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5 cuidados para adequar 
sua loja às novas

leis do comércio eletrônico
Especialista aponta cinco orienta-

ções para adaptar sua loja às novas 
normas e, assim, transmitir mais credi-
bilidade nas vendas

No fim de 2017, uma nova regula-
mentação para o comércio eletrônico 
brasileiro entrou em vigor. As novas 
regras para venda de produtos online 
envolvem mudanças na divulgação de 
preços, detalhamento das informações 
dos produtos a serem fornecidas e das 
opções de frete disponíveis, além de 
questões relacionadas à segurança e 
credibilidade da página.

De acordo com Breno Nogueira, 
especialista em comércio eletrônico e 
Head da Loja Integrada (www.lojainte-
grada.com.br), plataforma para a cria-
ção de lojas virtuais mais popular do 
país com mais de 500 mil lojas criadas, 
as normas surgem com o intuito de 
fornecer informações mais claras aos 
consumidores e, assim, melhorar suas 
experiências de compra, assim como 
proporcionar maior credibilidade às 
lojas. Diante disso, o profissional listou 
cinco dicas para os lojistas adequarem 
suas páginas à nova regulamentação:

CUIDADO REDOBRADO COM 
AS INFORMAÇÕES SOBRE 
OS PRODUTOS

Com a nova lei, os lojistas precisam 
disponibilizar informações mais com-
pletas e claras sobre os produtos. Po-
rém, é preciso redobrar o cuidado nesse 

quesito. É importante que todo o con-
teúdo fornecido seja original e o mais 
completo possível. Além de ajudar no 
SEO da loja, facilitando o ranqueamen-
to da página e aumentando as chances 
de ser encontrada em buscas orgânicas, 
esse fator também é importante para 
reduzir possíveis dúvidas dos clientes, 
já que todas as informações relevantes 
do produto estarão à disposição. “Isso 
reduzirá também eventuais problemas 
que envolvam a lei do consumidor, já 
que o cliente não poderá alegar que 
determinada informação não estava à 
mostra”, explica Nogueira

GARANTA QUE SUA LOJA
TENHA UM CERTIFICADO 
DE SEGURANÇA

Ter um certificado de segurança é 
importante para transmitir mais cre-
dibilidade ao consumidor, ao mostrar 
que sua loja é séria, confiável e garante 
transações mais seguras. Além disso, 
também auxilia no ranqueamento do 
Google. A dica aqui é usar uma plata-
forma que já ofereça esse recurso.

TENHA UM CNPJ
A nova regulamentação também 

determina que os lojistas forneçam 
informações institucionais no rodapé. 
Para evitar que o profissional tenha que 
deixar à mostra informações pessoais, 
como o CPF, é importante que a loja te-
nha um CNPJ – além de transmitir mais 
credibilidade e seriedade ao negócio. 
Além disso, também é importante para 
emitir as notas fiscais das vendas, já 
que agora é obrigatório que todas as 
entregas de vendas online feitas pelos 
Correios ou por transportadoras sejam 
realizadas com as notas anexadas

OFEREÇA UM TELEFONE
DE CONTATO

Por mais que algumas pessoas pre-
firam entrar em contato via chat ou e-
mail, o telefone transmite mais credibi-
lidade, pois os clientes se sentem mais 
seguros caso precisem recorrer a algum 
contato mais urgente

ESPECIFIQUE POLÍTICA
DE FRETE

Deixe claro todas as opções de en-
vio disponíveis, assim como valores e 
prazos de entregas. Isso evitará que o 
cliente tenha uma surpresa desagradá-
vel ao fechar a compra. Além disso, é 
fundamental esclarecer procedimentos 
de troca e devolução de produtos aos 
consumidores.

Ninguém é 
obrigada a ser mãe

Crônica retirada da página de facebook
“DESVENTURAS DE 

UMA MÃE”, 
escrita pela  jornalista e mãe 

Amanda Silveira

Eu fico pensando, às vezes, na obri-
gatoriedade que se impõe a uma 
mulher de ser mãe. Não! Você não 
tem que ser mãe. 

Tem o direito de escolher não ter filhos. E isso não quer 
dizer que não goste de crianças. Você pode apenas não querer 
ter a sua criança. Afinal, a criança dos outros é legal. Com ela, 
podemos brincar sentir cheirinho de criança, comer porcaria 
de criança e devolver para os devidos responsáveis. A nossa 
não! A nossa é nossa! Além do mais, você também tem o di-
reito de não gostar de criança. Temos direito a tudo, ora bo-
las! Isso não quer dizer que você queira matar as crianças do 
mundo. Você só não está a fim de conviver com uma criança 
nessa existência.

Ser mãe é abdicar muito. É passar noites em claro. É perder 
oportunidades de trabalho. É abrir mão de muitas festas e ba-
dalações. Ou é não fazer nada disso e deixar o filho para traz, 
com o coração doendo.

