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ALÉM HAIR participa da
Semana de Finanças do SEBRAE

O Além Hair, núcleo de 
salões de beleza do pro-
grama Empreender, de-
senvolvido pela ACEAP , 
Associação Comercial e Em-
presarial de Além Paraíba,  
participou de 20 a 23 de 
março, na sede da institui-
ção, da Semana de Finanças 
promovida pelo SEBRAE.

No dia 20 aconteceu a 
Palestra “Como adminis-
trar um salão de beleza e 
fatores chave para o suces-
so”, já no dia 21 o núcleo 
participou da oficina “Sei 
controlar meu dinheiro”. 
Durante as tardes desse pe-
ríodo, foram realizadas con-
sultorias individuais com os 
integrantes do Além Hair. A 
Semana de Finanças foi de-
senvolvida pela consultora 
do SEBRAE MG, Maria Nilda 
Clementino.

O núcleo ficou bastante 
satisfeito com a experiên-
cia e considerou de gran-
de aprendizado a palestra, 
a oficina e, sobretudo, as 
consultorias.

5 Maria Nilda em ação com o núcleo

5 Uma das consultorias realizadas

Já existiu, de fato, 
apoio ao emprego e 

renda na cidade?
Coluna retirada do blog minhalem.wordpress, 

escrita por PAULA DA SILVA ESQUERDO, 
mestranda em ciências econômicas 

pela Universidade Federal do Espírito Santo

É fácil encontrarmos de-
poimento, nas redes so-

ciais, de pessoas se queixan-
do sobre a falta de emprego 
na cidade. Além disso, aos 
que já estão empregados, há 
a queixa dos baixos salários 
oferecidos pelos empregado-
res (a média varia entre 1 a 2 
salários mínimos de acordo 
com o IBGE).

Diante de tanta indigna-
ção popular frente dessa situ-
ação, encontrei algumas informações que nos mostram se, de 
fato, já houve algum tipo de esforço do poder público em prol 
da geração de empregos no Município. 

OBS: Os dados à seguir foram disponibilizados pela Fun-
dação João Pinheiro no link http://imrs.fjp.mg.gov.br Quem 
tiver qualquer dúvida sobre como consultá-los, estarei a dispo-
sição no e-mail: contato.esquerdo@gmail.com

No gráfico, temos duas linhas:
• A linha azul representa o quanto foi gasto – por ha-

bitante da cidade – em prol do desenvolvimento eco-
nômico entre os anos de 2000 a 2015. Isto é, o quanto 
foi gasto em pesquisa científica, apoio a indústria, ao 
comércio, etc no Município.

• A linha laranja mostra o gasto – por habitante – com 
apoio ao trabalho, ou seja, o quanto foi gasto em ma-
nutenção da empregabilidade no Município, benefícios 
aos trabalhadores e geração de empregos.

De acordo com a imagem acima, vemos que foram gastos 
no máximo 5 reais por habitante com o fomento a emprego e 
renda no Município, com exceção para o ano de 2004, o qual foi 
gasto quase 20 reais por pessoa com o apoio a geração de empre-
gos. Mas, no geral, podemos ver que ao longo dos anos 2000 a 
aposta no desenvolvimento econômico foi praticamente ZERO. 

Agora, reflita comigo: imaginem 5 reais POR ANO sendo 
investidos na geração de emprego para cada um dos 35 mil 
alem paraibanos. Estamos colhendo frutos do não desenvol-
vimento, da queda do nível de emprego, do aumento da cri-
minalidade. O setor comercial está começando a perder para 
qualquer cidade da vizinhança, os serviços aqui prestados 
estão cada vez menos valorizados pelos empregadores. Você 
acha que o problema está aonde? Acha que a cidade vai mesmo 
receber um milagre nesse contexto?

É importante que os representantes da cidade e a popu-
lação tomem conhecimento que o problema é muito grave e 
requer um estudo específico para serem aplicadas políticas pú-
blicas que amenizem esses problemas, o qual vejo ser urgente 
a geração de emprego em Além Paraíba. Há várias formas para 
isso acontecer e agora é hora de aproveitar as oportunidades 
não só aqui ou na região, quanto em qualquer lugar do mundo.

