
• Edição 22                                                                                    Ano i                                                                                       Além PArAíbA, 15 dE mArço dE 2018

Almir Sater será atração no III Festival 
Gastronômico e Cultural de Além Paraíba

5 Público do segundo festival, no Parque de Exposições

5 Renato Teixeira emocionou a pla-
teia no II Festival

5 Felipe Leroy e as oficinas da segunda edição

5 Almir Sater é a grande atração do III Festival Gastronômico

Associação Co mer
cial e Empresarial de 
Além Paraíba  ACEAP 
  e o núcleo Hospedar 
Gastronômico já estão a 
todo vapor na produção 
do III Festival Gastronô
mico e Cultural de Além 
Paraíba, que acontecerá 
nos dias 06, 07 e 08 de 
julho, no parque de ex
posições da cidade, já 
com presença  confirmada 
de Almir Sater, na segunda 
noite do evento.  Toda uma 
programação de qualidade 
vem sendo preparada, tan
to na parte musical, quanto 
em diversos outros setores 
culturais, como artesanato, 
artes plásticas, dança e afins. 
Sem deixar, é claro, de dar 
ênfase à gastronomia local. 

A história do festival 
começou em 2016, quan
do foi formado o núcleo 
do programa Empreender, 
Hospedar Gastronômico, 
composto por bares, ho

téis e restaurantes de Além 
Paraíba. 

Os empresários busca
vam uma forma de divul
gar melhor suas empresas 
e de atrair turistas para a 
cidade, que tem um patri
mônio histórico imenso, 
mas pouco explorado. A 
primeira edição, em 2016, 
foi realizada dentro do es
paço do SESI, onde fun
ciona a ACEAP, com a pre
sença de aproximadamente 
1500 pessoas, durante os 
três dias, e a participação 
de artistas locais e regio

nais. Já para o segundo ano 
do evento, que aconteceu 
no ano passado, foi monta
da 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 Zambian
ch, além dos artistas locais 
e regionais.

O Empreender é um 
programa de mobilização, 
onde empresários de micro, 
pequenas e médias empre
sas se reúnem, trocam ex

periências, auxiliamse 
e conquistam mercados, 
atuando como agentes 
estratégicos no processo 
de desenvolvimento de 
nossa cidade e região. Ele 
surgiu no estado de Santa 
Catarina, há aproxima
damente dez anos. Na
cionalmente, é fruto da 
parceria da CACB (Con
federação das Associa

ções Comercias do Brasil) 
com o SEBRAE Nacional, 
via FEDERAMINAS. A ge
rente da ACEAP, Alina Go
mes, é também responsável 
pela coordenação desses 
núcleos.

O Empreender vem 
mudando a história da ci
dade, resgatando a auto 
estima e fomentando de
senvolvimento, através do 
turismo, não apenas atra
vés dos festivais gastronô
micos, mas com feiras de 
liquidação, de beleza, sim
pósios de saúde e afins. 

ACEAP SEDIA 
PALESTRA 

SOBRE 
MÍDIAS SOCIAIS

Na noite de 05 de março, a ACEAP - Associação Comer-
cial e Empresarial de Além Paraíba, sediou a palestra 
“Mídias Sociais - como utilizar as redes sociais de forma 

estratégica no seu negócio”, com o consultor do SEBRAE, Da-
niel Miranda.

Sempre em busca de capacitações estratégicas, que auxi-
liem o empresariado a se desenvolver, a ACEAP achou inte-
ressante trazer um profissional que tratasse das vendas via 
mídias sociais, que estão em alta.

Daniel tratou do tema com leveza e os presentes ganha-
ram uma aula rápida de como demonstrar os produtos e ser-
viços, com eficiência, nas redes sociais.

Participaram da palestra cerca de 50 associados e colabo-
radores interessados no tema. Nos dias 06, 07, 08 e 09 Daniel 
atendeu às integrantes do Além Vest Moda para consultorias 
do tema.  Na noite do dia 06, houve uma oficina, também 
para o núcleo, de como inserir sua empresa em Marketpla-
ces. Já nos dias 07 e 08, encerrando o ciclo, o Além Vest Moda 
participou de mais uma oficina: Gestão de redes sociais.

5 Palestra na noite do dia 05

3 Uma 
das
consultorias
com as 
integrantes
do Além 
Vest Moda
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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.

Gerais n  por Banjo  &
Reinaldo Tavares

Rádio MIX 102,7 FM e Rádio CPN – Cultura de Porto Novo

Tel.: (32) 3466-1500

VENDAS NO VAREJO SOBEM 
3,6% EM JANEIRO SEGUNDO MASTERCARD     

 As vendas do varejo brasileiro cresceram 3,6% no mês passado, se 
comparadas a janeiro de 2017, segundo indicador medido pela Mas-
tercard Advisors, consultoria da Mastercard, com base nas transações 
fechadas com os cartões da empresa, somadas a estimativas das outras 
formas de pagamento, incluindo dinheiro e cheque. O levantamento 
mostra crescimento de 2,8% das vendas no Sudeste, onde está o maior 
mercado do País. Na região Norte, com alta de 4,3%, o crescimento 
ficou acima da média em janeiro.//////////Segundo a comsultoria da 
Mastercard , o varejo vem apresentando perspectivas positivas desde 
julho de 2017, na esteira da queda na taxa de desemprego e da maior 
confiança do consumidor. O dado não considera as vendas feitas pelas 
concessionárias de carros e pelas lojas de material de construção. Dos 
sete setores monitorados pela Mastercard, cinco tiveram desempenho 
acima do esperado no mês passado - entre eles, supermercados, far-
mácias e lojas de móveis. Lojas de vestuário e postos de combustível 
tiveram resultados aquém das expectativas. 

CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO NOS MUNICÍPIOS 
DE ALÉM PARAÍBA, VOLTA GRANDE E PIRAPETINGA 

NÃO É OBRIGATÓRIO PARA AS ELEIÇÕES 2018 
 Atenção para este comunicado da Justiça Eleitoral: “A 7ª Zona da 

Justiça Eleitoral do Estado de Minas Gerais, que compreende os mu-
nicípios de Além Paraíba, Volta Grande, Pirapetinga e Estrela Dalva, 
comunica que o cadastramento biométrico nos municípios de Além Pa-
raíba, Volta Grande e Pirapetinga NÃO É OBRIGATÓRIO PARA AS 
ELEIÇÕES 2018. O horário de atendimento no cartório eleitoral é de 12 
às 18 hs. Pessoas com necessidades especiais, idosos, gestantes e demais 
preferências legais deverão se identificar e procurar informações sobre o 
atendimento. O cadastramento será suspenso em 10/05/2018, em razão 
dos preparativos das eleições, retornando ao normal no dia 05/11/2018. 
Maiores esclarecimentos pelo telefone do cartório eleitoral de de Além 
Paraíba: 3462-3820”. Assina o comunicado o Dr. Marco Aurélio Souza 
Soares – Juiz Eleitoral da 7ª Zona                                    

ÁGUA UTILIZADA POR USINAS DA LIGHT 
E DE SIMPLÍCIO RENDEU 66 MIL REAIS PARA 

ALÉM PARAÍBA EM FEVEREIRO
 A ANEEL transferiu 66 mil, 596 reais e 28 centavos para Além Para-

íba em fevereiro, 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. Do total foram repassados 
39 mil, 36 reais e 75 centavos pela Usina da Ilha dos Pombos e 27 mil, 
559 reais 53 centavos pela Usina de Simplício. Nos dois primeiros meses 
de 2018 o total de repasses alcançou 118 mil, 531 reais e 15 centavos.  Em 
2017, a ANEEL transferiu 949 mil, 200 reais e 60 centavos para Além Pa-
raíba. O acumulado de 2016 chegou a 905 mil 475 reais. A Compensação 
Financeira é um percentual que as concessionárias e empresas autori-
zadas 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  

ECONOMIA CRESCE 1% APÓS DOIS ANOS 
SEGUIDOS DE QUEDA, APONTA IBGE   

Após  dois anos seguidos de queda na atividade econômica,  ambas 
de 3,5%, em 2015 e 2016, o PIB  cresceu 1,0% em 2017. Nessa compara-
ção, houve altas na Agropecuária (13,0%) e nos Serviços (0,3%), e estabi-
lidade na Indústria (0,0%). O PIB totalizou  R$ 6,6 trilhões em 2017. Já o 
PIB per capita variou 0,2% em termos reais, alcançando R$ 31.587.  Fren-
te ao 3º trimestre, na série com ajuste sazonal, o PIB teve alta de 0,1% no 
4º trimestre de 2017. Foi o quarto resultado positivo consecutivo nessa 
comparação, com a Indústria e os Serviços crescendo, respectivamente, 
0,5% e 0,2%, enquanto a Agropecuária ficou estável (0,0%).  

CONTRA ONDA DE BOATOS, ESTATÍSTICA PROVA
EFICÁCIA DA VACINA DA FEBRE AMARELA 

 O surto de febre amarela que pelo segundo ano seguido assusta 
Minas Gerais – só na atual temporada são 96 mortes confirmadas pela 
doença no estado – e também outras unidades da Federação, como 
Rio de Janeiro e São Paulo, encontra um obstáculo virtual no cami-
nho rumo à diminuição dos casos e controle da situação. Enquanto a 
vacinação se apresentam como a forma mais importante e segura para 
atacar o problema, um mar de boatos que se espalha feito rastilho de 
pólvora pelos celulares conectados à internet acaba gerando descon-
fiança da população, principalmente com relação à eficácia da vacina, 
que chega a 98% segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Ge-
rais (SES/MG). Os 11 casos confirmados da enfermidade em pessoas 
que tomaram uma dose da vacina representam 0,00006% no universo 
de cerca de 16 milhões de pessoas imunizadas no estado, o que, para 
especialistas e a própria SES/MG, é crucial para desmentir qualquer 
informação falsa.