Ser mãe é passar nove meses de gravidez e mais o tempo 
de amamentação sem um bom porre. É não poder mais passar 
horas no telefone com uma amiga. É responder a uma men-
sagem de whatsapp com muito atraso ou enviar várias de ma-
drugada, enquanto amamenta ou tenta fazer o bebê dormir.

Ser mãe é se matar para que o filho cresça saudável, que te-
nha uma boa escola, que coma bem, leia bons livros, fale outra 
língua, ouça boas músicas e um dia ouvir que você ama mais 
o bebê que nasceu agora do que a ele. E ainda assim, amá-los 
do mesmo jeito. 

Ser mãe é, fora toda a maravilha do amor, literalmente uma 
merda! Você fica cansada quando o bebê está pequeno e ner-
vosa quando a criança chega a adolescência. Você tem vontade 
de matar e de dar o mundo, tudo no mesmo dia! 

Enfim... Ser mãe é algo que tem que ser desejado e não 
obrigatório ou feito para agradar alguém. Mais cedo ou mais 
tarde, desejando muito, você surta! Se não desejou, você se 
torna infeliz. Então não seja mãe! Dê uma banana para o mun-
do e seja você. Ter filhos é maravilhoso quando há desejo de 
fato no ato. E não é crime não haver.

10 IDEIAS DE NEGóCIOS 
PARA CIDADES 

PEQUENAS
8 Leia na página 2
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10 ideias de negócios 
para cidades pequenas

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.
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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.

Sempre pensou em criar o seu 
negócio mas vive numa cidade 
pequena? Cidades com 20, 50 
ou 100 mil habitantes também 

têm oportunidades de negócio. 
Não é por viver numa cidade pe-
quena que não terá hipótese de ter 
um negócio lucrativo. Listamos em 
seguida 10 ideias de negócio que 
funcionam muito bem em cidades 
pequenas. 

Pense sempre que, perante es-
tas ideias, deve estudar o mercado 
de sua cidade e ver se não há muita 
concorrência no sector que preten-
de montar o seu negócio. Caso já 
existam negócios montados nessa 
área, estude se a concorrência é 
forte e trabalha bem ou se é fraca. 
Caso seja fraca, monte o negócio 
e trabalhe para ser melhor que 
eles, caso eles tenham um negócio 
forte e um negócio lucrativo opte 
por montar um negócio numa das 
outras áreas. Vai ser bem mais sim-
ples conseguir ter sucesso no seu 
negócio. 

 1. Loja de roupas
O vestuário é um setor bas-

tante estável e por isto promissor 
para se investir, uma vez que é 
uma das necessidades da socieda-
de. Portanto, montar uma loja de 
roupas é uma excelente ideia de 
negócio para quem deseja empre-
ender com sucesso. Neste caso, 
pode-se optar por oferecer roupas 
para todos os públicos ou apenas 
para uma segmentação como, por 
exemplo, para mulheres, homens 
ou crianças. O ideal é fazer uma 
pesquisa e verificar qual é a ne-
cessidade, a partir daí deve-se pro-
curar oferecer o produto que tem 
bastante busca, mas não se encon-
tra com facilidade na região. Uma 
loja de roupas deve ser montada 
em um local onde há grande fluxo 
de pessoas.

 1. Loja de calçado
O calçado também faz parte do 

vestuário e dos itens que as pes-
soas costumam renovar ao longo 
do tempo. Sendo assim, esta ideia 
é uma boa proposta de negócio. 
Assim com na alternativa ante-
rior, pode- optar por comercializar 
para todos os públicos ou somen-
te para um. Para obter sucesso 
ao montar uma loja de calçados, 
recomenda-se oferecer varieda-
de de mercadorias com um preço 
acessível, de modo a atender as to-
das as necessidades.

 3. padaria
Montar uma padaria é sempre 

um bom negócio para bairros com 
grande concentração de pessoas. 
Afinal de contas, este estabeleci-
mento oferece um serviço que é de 
interesse da maioria das pessoas. 

Para ser bem sucedido, é indicado 
produzir mercadorias de qualidade 
e com variedade. Para abrir este 
negócio será necessário contar um 
estabelecimento que tenha um es-
paço para a produção dos alimen-
tos e outros para que as vendas 
sejam realizadas. Deve-se adqui-
rir máquinas de salgados e fornos 
para a fabricação dos produtos.

 4. salão de Beleza
Investir em um salão de beleza 

é uma excelente alternativa para 
quem possui aptidão para este 
ramo. A empresa pode funcionar a 
partir de um sistema simples, basta 
oferecer um serviço de qualidade e 
alternativa variadas para obter su-
cesso. Para ingressar neste setor é 
preciso contar com um espaço e 
móveis adequados para atender os 
clientes, profissionais qualificados 
para realizar todos os procedimen-
tos e também equipamentos para 
as tarefas.