O mundo está cada vez mais diferente de nós. Não exis-
te milagre, não existe empresário com pena da cidade. O que 
existem são desempregados, não é de hoje. Então vamos re-
pensar o papel de uma equipe econômica e o quanto ela pode 
fazer por nós. Isso é algo que deve ultrapassar governos, pois 
é muito maior do que qualquer gestão. É algo que influencia a 
vida de cada habitante dessa cidade e de qualquer outra.

TRÊS IMPORTANTES 
ASSOCIADOS
COMEMORAM 
ANIVERSÁRIOS

Três de nossos 
associados 

comemoram 
importantes datas. 
Drogalém, APTC e 

Unimed Além Paraíba 
completaram 

respectivamente 
35, 65 e 25 anos 

de existência. 
A ACEAP parabeniza a 

estas instituições a aos 
seus diretores,  
administradores e 
funcionários pelos 
aniversários e 
agradece, em nome de 
todos os seus 
associados, pelos 
relevantes serviços 
prestados à nossa co-
munidade. 
Muito sucesso!!!!

CONJUNTIVITE – 
Como evitar e como cuidar

Como funciona o
CADASTRO POSITIVO?
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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

GOVERNO DO ESTADO LANÇA 
CAMPANHA ESPECIAL PARA A SEMANA SANTA     

 Para convidar os turistas, o Governo de Minas, por meio da Se-
cretaria de Estado de Turismo (Setur) lançou a campanha “Semana 
Santa 2018”. Neste ano, as celebrações começaram no dia 25 de março 
e terminam em 1º de abril. Minas é um dos destinos mais completos 
do país e os municípios mineiros já preparam programações especiais 
com o intuito de preservar uma das mais antigas manifestações cultu-
rais e religiosas do povo. Nas cidades históricas como Ouro Preto, São 
João Del Rei, Tiradentes, Diamantina, Mariana e Sabará, a tradicional 
festa envolve procissões, missas solenes e encenação de teatros reli-
giosos. As cerimônias litúrgicas são realizadas geralmente no centro 
histórico e nas escadarias e adros das igrejas. Na madrugada de sába-
do para domingo são confeccionados os tapetes de rua de serragem 
e pigmentos, feitos pela comunidade local, e aberto à participação de 
todos. Na capital não é diferente. Pelas paróquias da cidade, a arqui-
diocese de Belo Horizonte celebra a tradicional festa religiosa com ex-
tensa programação. No Triângulo Mineiro, com destaque para Araxá, 
acontece o espetáculo Páscoa Iluminada. Considerado o maior evento 
temático da Semana Santa no país, o espetáculo celebra a data com 
muita tecnologia, reunindo espetáculos circenses, musicais e luzes que 
transmitem mensagens de paz, alegria e renovação. Para o secretário 
adjunto da Setur, Gustavo Arrais, além das celebrações religiosas que 
envolvem todos os cantos do estado, o feriado da Semana Santa é 
uma excelente oportunidade para conhecer a beleza da arquitetura 
barroca presente nas cidades históricas, assim como a gastronomia e 
as belezas naturais espalhadas por todas as regiões mineiras.

CONCURSOS PÚBLICOS EM MINAS TÊM
SALÁRIOS DE ATÉ 26 MIL REAIS

Concursos públicos abertos em Minas Gerais prometem pagar 
até R$ 26 mil de salário. Esta remuneração é oferecida pelo Ministé-
rio Público de Minas Gerais para as 40 vagas de Promotor de Justiça 
Substituto. Já o Corpo de Bombeiros, oferece 30 vagas para o Curso 
de Formação de Oficiais Bombeiro Militar.  A remuneração é de R$ 
5.769,42.  A Copasa oferece mais de 80 vagas para a formação de 
cadastro reserva em empregos de níveis médio, técnico e superior. 
Os contratados atuarão em regime de 20 a 40 horas semanais, com 
direito a salário de até R$ 7.964,50.                                                                                       

