 
dinâmica   psicológica dos povos.

Sabe-se que caverna pode 
representar a visão   parcial e 
imprescindível do homem so-
bre si mesmo. É o contato com a 
sombra, tão evitado, mas neces-
sário para que o homem atinja 
o autoconhecimento. O emble-
mático simbolismo da Caverna 
nos mostra as possibilidades 
de que os indivíduos alcancem 
ampliação da sua própria cons-
ciência.

É um retorno à origem, a 
aspectos de nossa personalidade 
que relegamos, conflitos, e histó-
rias que provocam sentimentos 
desagradáveis e pesar. Um lado 
oculto que está presente apesar 
de nossa consciência afirmar o 
oposto.  Quando acolhemos a 
sombra que há em nós, acolhe-
mos o que temos de mais huma-
no. É o movimento de olhar para 

dentro, de nos reconhecermos, 
de “entrarmos na caverna”. Como 
o herói que desce ao vale do fogo 
para depois subir triunfante aos 
céus, ao final de sua jornada. É a 
sintonia com a integralidade do 
Eu, representada também pela 
técnica de meditação dos peque-
nos meninos tailandeses, pois 
meditar é receber sem julgamen-
tos o que o mundo interno quer 
mostrar, um contanto profundo 
com a alma.

Entrar nesse ambiente, ou 
seja, permitir-se voltar para si,  
pode significar um mergulho 
profundo, uma volta ao início, 
podendo então "subir ao céu", 
ultrapassar o cosmo da própria 
consciência, integrar-se. Mas, 
para isso talvez você encontre 
pelo caminho animais peço-
nhentos que lhe causem certo 
asco, representando metaforica-
mente todas as mazelas que inte-
gram sua subjetividade. 

 A luz indireta que ilumina 
suas paredes indica o caminho 
que a alma deve seguir a fim 
de   encontrar a sua verdade. A 
caverna e as sombras projeta-
das em suas paredes podem ali-
mentar o imaginário e ilusões 
do indivíduo acomodado neste 
local inóspito. Assim, é preciso 
coragem, disciplina, persistência 
e estabilidade emocional, fatores 
essenciais para o sucesso do res-
gate mencionado e encontrados 
tanto nas equipes de busca quan-
to nos tailandeses.

Diante das variadas dificul-
dades   desejamos voltar para a 
nossa zona de conforto, regressar 
para uma postura cômoda quan-
do nos deparamos com situações 
que nos exponham ou com si-
tuações que ainda não aprende-
mos a lidar. Muitas vezes, com 
isso, buscamos solucionar nossas 
dificuldades de maneira fácil, 
fugindo do enfrentamento dos 
problemas, das situações sem 
nos darmos a oportunidade de 
enfrentar a realidade de manei-
ra honesta conosco mesmo e ir 
além do que se pode imaginar. 

“Não há despertar de consci-
ência sem dor. As pessoas fazem 
de tudo, para evitar enfrentar sua 
própria alma. Ninguém se torna 
iluminado por imaginar figuras 
de luz, mas sim por tornar cons-
ciente a escuridão.  

(Carl G. Jung)”. 

LABORATÓRIO DE 
ENFERMAGEM

Começaram a chegar, dia 17 de julho, os equipamentos e mate-
riais do laboratório da faculdade de enfermagem do polo da Unopar 
no SESI.
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O que podemos aprender com
municípios que sabem o que fazem

Coluna retirada do blog minhaalem.wordpress, escrita por Paula da Silva Esquerdo, 
mestrando em ciências econômicas pela Universidade Federal do Espírito Santo

É comum vermos muitas críticas pelas 
redes socias. Críticas das boas e crí-
ticas sem fundamento. Ora…temos 

aos montes.
Pensando nisso, tento dar, ao máxi-

mo, sugestões construtivas sobre diversos 
temas que abrangem o município. Hoje, 
então, venho mostrar alguns exemplos que 
podem ser adaptados à realidade alémpa-
raibana.

(Muitas coisas são necessárias para a 
mudança, e ela ocorre a passos lentos, mas 
de alguma forma ela precisa ser semeada)

Fui a busca do conteúdo para este post 
e encontrei que uma empresa de consul-
toria, a Urban Systems, fez uma pesquisa 
bem interessante, revelando as cidades 
brasileiras – com menos de 100 mil ha-
bitantes – que se destacam como cidades 
modelos de desenvolvimento.

Dentre as 50 cidades, com menos de 
100 mil habitantes que estão presentes na 
pesquisa, Paulínia – SP lidera.