 5. perfumaria
Exalar um perfume agradável é 

o desejo de muitas pessoas, mas 
nem sempre elas encontram a 
fragrância ideal. Sendo assim, dis-
ponibilizar uma grande variedade 
de perfumes é um método para 
atender todas as necessidade da 
região e gerar lucro financeiro. 
Portanto, uma ótima ideia de ne-
gócio é montar uma perfumaria 
no centro da cidade. A vantagem 
deste negócio, é que ele ocupa 
pouco espaço, fazendo com que o 
maior investimento seja feito nas 
mercadorias.

 6. pizzaria
A pizzaria é ma empresa sim-

ples e que pode trazer um retorno 
financeiro bastante positivo. Para 
este empreendimento é preciso 
contar com um local para produzir 
as mercadorias e outro para re-
cepcionar os clientes. Deve-se ter 
móveis adequados para servir os 
produtos. Para expandir o negócio 
é indicado fazer entrega a delivery, 
sendo necessário contar com uma 
motocicleta. Para atrair consumi-
dores disponibilize uma variedade 
de sabores e faça promoções em 
datas especiais.

 7. churrascaria
Investir em uma churrascaria 

é uma excelente oportunidade de 

obter sucesso, principalmente em 
locais centrais. Para este tipo de 
negócio é preciso contar com um 
ambiente espaçoso, pois se tem 
que dispor de um local para prepa-
rar os alimentos e outro para servir 
os consumidores. Ofereça produ-
tos de qualidade. Realize promo-
ções que sejam capazes de atrair 
as pessoas, mesmo durante a se-
mana. Disponibilize reservas para a 
realização de eventos.

 8. Loja de cosméticos
O mercado da beleza tem sido 

dos fatores que movimenta a eco-
nomia brasileira, caracterizando-se 
como uma área de investimento 
bastante promissora. Para quem se 
interessa por esta área, uma boa 
dica é abrir uma loja de cosméticos, 
que não necessariamente precisa 
ser grande, basta ter um espaço 
suficiente para armazenar os pro-
dutos e atender os clientes. Neste 
caso, deve-se buscar fornecedores 
de confiança e qualidade. O ideal é 
oferecer uma grande variedade de 
artigos, atendendo a todas as pre-
ferências.

 9. agência de turismo
Esta é uma boa ideia para 

quem mora em regiões que ofe-
rece atrativos para turistas como, 
por exemplo, campo, praia, entre 
outras paisagens. Este negócio é 
prático, fácil e rentável. É preciso 
pedir uma autorização a prefeitu-
ra para explorar os espaços de ma-
neira turística. A estrutura de uma 
agência de turismo é basicamente 
uma sala, computador, telefone e 
móveis para organizar o espaço. 
Os funcionários devem ser treina-
dos para guiar os turistas e buscar 
conhecimentos sobre a cidade 
para poder dar explicações sobre 
cada região. 

 10. restauração de
        Móveis

Ao longo do tempo, é comum 
alguns móveis sofrerem pequenos 
danos, porém, continuam com a 
estrutura em bom estado. Neste 
caso, seria interessante contar com 
o serviço de restauração de mó-
veis. Para abrir uma loja de restau-
ração de móveis, deve-se ter com 
um espaço para atender os clien-
tes, um ambiente para realizar os 
reparos e transporte para locomo-
ver os artigos.

Gerais n  por Banjo  &
Reinaldo Tavares

rádio MiX 102,7 FM e rádio cpn – cultura de porto novo

BOLSA FAMÍLIA TRANSFERIU 3 MILHÕES 53 MIL REAIS 
PARA ALEMPARAIBANOS ATÉ NOVEMBRO DE 2017

De janeiro a novembro do ano passado, o programa Bolsa Família repassou 
3 milhões, 53 mil, 144 reais para duas mil e 169 famílias cadastradas em Além 
Paraíba. O total significou um repasse médio de  mil e 407 reais por família no 
período. Em 2016, o governo transferiu 3 milhões, 629 mil, 384 reais para as 2 
mil e 331 famílias cadastradas em Além Paraíba. Cada uma recebeu, em média, 
cerca de mil, 304 reais no período. Os dados estão disponíveis no site www.por-
taldatransparência.gov.br. 

RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO EM ALÉM PARAÍBA
AINDA NÃO TEM DATA PARA TERMINAR

O Cartório Eleitoral de Além Paraiba continua realizando o  recadastramen-
to biométrico obrigatório,  também conhecido como revisão biométrica ou re-
cadastramento obrigatório. Eleitores da Comarca de Além Paraiba (que agora 
inclui os municípios de Além Paraíba, Volta Grande, Estrela Dalva e Pirapetin-
ga) que ainda não se recadastraram devem comparecer ao Cartório Eleitoral que 
funciona no Bairro da Saúde. Os eleitores de Santo Antônio do Aventureiro agora 
são integrantes da Comarca de Mar de Espanha. Ainda não foi informada a data 
em que o cadastramento biométrico será encerrado. No entanto, é importante 
que os eleitores não deixem para a última hora. Importante lembrar que  quem 
não comparecer  para o recadastramento terá o título cancelado e não poderá 
votar nas próximas eleições.

GOVERNO DE MINAS ABRE CONCURSO 
PARA CONTRATAR 16 MIL PROFESSORES.