BALANÇA COMERCIAL REGISTRA SUPERÁVIT
DE US$ 1,6 BI EM MARÇO

Na terceira semana deste mês, o saldo da balança comercial foi 
positivo e fechou o período com superávit de US$ 1,672 bilhão. As 
exportações atingiram US$ 4,910 bilhões e as importações US$ 3,238 
bilhões. A alta foi puxada pelas exportações de produtos manufatura-
dos, semimanufaturados e básicos, como petróleo, carnes, ferro, aço 
e madeira serrada. Além disso, o volume de importações caiu 6,2%, 
explicado, principalmente, pela diminuição nos gastos com equipa-
mentos elétricos e eletrônicos, equipamentos mecânicos, químicos 
orgânicos e inorgânicos, siderúrgicos, plásticos e obras, veículos au-
tomóveis e partes.                                                                                                  

PIB DE MINAS CRESCEU 0,6% EM 2017                           

A economia de Minas Gerais cresceu 0,6% ao longo de 2017, atin-
gindo um PIB de R$ 573,7 bilhões.  O número positivo se deve prin-
cipalmente ao incremento de 1,3% no setor de serviços, alavancado 
pelo comércio e transportes, que tiveram aumento de 2,5% e 0,9% 
respectivamente. A grande surpresa do ano passado talvez seja a re-
tração na agropecuária, que apresentou queda de 1,7% – resultado da 
forte redução na produção de café (18,3%) e leite (índice ainda não 
fechado). Os números foram divulgados ontem pela Fundação João 
Pinheiro durante coletiva para apresentar os indicadores econômicos 
do estado. A estimativa da FJP é que este ano registre um crescimen-
to de 3%. Segundo Glauco Silveira, pesquisador da FJP, a retração 
na agropecuária não chega a ser tão preocupante porque houve um 
crescimento muito expressivo do setor em 2016, que não se mante-
ve em 2017. O desempenho do setor industrial sofreu uma retração 
de 1,4%, resultado especialmente dos números da construção civil 
(-6,4%), energia e saneamento (-7,2%). De acordo com Glauco Sil-
veira, a construção civil tende a ter uma reação mais lenta, até porque 
o setor registra 14 trimestres seguidos com índices negativos, eleva-
ção da taxa de juros e aumento do desemprego.  Dados da Pesquisa 
Industrial Mensal mostram crescimento na produção de produtos 
têxteis (13,7%), máquinas e equipamentos (10,4%), veículos (4,2%), 
bebidas (4%), fumo (2,5%) e produtos alimentícios (1,7%) no compa-
rativo com o acumulado de 2016.

BC REDUZ TAXA BÁSICA DE JUROS
PARA 6,5% AO ANO

  O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu, por unanimi-
dade, reduzir a taxa básica de juros, a Selic, em 0,25 ponto porcentual 
(p.p.), de 6,75% ao ano para 6,50% ao ano.  A redução confirma a 
expectativa da maioria do mercado financeiro. Segundo levantamen-
to, a maioria das 65 instituições consultadas do mercado financeiro 
esperava corte nos juros. Do total consultado, 59 esperavam que a 
taxa básica caísse de 6,75% para 6,50%, enquanto seis estimavam ma-
nutenção no nível atual. A próxima reunião do Copom está marcada 
para os dias 15 e 16 de maio de 2018. De outubro de 2012 a abril de 
2013, a taxa foi mantida em 7,25% ao ano, até então o menor nível da 
história, e passou a ser reajustada gradualmente até alcançar 14,25% 
ao ano em julho de 2015, patamar mantido nos meses seguintes. So-
mente em outubro de 2016, o Copom voltou a reduzir os juros bási-
cos da economia, chegando a 7% ao ano em dezembro de 2017.

VACINA CONTRA FEBRE AMARELA SERÁ
REALIZADA EM TODO O PAÍS 

A vacinação contra a febre amarela será realizada em toda a po-
pulação brasileira. A medida foi anunciada pelo Ministério da Saúde 
e a recomendação é de que a vacina seja aplicada em todo território 
nacional iniciando neste ano e concluindo em abril de 2019. Essa é 
uma ação preventiva que tem como objetivo antecipar a proteção da 
população para a doença em caso de uma futura circulação do vírus, 
como explica o ministro da Saúde, Ricardo Barros. A estratégia de 
vacinação em todo o país será feita por etapas, conforme cronograma 
do Ministério da Saúde para produção e distribuição da vacina.