RECEITA NOTIFICA AUTÔNOMOS POR SONEGAÇÃO
NA CONTRIBUIÇÃO AO INSS 

A Receita Federal fechou o cerco a trabalhadores autônomos e pro-
fissionais liberais que não recolheram, ou realizaram de forma incom-
pleta, a contribuição previdenciária correspondente entre 2013 e 2015.
Em Minas, 4.473 contribuintes foram notificados por irregularidades 
na declaração do tributo. A Receita estima que, com a sonegação, deixa-
ram de entrar cerca de R$49 milhões 600 mil nos cofres públicos. Já em 
âmbito nacional, 74.442 trabalhadores apresentam pendências na con-
tribuição, o que causou um déficit de R$841 milhões 300 mil à União. 
Tanto autônomos quanto profissionais liberais são considerados segura-
dos da Previdência Social, tendo a obrigação de destinar 20% do salário 
de contribuição para a previdência individual, independentemente de 
quanto recebem.

15 dicas para atender bem – SEBRAE
Um bom atendimento é essencial para manter a satisfação e a fidelidade 

do cliente. Veja um roteiro a ser usado no comércio

O consumidor nunca deve sair da empresa com a im-
pressão de que foi mal atendido. Isso porque uma 
pessoa pode contar sua experiência negativa (ou po-
sitiva) a diversas outras, que contarão a outras, e as-

sim por diante. A função de atender jamais pode se mostrar 
rotineira. É um erro sério definir o atendimento ao cliente 
como trabalho de rotina. Esse pensamento acaba reduzindo 
a importância dessa função e inibindo a capacidade criativa 
de quem o executa. A "rotineirização" da tarefa atendimen-
to é prejudicial para o funcionário e, logo, para a empresa, 
pois o cliente seria apenas mais um no meio de toda uma 
gama de consumidores.

Ao contrário, todo cliente exige um tratamento diferencia-
do, pois cada um tem necessidades diferentes. O importante 
é fazê-lo se sentir especial. Veja algumas dicas para manter 
um bom relacionamento com o cliente:

Atenda bem a qualquer pessoa que se dirigir ao seu co-
mércio. Para isso, esqueça seus próprios preconceitos. Pare 
de formar impressões antecipadas e distorcidas dos clientes. 
O tratamento “senhor” ou “senhora” deve ser dirigido mes-
mo a jovens, a não ser que o cliente o autorize a chamá-lo 
por “você”. 

Cumprimente a todos com um sorriso. Esse é um modo de 
nos mostrarmos agradáveis e receptivos, o que facilita o con-
tato com o cliente. Sempre que possível, chame-o pelo nome, 
procurando pronunciá-lo corretamente.

Nunca deixe uma pessoa esperando, principalmente se o 
serviço que estiver fazendo não tiver relação com o assunto 
que o cliente irá tratar. Para quem espera, um minuto torna-
-se uma eternidade. Há pessoas que aguardam por dois minu-
tos, e depois são capazes de dizer que esperaram por mais de 
dez! No entanto, após ter sido inicialmente atendida, a pes-
soa aguarda com mais calma.

Mesmo fora de seu setor, cumprimente a todos. Não só os 
colegas de trabalho, mas também os clientes. A gentileza não 
precisa se restringir ao setor de atuação, mas pode (e deve) 
se estender a toda a empresa. É sempre gratificante para o 
consumidor ser reconhecido e cumprimentado.

Faça com que ele se sinta bem-vindo. Trate-o como al-
guém importante para a empresa. Comentários agradáveis 
valorizam a relação, mas nunca fale além do necessário, dê 
tempo para que ele explique o que deseja.

O tempo é um fator importante na hora do atendimento. 
Geralmente, o cliente quer que sua necessidade seja satisfei-
ta o mais rápido possível. Porém, cuidado para não passar a 
impressão de que você deseja se ver livre dele rapidamente. 
Não confunda rapidez com descaso! 

Muitas vezes o cliente fica inibido diante do funcionário, 
por isso, deixe o consumidor à vontade e lhe preste um aten-
dimento eficiente, orientando-o em sua compra de maneira 
clara e educada. Iniciar o contato com uma expressão do tipo 
“em que posso servi-lo, senhor?”, é sempre bem aceita.

O ideal é usar expressões simples, pronunciadas em voz 
moderada e clara. É importante que tenha paciência caso a 
pessoa queira uma informação. Se isso acontecer, repita-a 
quantas vezes forem necessárias. As pessoas não são culpa-
das por deixar de entender determinada expressão. 

Nunca, nunca mesmo, dê uma ordem ao cliente. Ninguém 
gosta de ouvir algo como “o senhor tem de assinar aqui”. Uma 
expressão cordial tem mais valor: “por favor, o senhor poderia 
assinar nesta linha?”. 

Diante de um cliente autoritário, que acha que é dono da 
verdade, tente usar de sua habilidade para atendê-lo da me-
lhor forma e para contornar qualquer mal entendido. Caso 
perceba que uma determinada situação pode piorar, procure 
ajuda de seu supervisor ou gerente.

Expressões negativas tendem a criar um clima negativo. 
O ideal é evitar expressões como: “não pode”, “está errado”, 
“não deve”. 