HÁ VAGAS PARA ALÉM PARAÍBA 
O governo de Minas Gerais publicou edital de concurso público para con-

tratar 16 mil professores efetivos no estado. As vagas serão para 848 municípios 
divididos em 47 superintendências regionais da educação. Também serão contra-
tados 700 especialistas em educação básica. O concurso será feito pela Fumarc e 
terá provas de múltipla escolha com caráter eliminatório e classificatório e ava-
liação de títulos. As inscrições deverão ser efetuadas via internet, acessando o 
endereço eletrônico da FUMARC , das 9 horas do dia 26 de fevereiro de 2018 às 
23:59 horas do dia 08 de março de 2018.  A aplicação das Provas Objetivas está 
prevista para o dia 08/04/2018, e será realizada, nas cidades sedes das Superin-
tendências Regionais de Ensino.  As vagas para Além Paraíba são as seguintes: 2 
para especialista em Educação Básica;3 para professores de arte; 2 para professor 
de Filosofia; 1 para professor de Física; 3 para História; 4 para Inglês; 3 para 
Matemática; 3 para Química. O edital está disponível no site http://www.fumarc.
com.br e no Diário Oficial de Minas.   

A PARTIR DESTE ANO, É POSSÍVEL FAZER O 
ALISTAMENTO MILITAR PELA INTERNET EM TODO BRASIL   

A partir deste ano, o alistamento militar poderá ser feito pela internet, atra-
vés do site www.alistamento.eb.mil.br.  Neste ano, é a vez dos jovens que nasce-
ram no ano 2000 se alistarem. Ou seja, todo brasileiro do sexo masculino que 
completar 18 anos é obrigado a se alistar pela internet ou então deve compa-
recer a uma Junta de Serviço Militar mais próxima da sua residência. O prazo 
máximo é até o dia 30 de junho. Quem optar por fazer o alistamento pela inter-
net deve preencher o formulário e informar o número do CPF para validação 
dos seus dados pessoais. Agora quem não tem o CPF deve levar os seguintes 
documentos na junta de Serviço Militar: certidão de nascimento ou no caso de 
brasileiro naturalizado ou por opção, a prova de naturalização ou certidão do 
termo de opção; um comprovante de residência ou declaração assinada; e con-
vém também levar um documento oficial com fotografia que permita sua iden-
tificação, caso necessário. Caso perca o prazo, é preciso comparecer a Junta de 
Serviço Militar mais próxima da sua residência, pagar a multa militar por estar 
fora do prazo e fazer o alistamento. Quem não se alistar dentro do prazo, além 
de ter que pagar a multa vai estar em débito com o Serviço Militar e não poderá 
obter passaporte ou prorrogação de sua validade; não vai poder ingressar como 
funcionário, empregado ou associado em uma instituição, empresa ou asso-
ciação oficial, oficializada ou subvencionada; não poderá assinar contrato com 
o Governo Federal, Estadual, dos Territórios ou Municípios; e prestar exame 
ou matricular-se em qualquer estabelecimento de ensino. Além disso, o jovem 
ficará impedido de obter carteira profissional, registro de diploma de profissões 
liberais, matrícula ou inscrição para o exercício de qualquer função e licença 
de indústria e profissão; de inscrever-se em concurso para provimento de cargo 
público; exercer, a qualquer título, qualquer função pública ou cargo público, 
eletivos ou de nomeação.                                                      

 HEMOMINAS BUSCA NOVOS DOARES DE SANGUE  
Durante os meses de janeiro e fevereiro a Hemominas busca incentivar a 

população a doar sangue para manutenção de seus estoques. Devido ao perí-
odo de férias,  muitos doadores deixam de comparecer na unidade causando 
uma queda considerável nos estoques de sangue da Fundação Hemominas. Por 
esta razão a Unidade da Hemominas em Além Paraíba está realizando a cam-
panha “Não deixe sua solidariedade entrar de férias: doe sangue, doe vida!” 
para incentivar a doação de sangue de pessoas de qualquer grupo sanguíneo. 
Com este ato você estará ajudando a salvar vidas. Quem puder ajudar favor 
comparecer a Hemominas, localizada à Rua Felizarda Esquerdo, nº45 – Ilha 
Recreio (ao lado da Secretaria Municipal de Saúde). A doação pode ser reali-
zada de segunda a sexta-feira das 07:00h às 10:30h. Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone: 32-3466-6600  “Não deixe sua solidariedade entrar de 
férias: Doe sangue, doe vida!”

FONTE: http://www.negocioganhardinheiro.com/10-ideias-de-negocio-para-cidades-pequenas/
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exercícios Físicos

8 Daniel 
Teixeira 

fala sobre a 
prática de 
exercícios 

físicos

Tel.: (32) 3466-1500

Ganhos estéticos e saúde em ordem

Não apenas um corpo mais 
bonito deve te levar para a 
academia, embora a estética 

seja a principal razão da busca 
pelos exercícios, de acordo com 
o professor de educação física e 
empresário da Academia Além 
Fitness, Daniel Teixeira.