CONJUNTIVITE – 
Como evitar e como cuidar

Dr. Maron Peres Teixeira

Nos últimos tempos, Além 
Paraíba parece estar sob 
uma nuvem de conjuntivi-

te. Para todo lado que se vá, tem 
alguém com os olhos vermelhos 
e inchados e, de acordo com o 
médico oftalmologista, Dr. Ma-
ron Peres Teixeira, o surto que 
acontece em nossa região  não 
é uma exceção. Ele afirmou que, 
pelas informações da Secretaria 
de Saúde do Estado, os números 
oficias já incluem mais 
de 41 municípios com 
surto de conjuntivite, só 
no estado mineiro.

Dr. Maron nos disse 
que é difícil prever sur-
tos como os que estão 
acontecendo, no caso 
da conjuntivite, mas 
que as chances aumen-
tam muito nesta época, 
porque  no verão o calor facilita 
a proliferação de bactérias e os 
ambientes fechados durante as 
chuvas criam condições favorá-
veis para a disseminação de ví-
rus em geral. “Essa questão do 
aumento do número de casos 

de conjuntivite nas últimas se-
manas ainda tiveram mais um 
fator predisponente: as gran-
des concentrações de pessoas 
nas festas de carnaval”, expli-
cou ele.

Entre os casos da cidade, há 
um predomínio fortíssimo, nes-
se momento, da conjuntivite do 
tipo viral - que no dia-a-dia é a 
mais comum, representando, 
segundo o oftalmologista, 95% 

dos casos que ele tem atendido 
no consultório. “A conjuntivite 
viral é altamente contagiosa, 
freqüente no verão, e apesar 
de não ser grave provoca muito 
incômodo e alguns cuidados de-
vem ser tomados para que não 

se transmita o vírus. Geralmen-
te compromete os dois olhos, 
não necessariamente ao mes-
mo tempo, duram em média 5-7 
dias, sendo o contagio feito pelo 
contato direto com a pessoa do-
ente ou objetos contaminados”, 
alerta ele.

Esta contaminação ocorre 
com maior facilidade em am-
bientes fechados e frequenta-
dos por muitas pessoas como 

escolas, creches, etc. 
Os principais sintomas 
da conjuntivite viral in-
cluem olhos vermelhos, 
inchaço de pálpebras, 
lacrimejamento, sensa-
ção de areia, podendo 
haver fotofobia e em-
baçamento, geralmente 
leves. 

Dr. Maron aconse-
lha, para diminuir  o descon-
forto e os sintomas, a utilizar 
compressas frias de água mine-
ral sobre as pálpebras, limpar 
os olhos sempre ou ainda, usar 
colírios lubrificantes/lágrimas 
artificiais. Algumas medidas po-

dem ser tomadas com o intuito 
de se evitar a propagação da do-
ença, como lavar as mãos com 
frequência, não colocar as mãos 
nos olhos/boca/nariz, evitar pis-
cinas, não compartilhar objetos 
que possam estar contaminados 
(maquiagem, toalhas, etc), den-
tre outros. 

“De qualquer forma, é im-
portante que haja o acompanha-
mento do oftalmologista para 
um diagnóstico preciso e trata-
mento adequado, sobretudo nos 
casos que não melhoram em 5-7 
dias”, conclui o especialista.

Dicas para ter uma boa vitrine
De acordo com o consultor do Se-

brae-SP, Gustavo Carrer, uma vitrine 
bem trabalhada pode chamar mais aten-
ção que cartazes do tipo ‘Promoção’. No 
entanto, se mal trabalhada, pode afastar 
clientes. Para ajudar na composição da 
vitrine, o Sebrae-SP recomenda algumas 
dicas para montar a vitrine da sua loja. 
Confira:
1. Trabalhe dentro do espaço disponível

Um erro comum é amontoar muitas 
coisas na vitrine dificultando o foco nos 
produtos. Não tente mostrar tudo o que 
você vende, apenas as categorias ou estilos 
de produto. Organize os objetos em gru-
pos, quando os produtos forem pequenos, 
e exiba os itens grandes, assim o conteúdo 
da vitrine será facilmente visualizado de 
longe.
2. Venda o que você estoca

Outro erro comum é exibir o que não 
está disponível na loja. Essa prática deixa 
absolutamente furiosos alguns comprado-
res. Por que fazer inimigos? Exiba esses 
itens, porém com pequenas placas expli-
cando o que são. Use frases como: “ preço 
especial – última unidade!”
3. Evite Vendas “permanentes”