Nas informações prestadas ao cliente, a verdade é extre-
mamente importante. Mesmo sendo desagradável, é preferí-
vel assumir uma falha, a passar ao cliente a impressão de que 
esconde informações ou omite problemas.

Fique atento a qualquer reclamação, queixa ou sugestão 
vinda do cliente e encaminhe-as ao superior imediato para 
verificação. 

Lembre-se de que sua imagem corresponde à da empresa. 
Cuide de sua aparência e vestuário, para que esteja sempre 
apresentável, mantendo-o limpo e bem cuidado, e do seu 
material de trabalho, mantendo-o organizado. Use palavras 
cordiais e dê informações corretas.

Faça a manutenção diária da limpeza e cuide dos móveis 
e objetos de trabalho. Deixe sempre à mão os objetos de que 
necessita. Em um ambiente limpo e organizado, todos desem-
penham melhor suas funções.
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Como descobrir seu 
nicho de mercado e 

começar a ganhar 
dinheiro de verdade

8 MAURÍCIO JOANES
Empresário e Consultor de

Vida e Negócios

No assunto que pretendo abor-
dar hoje, resolveremos de 
uma vez por todas, uma dú-

vida recorrente, que eu vejo que 
as pessoas tem, que é sobre como 
escolher o seu mercado e o seu ni-
cho. Além de você aprender como 
fazer isso, definitivamente, de 
uma vez por todas, você também 
vai aprender porque que, aquela 
história de “faça o que você ama”, 
que a gente tanto vê por aí, é, em 
muita parte, besteira, e porque isso 
acaba mais prejudicando do que 
ajudando as pessoas, quando elas 
estão tentando criar o seu negócio 
próprio. Então, é sobre isso que a 
gente vai falar hoje.

Como escolher o nicho de 
mercado

Um dos temas mais frequen-
tes, é justamente no início, é a 
escolha do mercado ou nicho. Re-
almente é um problema.  Mesmo 
que você já saiba, sobre o seu mer-
cado, seu nicho,  exatamente com 
o que você trabalha, ainda sim eu 
garanto que, ajudarei você a pen-
sar melhor sobre o assunto.

Porque é algo que não é tão 
simples, assim. Eu, por muito tem-
po, tentei achar o meu mercado, 
várias e várias tentativas. Iniciei 
vendendo livros (Enciclopédia 
Barsa) há 18 anos, depois fui ven-
der filtros de água, depois guaraná 
natural, depois colchões magneti-
zados...kkk. Eu não parava, mas só 
com o tempo a gente vai amadu-
recendo e descobrindo que não é 
bem assim, tem outras coisas que 
eu não sabia, outras coisas que a 
gente vai aprendendo, durante o 
tempo, simplesmente com a inte-
ração com os nosso clientes, com 
as outras pessoas, com os leitores, 
com os comentários… 

Realmente, é uma dúvida mui-
to importante... Se o mercado e o 
nicho não estiverem certos, se não 
tiver falando com o  mercado cer-
to, com os produtos certos, com 
as pessoas certas, não vai adiantar 
muito. Por isso que é tão impor-
tante a gente definir isso do nosso 
mercado.

O que eu noto muito por aí, 
é que a gente vê muitas, e muitas 
pessoas, simplesmente falando, 
sem uma explicação melhor, sim-
plesmente falando, “faça o que 
você ama, que o dinheiro vem 
atrás. Transforme o que você ama 
no seu negócio, e tudo vai ficar as 
mil maravilhas e tudo vai dar cer-
to.” Só que, esse conselho por si só, 
não é suficiente, e, além de não ser 
suficiente, ele é até ingênuo, se não 
explicar melhor para as pessoas 
exatamente o que fazer com isso. 
Eu mesmo, em 18 anos de experi-
ências com vendas demorei a des-
cobrir que o meu mercado era no 
ramo de alimentos, comida. rs

Em tempos de crise, o ramo 
alimentício ainda consegue se se-
gurar e esperar a tempestade pas-
sar. Vi muitos negócios quebra-
rem, empresas de anos fecharem 
as portas de 2014 pra cá. Porque 
isso acontece? Você, provavelmen-
te,  já deve ter visto esse conselho 
em algum lugar, e só, antes que eu 
continue explicando, não é que eu 
esteja recomendando para você 
não fazer algo que você gosta, al-
guma coisa assim. Longe disso. O 
que eu mais quero é que você faça 
algo que você tenha prazer. Mas 
essa escolha, do que fazer, com o 
que você ama, você gosta de fazer, 
tem que ser feita com consciência. 
Tem que saber o que está fazendo 
para acertar em cheio, e aí sim, de-
senvolver um negócio de sucesso.