Alguns dos benefícios da prá-
tica de exercícios incluem: o refor-
ço da musculatura e do sistema 
cardiovascular; o aperfeiçoamen-
to das habilidades atléticas; a per-
da de peso e/ou a manutenção de 
alguma parte do corpo. Para mui-
tos médicos e especialistas, exer-
cícios físicos realizados de forma 
regular ou frequente estimulam 
o sistema imunológico, ajudam 
a prevenir doenças (doenças car-
díacas) moderam o colesterol, 
ajudam a prevenir a obesidade, 
e outras coisas.  Além disso, me-
lhoram a saúde mental e ajudam 
a prevenir a depressão. Todo 
exercício físico deve ser sempre 
realizado sob a orientação de um 
profissional ou centro esportivo 
qualificado, pois a prática de es-
portes somente nos permite atin-
gir os objetivos esperados quan-
do é devidamente orientada.

Em um bate papo rápido, Da-
niel, que trabalha com educação 
física desde 2007, falou sobre al-
gumas questões importantes na 
prática de exercícios.

FOLHA DO EMPREENDEDOR: 
As pessoas costumam procurar a 
academia, em sua maioria, pro-
curando saúde ou estética?

DANIEL TEIXEIRA: A maioria 
pela estética, porém um ajuda o 
outro. Para que o corpo melhore é 
necessário um estilo de vida saudá-
vel - alimentação, descanso, treino.

FE: Qual o exercício é reco-
mendado para perder peso?

DT: Qualquer atividade física 
é aconselhada para a perda de 
peso, em conjunto de uma ali-
mentação adequada - elaborada 

por um nutricionista esportivo. 
Mas, a o treinamento de força 
(musculação) é indicada, junta-
mente com o HIT (Treinamento 
de alta intensidade), pois a mus-
culação aumenta a massa magra.

Com isso, o metabolismo fica 
mais acelerado durante o dia. Não 
tem nenhuma contra indicação, po-
dendo ser praticado por crianças, 
adolescentes, adultos e idosos.

FE: Quantas vezes por sema-
na é recomendada a prática de 
exercícios físicos?

DT: O recomendado é 4 vezes 
por semana, sendo assim o seu 
mínimo.Já o máximo são 6 dias 
por semana, com um dia de re-
pouso total.

FE: Quando o exercício vira 
um mal (vício) para o indivíduo?

DT: Quando se exagera no 
volume (tempo de treino) ou in-
tensidade (muita carga no treino). 
Isso pode levar a lesões, cansaço 
e Overtraining, que é uma con-
dição resultante de se fazer mais 
exercícios do que seu corpo é ca-
paz de se recuperar. São fatores 
agravantes uma dieta incorreta e 
a falta de descanso.

FE: Qual deve ser a alimenta-
ção antes e depois dos exercícios 
físicos?

DT: Depende da individuali-
dade biológica de cada um. Cabe 
ao nutricionista esportivo, avaliar 
cada pessoa, pois só ele está apto 
para isso.

FE: O exercício pode ser preju-
dicial para problemas na coluna?

DT: De Maneira nenhuma. Ele 
é super indicado para o fortaleci-
mento da musculatura. Com isso, 
vão melhorando as dores, a me-
dida que os músculos ficam mais 
fortes. Ele só é prejudicial se feito 
da maneira errada e sem a orienta-
ção de um professor de educação 
física credenciado. Só este profis-
sional pode prescrever e elaborar 
programas de treinamento.

8 Exercícios físicos

Próteses Dentárias
O que você sabe sobre as próteses den-

tárias? 
A adaptação demora? Quanto tempo 

dura? O que são implantes? E pontes? Dá 
para clarear? Para tirar todas as dúvidas, a 
Folha do Empreendedor conversou com a 
dentista e especialista em próteses, Dra. Da-
núzia Teixeira.

FOLHA DO EMPREENDEDOR: Quan-
to tempo leva para eu me acostumar com a 
prótese dentária?

DRA. DANÚZIA TEIXEIRA: As próte-
ses novas podem provocar sensações estra-
nhas e desconfortáveis por semanas ou até 
por meses. Comer ou falar com as próteses 
podem demandar alguma prática. A sensa-
ção de volume ou de que a prótese vai se sol-
tar não é incomum enquanto os músculos de 
suas bochechas e língua aprendem a segurar 
a prótese no lugar. Um fluxo maior de saliva, 
a sensação de que a língua não tem espaço 
suficiente, uma pequena irritação ou dor, 
também não são incomuns. Se você sentir 
irritação na boca, vá ao dentista.

FE: Quanto tempo dura uma prótese 
dentária?

DDT: Após um período de tempo, sua 
prótese precisará ser reajustada, refeita ou 
reembasada em consequência de desgaste 
natural. Reembasamento significa fazer uma 
nova base mantendo os dentes da prótese. 
Assim como você envelhece com os anos, sua 
boca, naturalmente, também muda. Essas 
mudanças fazem com que as próteses fiquem 
mais soltas, dificulte a mastigação e irrite sua 
gengiva. No mínimo, você deve ir ao dentista 
anualmente para fazer uma reavaliação.