Promova vendas e outros eventos espe-
ciais com grandes placas. Mas remova-as 
quando os eventos terminarem. Do con-
trário, você arruinará sua credibilidade. 
As pessoas que passam constantemente 
pelo local irão reparar nisso.
4. Construa um tema

Baseie o tema  em uma temporada, es-
tação, esporte, evento, produto, etc. Um 
tema unifica tudo. Elimina o seu trabalho 
de selecionar itens e placas de decoração.
5. Iluminação

Use iluminação forte para que as pes-
soas possam ver o que você está venden-
do. Adicione luz para tornar mais evidente 
os cantos esquecidos e escuros. Se estiver 
preocupado com gastos de energia, diz 
Azevedo, considere a possibilidade de 
trocar as lâmpadas das vitrines pelo tipo 
LED, que são mais econômicas e com alta 
capacidade de dar destaque aos detalhes 
do produto, como as cores e os tecidos es-
peciais. Se não tiver recursos para isso no 
momento, evite a tentação de economizar 
energia reduzindo a iluminação da vitrine 
e procure diminuir custos de outras des-
pesas. Não descuide dos focos de luz man-
tendo os mais fortes nas mercadorias que 
devem ter maior atenção do consumidor. 
Verifique sempre os spots.
6. Use truque de luz e movimento

Tudo o que pisca e se move chama a 
atenção. Atraia os olhos com pisca-pisca, 

luz piscante ou giratória. Inclua decora-
ções animadas e motorizadas. Teste um 
vídeo mostrando suas mercadorias. Mon-
te, por exemplo, um trem de brinquedos 
para mostrar tudo se movimentando len-
tamente. O importante é dar vida e movi-
mento à sua vitrine.
7. Permute adereços de decoração

Adereços de decoração em vitrines 
podem custar caro. Para eliminar custos, 
permute itens de decoração com outros 
comerciantes. Você pode ainda alugar 
adereços em algumas lojas. Consulte for-
necedores desses materiais.
8. Acima de tudo, mantenha a vitrine 

limpa
Limpe sua vitrine por dentro e por fora 

semanalmente. Além disso, refaça toda a 
decoração pelo menos uma vez por mês.
9. Todos os dias, modifique algo pequeno

Isso chamará a atenção de pedestres 
regulares, dando a ideia de renovação, de 
mudança, novidade.
10. Coordene as cores para que a vitrine
 fique harmônica
11. Forme conjuntos por segmentos

No caso de roupas, separe os modelos 
infantis das peças de adultos, as masculi-
nas das femininas e assim por diante.
12. Atenção aos preços

Organize todos os preços, mantendo-
-os do mesmo lado em todas as merca-
dorias para neutralizar sua interferência. 
Gustavo Carrer destaca também que é 
preciso muita atenção ao selecionar quais 
produtos se colocará na vitrine, conside-
rando o momento de desaquecimento da 
economia. Muita gente estará procuran-
do as chamadas ‘pechinchas’, preços mais 
acessíveis. Com foco em seu público alvo, 
tente fazer uma composição de itens; ofe-
recer, por exemplo, sempre um produto 
com preço mais acessível ao lado dos tra-
dicionais da loja, mas sem perda do pres-
tígio do produto ou da marca.

13. Cuidado para não exagerar ou poluir 
a vitrine com muitas informações
Carrer lembra que é importante co-

municar descontos ou promoções, mas 
sem exagerar na comunicação de liqui-
dações ou queimas de estoque na vitrine 
ou na quantidade de itens expostos com 
descontos. Lembre-se que uma vitrine 
bem trabalhada pode até chamar mais 
atenção que cartazes do tipo “Promo-
ção” ou “Queima de Estoques”. Por outro 
lado, quando mal trabalhada, ela pode 
afastar clientes e contribuir para perda 
de vendas e de lucratividade do estabe-
lecimento.
14. Harmonize o espaço da vitrine