 

Nicho de mercado lucrativo
Então, essa idéia de “faça o que 

você ama, e o dinheiro vem atrás”, 
ela começa já errado, por um pon-
to muito, muito forte. Porque, ela 
coloca na cabeça das pessoas a 
idéia de que você tem que olhar 
para você,  o que você gosta, as-
sim, no caso, agora vou falar como 
eu: o que eu gosto, o que gosto de 
fazer, o que eu, eu, eu.  Só que isso 
é um jeito errado de se começar 
um negócio, qualquer negócio. O 
que você tem que começar olhan-
do, antes de qualquer coisa, até 
antes de seu produto é - primeiro 
olhar o seu mercado. E não preci-
sa ser exatamente o seu mercado, 
“ah, mas eu não sei qual é o meu 
mercado”. Não. O mercado no ge-
ral. As pessoas que estão por aí, o 
que elas têm, o que elas necessi-
tam, precisam de ajuda, que de 
repente, você conseguiria colabo-
rar. Se você ficar só olhando para o 
que você quer fazer, você vai achar 
um monte de coisa que você ado-
ra fazer, mas não tem tanta gente 
interessada.

Por exemplo, eu montei em 
Além Paraíba, uma Distribuidora 
de Salgadinhos e Tortas Doces, 
PRONTA ENTREGA, Para Fes-
tas. Meu tripé é Preço, Qualidade 
e Excelente Atendimento. Nessa 
história da “faça o que você ama”, 
eu adoro jogar futebol. Tem um 
futebol, aqui, outro lá. Tem outra, 
eu gosto de viajar também… Só 
que se eu ficar fazendo isso que eu 
gosto de fazer, eu… já viu, né. rs. 
Eu não vou ficar fazendo o que eu 
amo, sem antes olhar o que o mer-
cado precisa. 

Começar no mercado certo
Então, você tem que combinar 

esses dois quesitos: o que você tem 
nas mãos e o que  publico da sua 
região precisa, aí sim, você vai 
atender uma grande demanda. 
Se você quiser fazer um exercício 
interessante, ao invés de agora se-
guir essa, de “faça o que você ama”, 
faça diferente. Ao invés de come-
çar por você, comece ao contrário, 
comece olhando o mercado. Olhe 
o mercado, assim, eu digo o mer-
cado todo. Tudo o que está acon-
tecendo por aí, e comece a ver no 
que as pessoas têm dificuldade, no 
que as pessoas têm problemas, no 
que você poderia ajudá-las. 

Mesmo que você não saiba, 
por enquanto, só um exercício, 
você precisa começar a olhar pri-
meiro os clientes do mercado.

Aí, você olhando isso,  terá 
um grupo de pessoas que você 
se identifica, que você trabalhará 
junto, com e para eles. Suprindo 
uma necessidade ao seu redor. E 
com o passar do tempo o seu ne-
gócio vai criando forma.

DICA: Pense Sempre Grande, 
Mas Comece Pequeno;

DICA: Não Ache Produtos 
Para Seus Clientes, Ache Clientes 
Para Seus Produtos;

Boa Sorte. Seja Feliz, God 
Bless You!

DICAS DE MARKETING DIGITAL PARA 
VENDER MAIS PELA INTERNET

https://odig.net/dicas-marketing-para-micro-e-pequenas-empresas/

A internet já não é mais novidade. 
Diariamente, fazemos uso de e-
-mail para negócios, acessamos 
sites, conversamos com clientes 

por chats, compramos em lojas virtuais, 
utilizamos as redes sociais.

Porém, por tê-la incorporado às 
nossas vidas tão rapidamente, esque-
cemos às vezes que esses usuários pre-
sentes na internet, também são nossos 
clientes e consumidores. Mais do que 
navegar na internet, os usuários estão ditan-
do regras e tendências, moldando a relação 
dos consumidores com as marcas.

Veja aqui uma lista de ferramentas de 
marketing digital para pequenas empresas.

O grande barato da web é que ela pro-
porciona a chance de o pequeno competir 
saudavelmente com o grande, com as mes-
mas ferramentas e estratégias.

Por isso, você deve aproveitar a Inter-
net para o seu negócio, sem desperdiçar di-
nheiro ou recursos e estabelecer vantagens 
competitivas mais permanentes por meio de 
uma estratégia coerente, eficiente e eficaz.

DICA 1: Pesquise oportunidades

Descubra quem é seu cliente, o que ele 
busca, quais são suas expectativas com re-
lação à marca, onde ele está e porque ele 
precisa do seu produto.

A internet oferece milhares de ferramen-
tas que podem auxiliar a coletar e compilar 
essas informações com agilidade e precisão. 
Essas ferramentas podem inclusive ajudá-lo 
a criar novos produtos.

Sabendo disso, não perderá tempo e di-
nheiro tentando vender algo pra alguém que 
não precisa e terá um embasamento seguro 
para a tomada de decisão.

Neste outro post, nós compartilhamos 
algumas ferramentas grátis de marketing di-
gital.

DICA 2: Construa sua presença
              online

Se sua empresa ainda não tem uma pági-
na na internet ou perfis nas principais redes 
sociais é hora de tomar uma atitude. Consi-
dere criar um site urgente!

Cada vez mais as pessoas compram e dis-
cutem marcas e produtos pela rede e as em-
presas que ficarem de fora desse movimento 
vão perder novos consumidores.

Além disso, através das redes sociais é 
possível ouvir os clientes, encontrar pontos 
a melhorar e fazer mudanças no negócio se-
guindo a demanda de quem compra.

DICA 3: Faça um plano de
              marketing prático

O planejamento de marketing é tão im-
portante quanto o plano de negócios e o tri-
butário.