Algumas dicas de cuidados com as pró-
teses são: ao manusear suas próteses, colo-
que-as sobre uma toalha dobrada ou em um 
recipiente com água. As próteses dentárias 
são delicadas e podem se quebrar se caírem; 
não deixe suas próteses secarem. Mergu-
lhe-as em água quando não estiver em uso. 
Nunca utilize água quente, pois pode causar 
deformações na prótese; escove as próteses 
diariamente para remover os resíduos dos 
alimentos e a placa bacteriana e assim evitar 
que elas manchem; escove sua gengiva, lín-
gua e palato todas as manhãs com escova de 
cerdas macias antes de 
inserir as próteses. Isso 
estimulará a circulação 
nos tecidos e ajudará a 
remover a placa; vá ao 
dentista se suas próteses 
quebrarem, trincarem 
ou se ficarem soltas na 
boca. Não tente ajustá-
las — isto poderá dani-

ficá-las ao ponto de não mais poderem mais 
ser reparadas.

FE: Quais são as opções para quem per-
deu seus dentes ou os extraiu por alguma 
razão?

DDT: Se você perdeu seus dentes em um 
acidente ou se eles foram extraídos, a substi-
tuição dos dentes não somente melhora sua 
aparência, mas também melhora sua capaci-
dade de mastigar e falar. Posso citar algumas 
opções para a substituição dos dentes que o 
seu dentista pode recomendar.

Implantes dentários
Pelo fato de serem implantados por meio 

de cirurgia, o implante dentário pode ofere-
cer uma solução mais duradoura e robusta 
para a substituição do seu dente. O processo 
da implantação dentária envolve três etapas 
que podem durar vários meses. Apesar do pe-
ríodo de tempo longo, muitas pessoas optam 
pelos implantes dentários porque eles são mais 
semelhantes aos dentes naturais e podem du-
rar muitos anos, ou até mesmo décadas.

Pontes (próteses fixas)
Há vários tipos de próteses fixas dentá-

rias, que são aparelhos que preenchem o es-
paço de um ou mais dentes. Diferentemente 
dos implantes dentários, que normalmen-
te não exigem desgaste os outros dentes, as 
pontes são presas aos dentes ao lado do espa-
ço deixado pelo dente ausente.

Próteses dentárias
Se você tiver muitos dentes faltando, seu 

dentista poderá reco-
mendar as próteses den-
tárias, que são aparelhos 
removíveis contendo 
uma grande quantidade 
de dentes artificiais. As 
próteses dentárias totais 
imitam a aparência e a 
função do conjunto to-
tal de dentes, enquanto 

as overdentures (sobredentaduras) se encai-
xam sobre alguns dentes remanescentes ou 
implantes. 

FE: Como deve ser feita a limpeza de 
uma prótese?

DDT: Escove a prótese todos os dias para 
remover restos de alimento e evitar a forma-
ção de placa. A escovação ajuda a evitar que 
a peça adquira manchas permanentes.  É me-
lhor usar uma escova dental especialmente 
projetada para limpar próteses. Uma escova 
dental para prótese possui cerdas organiza-
das de modo a se adaptarem ao formato da 
prótese. Uma escova de dentes comum, com 
cerdas macias, também é aceitável. Evite usar 
uma escova com cerdas duras, que pode da-
nificar a prótese. Algumas pessoas usam sa-
bão para lavagem das mãos ou líquido suave 
para lavar louças para limpar suas próteses, 
que também são aceitáveis. Outros tipos de 
limpadores domésticos e muitos cremes den-
tais são excessivamente abrasivos e não de-
vem ser usados para limpeza de próteses.

FE: O que pode levar à perda de dentes?
DDT: Muitos motivos podem levar à per-

da de um dente. Má higiene bucal, bruxismo, 
genética e evolução de doenças periodontais 
são algumas das possíveis razões para esse 
problema. Perder um dente não é nada agra-
dável, mas também não é o fim do mundo! 
Existem formas de resolver esse incômodo, e 
a prótese dentária é uma delas. 

FE:  É possível fazer clareamento em 
quem tem prótese dentária?

DDT: A busca por um sorriso branco e 
perfeito é cada vez maior nos dias de hoje. 
Quem usa prótese, também pode sentir von-
tade de fazer um clareamento nos dentes, 
mas deve ser muito bem planejado. Existem 
algumas situações que podem levar ao escu-
recimento específico de um ou mais elemen-
to dentário. Para correção de uma ou algu-
mas unidades escurecidas entre os dentes, 
não há problema.O clareamento realizado 
em todos os dentes, no entanto, precisa ser 
avaliado criteriosamente pelo profissional. 
Isso deve ser feito para que não se cause uma 
discrepância estética ainda maior entre eles e 
a prótese, explica o dentista.

FE: Posso comer normalmente com a 
prótese dentária?