Por que?
Foi na década de 1980 a inauguração 

de um hospital que levou muitas obras ao 
município, que até então, não tinha um es-
tabelecimento público de saúde próprio da 
cidade. Na década de 1990, uma biblioteca 
virtual (levando acesso gratuito à inter-
net) e um sambódromo foram construí-
dos, além de melhorias no sistema viário 
da cidade. E foi nesse efeito em cadeia que 
foi, cada vez mais, atraindo pessoas e em-
preendimentos ao município e a suas re-
dondezas. Além de tudo isso, o município 
apresenta grandes petroquímicas e é cená-
rio para produções cinematográficas como 
”Chico Xavier” e ”O menino da porteira”.

O que Além Paraiba tem a ver com a 
história de Paulínia?

Complicado seria responder essa per-
gunta a partir da resposta que está na pon-
ta da língua do além-paraibano: ”tem que 
atrair empresas para o município”.

Neste momento o país continua em 
situação desfavorável para o fomento a 
empreendimentos. A onda de pessimismo 
ainda paira.

Porém, dei aqui o exemplo de Paulínia 
para mostrar os efeitos que um setor causa 
em toda a economia. Mas se não é a hora 
de promover atração empresarial, é o que a 
cidade pode fazer para melhorar sua situa-
ção econômica?

Desenvolvimento ao médio e pequeno 
empreendedor (já instalados na cidade) 
a partir da chegada do trem turístico: de 
início, é necessária uma atenção especial 
do comércio em relação aos turistas que a 
cidade irá receber. A ideia inicial é: fazer o 
turista descer do trem para consumir em 
Além Paraiba.

Atendimento ao cliente, promoções (de 
verdade), degustação de produtos (para di-
vulgar as delícias produzidas na cidade e 
incentivar o turista a levar) são ideias que 
os comerciantes podem levar em conta para 
incentivar o consumo.

Depois desse período, dando tudo cer-
to, o comércio ganha um fôlego a mais e o 
município começa a arrecadar mais tam-
bém. E, então, o próximo passo seriam as 
Parcerias Público Privadas:

• As famosas PPPs, são acordos entre 
os setores público e privado para a reali-
zação conjunta de determinado serviço ou 
obra de interesse da população. Em uma 

PPP, a empresa 
nor malme nte 
fica responsá-
vel pelo projeto, 
assim como seu 
financiamento, 
execução e ope-
ração. O Estado, 
em contraparti-
da, paga a empresa de acordo com o desem-
penho do serviço prestado. Uma vez venci-
do o contrato, tudo o que foi construído é 
do governo. Pense em grandes obras de in-
fraestrutura que, embora sejam de respon-
sabilidade do Estado, precisem de um in-
vestimento alto demais para ser totalmente 
realizado pelo poder público. (https://www.
napratica.org.br/o-que-sao-parcerias-pu-
blico-privadas/)

Outra questão que o município pode 
fomentar é enviar projetos para universi-
dades e empresas privadas para o financia-
mento de eventos ou de pesquisas científi-
cas no município, o que pode ajudar muito 
na identificação de problemas e soluções 
para a cidade.

Enfim, a ideia é basicamente fomentar 
e circular a renda dentro da cidade, mas de 
forma mais agressiva, aproveitando o em-
balo do trem turístico e as oportunidades 
que o município apresenta por si só.

Observando que quase todas a cidades 
com alto grau de desenvolvimento encon-
tram-se próximas de grandes municípios 
ou de regiões metropolitanas. Temos, de 
cara: Juiz de Fora e Rio de Janeiro. Temos 
tudo para nos tornarmos âncora do desen-
volvimento na região. 

Basta agir pra isso.

ALÉM VEST MODA 
dribla a crise e realiza 

o V LIQUIDALÉM
O Além Vest Moda realizou, com apoio da ACEAP, no SESI, 

durante os dias 12,13 e estendido para o dia 14 de julho, o V 
Liquidalém.

A tradicional feira de descontos, que era realizada durante 
a FEXPO, foi adiantada em sua quinta edição que aconteceu 
em uma super estrutura.

Outra novidade foi a participação de lojistas de fora do 
nucleo. Espera se com essa abertura criar para o futuro uma 
liquidação que envolva grande parte do comércio, atraindo vi-
sitantes dos arredores.

5 O V Liquidalém movimentou as vendas durante três dias

5 O V Liquidalém movimentou as vendas durante três dias