O primeiro passo é analisar os fatores 
externos e internos que podem influenciar 

o desempenho da empresa. Entenda como 
funciona o comportamento de compra do 
cliente e conheça bem os outros players 
(competidores) no mercado.

Isso ajuda a definir o posicionamento da 
empresa e traçar as estratégias, os objetivos 
e as metas de marketing. Todo plano de ma-
rketing deve ter um cronograma que indique 
um responsável para cada ação.

DICA 4: Consolide a sua marca no
              mercado potencial

Mesmo que o seu negócio não se torne 
conhecido em alta escala, é importante que 
você se consolide no mercado potencial, 
seja na cidade ou região.

Para isso, depois que você tiver criado 
a sua página, busque parcerias estratégicas 
e divulgação em outras páginas que não só 
através da sua própria, para que seu público 
chegue mais facilmente até ela.

Ter o seu perfil linkado a outros nomes 
reconhecidos, por exemplo, passa confiança 
e credibilidade à sua marca.

DICA 5: Venda benefícios,
              não apenas produtos

Depois que o potencial cliente tomar co-
nhecimento da sua marca, é essencial que 
ele tenha um bom atendimento durante e 
após a venda.

A impressão que um cliente leva é tão 
importante quanto quanto à satisfação dele 
com produto em si. Com um atendimento 
bem definido, fica mais fácil receber suges-
tões de mudanças e melhorias.

Assim, é possível criar uma vantagem 
competitiva para ser explorada nas suas 
campanhas e gerar engajamento positivo da 
sua comunidade online.

DICA 6: Calcule o retorno do
              marketing

Uma das maiores vantagens do marke-
ting digital é a possibilidade de mensurar 
com clareza e precisão o retorno dos seus 
investimentos, podendo ser percebidas rapi-
damente no andamento do negócio. Antes 
de uma ação, defina com exatidão quem é o 
seu público e qual o efeito esperado.

Tenha uma planilha organizada que 
compare o objetivo da nova estratégia com 
o resultado conseguido. Compare também 
os números do período anterior para calcu-
lar o impacto do esforço feito para divulgar 
a marca.

DICA 7: Tome cuidado com o
              desconhecimento!

O que afasta muitos micro e pe-
quenos empresários da internet é 
a falta de informações sobre como 
funciona o marketing digital.

Caso você não tenha formação 
em administração ou um conheci-
mento aprofundado em marketing, 
a internet disponibiliza inúmeros 

conteúdos para você se informar sobre no-
vidades, tendências e obter dicas.

Não deixe de dedicar algumas horas do 
seu tempo para isso. Certamente você verá 
os resultados no futuro!

O Blog ODIG traz toda sua expertise em 
outras matérias interessantes sobre o assun-
to para que você possa se manter sempre 
atualizado. Continue lendo!

Mais 13 dicas rápidas e 
práticas de marketing 

para micro e 
pequenas empresas:

1. Continue estudando mais dicas de ma-
rketing para micro pequenas empresas;

2. Trace um planejamento de marketing 
digital;

3. Posicione-se na internet diferente de to-
dos os seus concorrentes;

4. Invista pelo menos 1h por dia acompa-
nhando e otimizando o seu marketing 
digital;

5. Crie um site com blog e redes sociais vol-
tado para vendas com uma rotina sema-
nal de atualização;

6. Trabalhe duro e goste de usar a in-
ternet para o seu negócio (trata-se de 
uma construção contínua e às vezes de-
morada);

7. Não centralize seu marketing no escri-
tório. Utilize o seu smartphone para 
gravar vídeos, fazer transmissões ao 
vivo, postar fotos e fomentar a sua co-
municação;

8. Conheça o seu público-alvo de verdade 
(o que ele pensa, sites que acessa, o que 
faz quando não está comprando algo da 
minha empresa);

9. Defina objetivos práticos de marketing 
digital (quantos seguidores em quanto 
tempo, quantos acessos em cada página, 
quantas vendas precisa fazer para justifi-
car o investimento);

10. Organize e unifique a sua comunicação 
(é muito comum falar uma coisa em cada 
mídia online);

11. Dê voz ao seu público com pesquisas e 
leve em consideração cada opinião;

12. Preze pela qualidade máxima e transpa-
rência (mentir na internet nunca é uma 
boa ideia para empresas de todos os ta-
manhos);

13. Transforme desafios em oportunidades 
sendo criativo.

8 FERNANDA AZEVEDO ESQUERDO
Psicóloga CRP 04/20251

Vamos falar de suicídio
Sim, estamos perdendo pes -

soas queridas...
É como se tivéssemos um 

quebra-cabeças que nunca 
será completado, pois a peça 
que falta justamente ficou em 
posse da pessoa que se foi. E 
então ficaremos num eterno 
questionamento a respeito dos 
porquês do ato praticado.

Se a morte é um tema com-
plicado, torna-se ainda mais, 
quando é, além de tudo, uma 
decisão disparada por aquele 
que não está mais conosco.