DDT: Existe a possibilidade de comer 
normalmente, mas é preciso seguir algu-
mas indicações. Sabemos que dependendo 
do tipo de prótese, existem variações, como 
por exemplo, a potência mastigatória e a es-
tabilidade da prótese, por isso, a eficiência 
mastigatória dependerá de qual você usa. Por 
exemplo, uma removível é menos estável do 
que uma prótese fixa ou sobre implante.

5 Drª Danúzia Teixeira esclarece dúvi-
das sobre próteses

5 Próteses

Você, aluno ou ex-aluno do nosso polo 
Unopar, pode ganhar vales compra!!!
Para concorrer é muito simples: faça um vídeo com o seu celular, de no máximo 30 segundos, dizendo 

como a Unopar e o ensino a distância fizeram a diferença na sua vida; insira na sua fala a #vemprau-
nopar. Envie para o nosso Whatsapp até às 00:00 hs dia 25/02;

Só serão válidos vídeos enviados pelo Whatsaap por alunos ou ex alunos do polo!
Os vídeos serão divulgados em nosso perfil e os três escolhidos por nossa equipe serão premiados 

com vales compra em qualquer uma das lojas associadas.

1º prêmio - R$ 200,00  |  2º prêmio - R$ 100,00  |  3º prêmio - R$ 50,00
O resultado será divulgado no dia 28/02
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32.3462.2777
Praça Laroca, 62
aLém Paraíba - mG

Você conhece as 
características do 

seu Município?
Coluna retirada do blog

minhaalem.wordpress.com,
escrita por Paula da Silva Esquerdo,

mestranda em Ciências Econômicas 
pela Universidade Federal 

do Espírito Santo

Andamos pelas ruas de 
Além Paraíba e não imagi-
namos o que está por trás 

de sua infraestrutura. Muitos 
de nós ainda não se pergun-
tou ou ainda não teve acesso a 
esse tipo de informação. O SE-
BRAE MG disponibiliza alguns dados das características da 
cidade e, hoje, então, venho mostrar dados sobre as caracterís-
ticas dos domicílios além-paraibanos para entendermos mais 
sobre o lugar onde vivemos.

Esse estudo foi elaborado com base nos censos do IBGE, 
portanto ainda não estão atualizados para os dias de hoje, mas 
a intenção é fazer um comparativo entre os anos de análise: 
2000 e 2010.

Em relação a distribuição dos domicílios pelo Município, 
temos que, no ano de 2000, 93% encontravam-se localizados 
na área urbana, enquanto que, em 2010, passaram a ser 94%. 
Ou seja: houve um aumento no número de domicílios na ci-
dade, e esse aumento foi maior na zona urbana, como mostra 
os gráficos abaixo:

Comparando com a Zona da Mata Mineira e com o Estado 
de Minas Gerais, Além Paraíba acompanhou a tendência de 
urbanização, porém em menor grau:

• Além Paraíba aumentou seu grau de urbanização em 1%, 
enquanto que tanto a Zona da Mata Mineira quanto o Estado 
de Minas Gerais obtiveram um aumento de 3% no grau de 
urbanização.

Em relação à situação dos domicílios, para o ano de 2010:
Acesso à água: no município, 93,4% dos domicílios con-

tavam com acesso à rede geral de água, enquanto 81,3% dos 
domicílios de toda a região contavam com o mesmo serviço. 
Acesso a poço ou nascente, no município, era de apenas 6,4%.

Esgotamento sanitário: no município, 80,6% dos domi-
cílios contavam com banheiro e rede de esgoto, e 19,2% com 
outro tipo de escoadouro, enquanto apenas 0,2% dos domicí-
lios eram desprovidos de banheiro sanitário.

Acesso à energia: no mu-
nicípio, 99,5% dos domicílios 
contavam com acesso à energia, 
enquanto apenas 0,5% não apre-
sentavam o serviço.

Destino do lixo: 94,6% do lixo 
dos domicílios do município é re-
colhido pelo serviço público da 
cidade, 5,1% é queimado, e ape-
nas 0,3% tem outro destino. 

Para que 
servem 
esses 
dados?

Eles ajudam 
na identificação 
de problemas de 
infraestrutura 
e, assim, passam a ser valiosas ferramentas na elaboração de 
políticas públicas em prol do bem-estar da população. Além 
de serem um ótimo tema de estudo para estudantes do Muni-
cípio ao pensarem em futura soluções tanto para zona urbana 
quanto rural da cidade.

Em caso de dúvidas sobre os dados ou sobre questões ge-
rais, acesse: https://minhaalem.wordpress.com/ ou entre em 
contato no e-mail contato.esquerdo@gmail.com.

(RE)CONECTANDO MULHERES

Fernanda Azevedo Esquerdo
Psicóloga CRP 04/20251

A história da mulher na so-
ciedade é também uma história 
de luta e persistência. Embora, 
tenhamos um número crescen-
te de mulheres se inserindo no 
mercado de trabalho, partici-
pando do sistema político, e com 
vários direitos garantidos, as 
mulheres ainda vivenciam algu-
mas situações em que a simples 
condição de ser mulher a colo-
ca como sendo um indivíduo de 
menor valor. 