Produtos em alturas diferenciadas dão 
sempre uma sensação de ritmo e movi-
mento.  As mercadorias devem ficar em 
expositores: no caso de camisetas, camiso-
las, moletons, em manequins.
15. Lembre-se que a área central é seu 

ponto de mais nobre
Essa área deve ser reservada para a 

mercadoria que você vende mais. Fica a 
cerca de 1,60m do chão, por meio da vi-
trine. Essa mercadoria deve estar em pri-
meiro plano.
16. Pense sempre no apelo a cada 
 público alvo

Avalie o que desejam seus clientes. Se 
as peças forem femininas, pode ser inte-
ressante aludir a sensualidade. Se forem 
masculinas, sobriedade. Nas infantis, ge-
ralmente o foco serão as cores e a ação.
17. Faça um bom planejamento 

De vitrine para potencializar as datas 
mais importantes para o seu comércio. Se 
o orçamento é restrito saiba investir na 
época de maior demanda dos produtos, 
potencializando as vendas nestes momen-
tos de consumo. Para cada atividade, veja 
seu relatório de vendas anual -- ele é seu 
maior indicador para fazer este planeja-
mento.
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Tel.: (32) 3466-1500

Como funciona o 
CADASTRO POSITIVO?

Para entendermos melhor como fun-
ciona o Cadastro Positivo é preciso 
pensar pelo lado oposto, ou seja, 

pelos cadastros negativos. Quando um 
consumidor tem dívidas, o nome dele é 
inserido nas listas do SPC, Serasa e ou-
tro bancos de dados semelhantes. Com 
isso, qualquer empresa pode fazer uma 
consulta para saber se aquela pessoa é 
ou não “boa pagadora”.

Em 2013 foi lançado o Cadastro Po-
sitivo. O objetivo era enfatizar não os 
pontos negativos dos consumidores, 
mas sim os pontos positivos. Quem não 
tem dívidas, paga as contas em dia e 
honra com os contratos de crédito fir-
mados poderia ser inserido na lista de 
“bons pagadores”. A partir desse banco 
de dados de pessoas com risco de cré-
dito menor, os bancos e instituições 
financeiras conseguiriam oferecer em-
préstimos e financiamentos com condi-
ções facilitadas para esses consumido-
res com “nome limpíssimo”.

Porém, o Cadastro Positivo não des-
lanchou como era o esperado. Ainda 
hoje, a relação de bons pagadores ca-
dastrados é bem menor que o esperado 
no momento da criação do cadastro. 
No início do ano passado, eram 1,5 mi-
lhões de cadastrados, um número bas-
tante inferior aos 40 milhões estimados 
pelos criadores do serviço.

Entenda melhor o que é e quais são 
as vantagens do Cadastro Positivo.

Como funciona o Cadastro Posi-
tivo?

O Banco Central regulamenta a 
criação de cadastros positivos, mas não 
é responsável pela administração de 
qualquer uma dessas relações. A Serasa 
Experian, que conta com um dos prin-
cipais cadastros negativos, é também 
gestora do Cadastro Positivo: http://
www.cadastropositivo.com.br/.

O sistema funciona por adesão, ou 
seja, ninguém entra para o cadastro se 
não quiser – diferentemente dos cadas-
tros negativos. Ao aderi ao Cadastro 
Positivo, o consumidor concorda em 
disponibilizar informações financeiras 
para empresas que realizam consultas 

de crédito. Se você tiver, por exemplo, 
comprado um carro financiado, na 
consulta será possível saber o valor do 
carro, o preço de cada parcela, quantas 
prestações você já quitou e a data de 
vencimento.

O objetivo é que, a partir dessas in-
formações, os bancos, financeiras e lo-
jas tenham mais facilidade para fazer 
a análise de risco de crédito. Por meio 
do Cadastro Positivo, o consumidor 
conseguiria obter crédito na praça de 
forma mais rápida. Em outras palavras, 
o histórico financeiro dos cadastrados 
fica acessível, o que pode ajudar na con-
cessão de crédito.

O problema é que muitas pessoas 
vêm essa disponibilidade de informa-
ções com desconfiança. Afinal, as em-
presas conseguiriam descobrir dados 
relevantes de seus clientes e, para várias 
pessoas, isso seria mais negativo do que 
positivo.

Como se cadastrar grátis?
No site do Cadastro Positivo, é pos-

sível fazer a adesão sem pagar nada. 
Porém, o consumidor precisa estar de 
acordo com a disponibilização de in-
formações. A primeira exigência do 
Termo de Adesão é concordar com a 
seguinte autorização.