O tema é delicado, mas 
falar de suicídio é necessário. 
Segundo a OMS (Organização 
Mundial de Saúde) 90% dos 
casos podem ser prevenidos 
e uma primeira medida pre-
ventiva é falar sobre o fato. É 
preciso deixar de ter medo de 
falar, derrubar os tabus e com-
partilhar informações APRO-
PRIADAS ligados ao tema.

Então vamos a alguns dados:
n 17% dos brasileiros, em 

algum momento da 
vida, pensaram seria-

mente em dar um fim à 
própria vida, segundo a 
UNICAMP;

n 25 pessoas por dia pra-
ticam o ato em nosso 
país;

n de cada suicídio, de 6 a 
10 pessoas são impac-
tadas sofrendo conse-
qüências difíceis de se-
rem reparadas.

Sobre as causas, alguns as-
pectos podem parecer óbvios 
demais, mas em nossa rotina 
diária será que conseguimos 
percebê-los?

Eis algumas delas:
n necessidade de aliviar 

pressões, como cobran-
ças sociais, depressão, 
medo, remorso, etc;

n dificuldades sociais e fi-
nanceiras;

n transtornos emocio-
nais;

n uso de substâncias adi-
tivas.

Geralmente não há um 
único fator para desencadear 
o ato, porém uma confluência 

de dois ou mais.  Ainda neste 
contexto, uma cartilha sobre o 
assunto foi elaborada pelo Se-
nado Federal trazendo alguns 
esclarecimentos importantes: 

Perguntas como as seguin-
tes precisam ser esclarecidas:

– Se eu perguntar sobre 
pensamentos suicidas pode 
dar idéia à pessoa?

Não, nós devemos sim per-
guntar sobre pensamentos sui-
cidas!

– É verdade que quem quer 
se matar não fala, vai lá e faz?

Não, boa parte dos indiví-
duos que comentem suicídio 
falam ou dão sinais de sua in-
tenção.

– Existem fatores que po-
dem proteger um indivíduo 
do comportamento suicida?

Sim, sentimentos afetivos 
positivos e de pertencimento 
à família, contatos com pro-
fissionais de saúde mental ou 
algum órgão que acompanhe a 
família e, sobretudo à pessoa e 
uma religião que o acolha, sem 
julgamentos.

E  o que fazer quando  que 
há o risco iminente de alguém 
praticar o ato?

Deve-se entrar em conta-
to com algum profissional da 
área de saúde mental ou mes-
mo outra pessoa que possa 
nos ajudar naquele momento. 
Polícia e Delegacia não de-
vem ser acionadas numa situ-
ação destas.

Vale ressaltar que temos o 
CVV, Centro de Valorização 
da Vida, que atende pessoas via 
internet, seja Skype, bate-papo, 
email e via telefone pelos nú-
meros  141 e 188, os quais a 
partir de  31/03/2018 passarão 
a funcionar em nosso estado.



Além PArAíbA, 15 dE mArço dE 2018

4

32.3462.2777
PRAÇA LAROCA, 62
ALÉM PARAÍBA - MG

Família Acerta é uma solução da
Boa Vista SCPC que oferece 

segurança na concessão de crédito
A família Acerta permite analisar o cliente, recomendar o melhor negócio e

facilitar a venda. São vários módulos que emitem 
relatórios com informações cadastrais, restritivas, comportamentais e analíticas

Ofertar ao mercado solu
ções para uma eficiente tomada 
de decisão de crédito está no 
DNA da Boa Vista SCPC, cujos 
relatórios são construídos com 
base em inteligência analítica 
agregada.

Entre as ferramentas está a 
família ACERTA, que permite 
analisar o cliente, recomendar 
o melhor negócio e facilitar a 
venda. Ou seja, oferta informa
ções para uma tomada segura 
de decisão das empresas.

São vários mó
dulos. O ACERTA 
emite relatórios que 
destacam informa
ções cadastrais, res
tritivas, comporta
mentais e analíticas 
e consulta a títulos 
protestados por Es
tado, incluindo o nú
mero do cartório em 

que houve o protesto. No 
módulo “cadastrais” é lista
da a identificação de quem 
requer o crédito, o número do 
título do eleitor e confirmação 
de telefone. No “restritivas” são 
apresentados os registros de 
débitos, títulos protestados e 
cheques devolvidos. No “com
portamentais”, alerta de docu
mentos e consultas anteriores. 
Por fim, no “analíticas”, infor
mações sobre score.

Ou seja, a família ACERTA 

possibilita gerir os negócios 
com mais tranquilidade. Os 
clientes podem optar pela con
tratação do “Acerta Essencial”, 
“Acerta Mais” ou “Acerta Com
pleto”. Neste último há até indi
cação para a empresa que reali
za a consulta se ela deve ou não 
aprovar o crédito e também o 
limite indicado para a parcela. 

O ACERTA contempla in
formações que cons
tam no banco de 
dados da Boa Vista 
SCPC, que tem um 
histórico de mais 
de 60 anos e reúne 
mais de 150 milhões 
de endereços e mais 
de 90 milhões de 
telefones de consu
midores registra

dos. Faz parte também do 
acervo de dados milhares 
de documentos roubados 

ou perdidos, que podem ser 
utilizados para fraude no mer
cado. “Alertar o empresário ou 
lojista sobre esta condição é 
essencial para eliminar riscos 
no fornecimento de crédito”, 
destaca a Boa Vista SCPC.