At u a l m e n t e , 
observa-se que 
são muitas as di-
ficuldades pelas 
quais a mulher 
moderna enfrenta, 
como por exem-
plo: a difícil con-
ciliação entre sua 
carreira profissio-
nal e sua casa; mu-
lheres que depois 
de engravidarem 
encontra grandes 
dificuldades de re-
tornarem ao trabalho; relacio-
namentos abusivos, mulheres 
que optaram por permanecer 
em casa cuidando dos filhos e 
que quando estes crescem dese-
jam trabalhar fora de casa, mas 
encontram grandes dificuldades 
de reinserção no mercado; roti-
nas massacrantes, e tantos ou-
tros reveses.

Entretanto, a mudança des-
ta realidade depende de nós 
mesmos, e do desejo de mudar 
consciências. Todas apesar de 
possuírem histórias diferentes 
se identificam quando passam 
a não serem capazes mais de 
“ouvir” e satisfazer suas neces-
sidades e desejos profundos, 
adquirem rigidez, aceleração, 
racionalidade, agressividade e 
competitividade para que dêem 
conta de conciliar a carreira pro-
fissional e sua vida pessoal, em 
uma jornada atribulada. Cabe 

salientar, que não há problema 
algum no fato da mulher ser 
racional ou competitiva, por 
exemplo, mas sim, no fato de 
ter deixado para segundo plano 
a intuição, seu bem estar, espiri-
tualidade, conexão com a natu-
reza, e o cuidado de si mesma. E 
assim, resultando em uma busca 
de sentido para suas vidas, sen-
timentos de vazio, incompletu-
de como se nada fosse suficien-

te para aplacá-los.
Diante disso, encontramos 

a proposta dos “Circulos Tera-
pêuticos de Mulheres”, que foi 
introduzido no Brasil em 1991, 
pela terapeuta romena, natu-
ralizada brasileira, Mirella Faur.  
Farmacêutica química de forma-
ção, Mirella foi precursora desta 
proposta atendendo grupos de 
mulheres em uma chácara, na 
zona rural de Brasília. E atual-
mente, destaca-se a terapeuta 
e psicóloga Anna Patrícia Boga-
do, que há aproximadamente 15 
anos, desenvolve este modelo 
terapêutico com mulheres, no 
interior de São Paulo, inclusive 
formando muitas para serem 
multiplicadoras da metodologia. 

Embora, pareça um grupo 
terapêutico comum de mulhe-
res reunidas, o “Circulo de Mu-
lheres” possui um caráter ex-
tremamente potente. Muito há 

por trás de sua imagem aparen-
te, pois há um grande fluxo de 
energia que se movimenta com 
leveza entre as participantes. O 
poder criado por um “Círculo de 
Mulheres” é muito grande, pois, 
além de se reconectarem com as 
suas historias, o círculo possibili-
ta a criação da ressonância entre 
as participantes, que se identifi-
cam e se conectam com as his-
tórias umas das outras. Não é 

de se espantar 
que elas ainda 
possam per-
manecer com 
a energia aces-
sada no ultimo 
encontro, sem 
se encontrarem 
fisicamente.

Obviamen-
te, como o pró-
prio nome diz, 
todas se sentam 
em círculo não 
havendo, que 
sugere que uma 

mulher seja comparada com a 
outra, existindo apenas um fa-
cilitador, no caso um terapeuta, 
que “guarda” e guia o desenro-
lar dos encontros. As questões 
podem surgir do grupo, ou se-
rem propostas pelo facilitador 
que pode utilizar atividades 
artísticas, contos, técnico de 
relaxamento, danças circulares, 
entre outros. 

O círculo é o símbolo mais 
antigo e sagrado, e nos remete 
a teorias de formação do uni-
verso e ao próprio útero, gera-

dor da vida. Talvez seja por esse 
motivo que a sensação de par-
ticipar de um “Círculo de Mu-
lheres” seja tão, reconfortante, 
acolhedora e ao mesmo tempo, 
de muita força.

Através da conexão entre 
as mulheres, há a possibilida-
de de trazer luz sobre vários 
conflitos, dilemas, e questões 
que dizem respeito à condição 
de ser mulher. É um espaço de 
crescimento, preventivo, cura-
tivo, de fortalecimento e de 
cuidado de si próprio e mútuo, 
refletindo de forma transforma-
dora na vida pessoal e profissio-
nal de cada uma. 

Assim, a partir da criação 
de um de espaço de confiança 
e acolhimento cada mulher ali 
presente pode “escutar” a si 
própria, curar suas dores, res-
gatar sua força e enfim, concluir 
“que quando se caminha sozi-
nho se chega mais rápido, mas 
quando caminhamos acompa-
nhadas, juntas se chega muito 
mais longe”, como nos diz Anna 
Patrícia Bogado.