Por meio do banco de dados 
da Boa Vista SCPC, é possível 
conhecer o passado de crédito 
dos consumidores brasileiros e, 
como as pessoas tendem a re
petir comportamentos, calcu
lando o risco de o consumidor 
deixar de pagar suas contas no 
futuro. “Cinquenta e seis por 
cento dos consumidores que 
foram negativados na Boa Vis
ta SCPC voltam a apresentar 
débitos no mercado em menos 
de 12 meses, acrescenta a Boa 
Vista SCPC.

Além Hair participa 
de workshop 
da MUTARI

O Além Hair participou, no dia 05 de março, de um 
 work shop gratuito na área de colorimetria e escova 
progressiva. Sempre buscando novas capacitações, o 

grupo foi agraciado com esse workshop em que passaram 
o dia inteiro aprendendo novas técnicas e conhecendo os 
produtos da marca.

SAIR DE ALÉM PARAÍBA É 
UMA ESCOLHA OU UMA SENTENÇA?

Nasci em Além Paraíba no final do 
ano de 1993. Cresci numa família de clas-
se média, estudei numa das melhores 
escolas, pude aprender inglês, passei no 
ENEM, tive oportunidade de me graduar 
em uma universidade federal. Voltei para 
a cidade.

E quando a gente volta, os olhares 
caem sobre nós: “ué, voltou por quê?”; 
“deve ter fracassado”; “será que está 
doente?”; “não conseguiu emprego 
fora e veio aqui tentar algo na política, 
só pode”. Sim, pode até parecer cruel, 
mas as pessoas, mais conhecidas como 
as “juízas da vida alheia”, nos julgam 
a todo o momento com pensamentos 
que beiram o nível do desdém. Quando 
criei o Blog “Minha Além”, com o intui-
to de trazer informações à população 
sobre diversos temas não tão popula-
res na cidade, a primeira coisa que me 
falaram foi que isso era perda de tem-
po. Em dois anos de Blog, o que me fa-
lam hoje é: perda de tempo. Ou seja, 
para essas pessoas parece que se preo-
cupar com a cidade é perda de tempo, 
não pra mim.

Mas prosseguindo, independente do 
porque eu ou outras pessoas já retorna-
ram à cidade, isso pode ser realmente 
deprimente pois: não há vagas! Não há 
vagas pra você, formado na universidade 
x, pós-graduado em y; ou pra você profis-
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sional renomado que quer uma carreira 
no interior. Não há vagas!

Na política não há vagas pra você que 
estudou, mas há vaga pro best friend 
forever(isso em qualquer governo que 
já administrou a cidade, não há como 
negar). Não há investimento significati-
vo que atraia mão-de-obra qualificada 
no setor privado. O que há de emprego 
sempre será em nível de salário mínimo, 
sendo bem-sucedido aquele que conse-
guir comprar uma Hillux 2013.

Mas ainda há esperança. Pode ainda 
não parecer tão evidente assim, mas o 
mundo está completamente diferente a 
cada segundo que passa. Os avanços tec-
nológicos já estão tão disseminados que 
em 1969 o homem pisou na lua. Estamos 
em 2018, e ainda esperamos o milagre 
além-paraibano. A questão é: por que es-
perar pela resposta se ela já está dentro 
da sua cabeça?! Pense bem, sabe aquela 
parte que te incomoda no dia-a-dia e que 
te faz pensar que poderia ser diferente? 
Sabe aquela parte complicada do seu 
trabalho, que te incomoda e que te faz 
pensar que poderia ser diferente? Sabe 
aquele negócio inovador que você quer 
tanto trazer pra cidade, pensando que 
Além Paraíba poderia ser diferente? Está 
ai sua resposta! Não é milagre, é empre-
endedorismo. Essa é a chave.

E não venham me dizer que isso é 

papo de capitalista. Isso é papo de século 
XXI em um mundo predominantemente 
capitalista. É cruel, mais uma vez, mas 
olhem só quantas cidades no Brasil fa-
zem diferente pelo único esforço de sua 
população?! Além disso, conheço exem-
plos que já dão certo por terem perce-
bido o quão carente Além Paraíba é em 
diversos quesitos e, dessa forma, estão 
melhorando cada vez mais os seus ser-
viços prestados e conseguindo destaque 
nas áreas afins.

Enfim, para finalizar, respondendo 
a pergunta do título, digo que estar na 
cidade ou sair dela é uma escolha pra 
quem quer ficar. Para quem quer buscar 
oportunidades fora, como eu, também 
há escolhas. Mas o que quero dizer com 
esse pequeno texto é encorajar, quem 
não tem a oportunidade de ir embora, a 
ficar e a encontrar as soluções que a pró-
pria cidade está clamando há tempos. 
Perceba o que já vem mudando e seja 
essa solução. Afinal, oportunidades não 
existem se nós não as criarmos.