Autorizo a abertura de cadastro 
para anotação dos dados relativos a 
todas as obrigações pecuniárias assu-
midas ou que venham a ser assumidas 
por mim perante quaisquer pessoas 
jurídicas ou naturais com as quais eu 
mantenha ou venha a manter relação 
comercial ou creditícia, abrangendo os 
dados financeiros e de pagamentos re-
lativos às operações de crédito e obriga-
ções de pagamento adimplidas em seus 
respectivos vencimentos ou em atraso, e 

aquelas a vencer, para constarem do(s) 
Banco(s) de Dados indicado(s) abaixo, 
com a finalidade, única e exclusiva, de 
subsidiar a análise e eventual concessão 
de crédito, a venda a prazo ou outras 
transações comerciais e empresariais 
que impliquem risco financeiro.

Sugerimos que você leia com bas-
tante atenção todas as exigências do 
Termo, assim como as normas de fun-
cionamento do Cadastro Positivo. Des-
sa forma, você saberá exatamente o que 
está fazendo antes de concordar com a 
adesão ao cadastro.

Além de preencher o formulário de 
adesão o consumidor precisa usar o 
Certificado Digital, que funciona como 
uma assinatura. Outra possibilidade é 
entregar o Termo de Adesão devida-
mente preenchido em uma Agência Se-
rasa Experian ou enviar o documento 
pelos Correios. Após seguir todos os 
passos de inscrição, o consumidor pas-
sará a estar cadastrado na lista de “po-
sitivados”.

Vale a pena participar do Cadastro 
Positivo?

O que acontece atualmente é que o 
banco de dados do Cadastro Positivo 
não possibilita que a relação funcione 
plenamente. Dessa forma, fica difícil 
saber se a participação realmente vale 
a pena. Para que o consumidor seja re-
almente beneficiado pela sua adesão ao 
Cadastro, é preciso que o número de 
empresas parceiras seja maior, assim 
como número de cadastrados. Quem é 
autônomo, por exemplo, pode se bene-
ficiar com a inscrição porque os dados 
contidos no banco de dados substitui os 
comprovantes de renda. Outro detalhe 
é que os negativados também podem 
se cadastrar, possibilitando que as fi-
nanceiras têm acesso também às infor-
mações sobre os pagamentos que estão 
em dia. Concluindo, consideramos que 
o Cadastro Positivo pode ser uma boa 
opção, desde que o consumidor enten-
da como o sistema funciona. Caso você 
se cadastre e não goste dos resultados, 
vale lembrar que é sempre possível ex-
cluir o seus dados do sistema.

Fernando Lucena é Consultor e Presidente 
do Grupo Friedman

Fonte: https://endeavor.gor.br

Uma visão que muitos 
profissionais e equipes co-
merciais têm é de que seu 
trabalho atinge o objetivo 
quando eles conseguem 
fechar uma venda. É jus-
tamente aí que começa o 
verdadeiro processo comer-
cial. Já parou para pensar na 
possibilidade de desenvol-
ver novos negócios com o 
mesmo cliente?

Seguem  10 dicas de pós-venda para que você mantenha o relacio-
namento com os clientes e desenvolva novas oportunidades:
1. Demonstre interesse sincero por seu cliente

A venda é a consequência de um processo bem conduzido. Não 
adianta manter contato apenas para vender, é necessário manter con-
tato para se relacionar, colaborar, etc. Não investigue problemas (po-
dendo assim criá-los), apenas se coloque sempre disposto a ajudar.
2. Aproveite seus contatos para ratificar a boa decisão do cliente

É normal que clientes desenvolvam o que chamamos de “Síndro-
me de Arrependimento da Compra”. Algo do tipo: “Será que era o 
melhor preço?”, “Eu deveria ter comprado?”, etc. É neste momento 
que eles precisam ser convencidos de que tomaram a decisão certa e 
de que escolheram o vendedor correto.
3. Uma venda nunca termina!

Aproveite o relacionamento com cliente, preste a atenção às 
oportunidades de realizar o upselling e/ou o cross-selling de seus pro-
dutos e serviços. Tenha sempre em mente e demonstre ao cliente, 
sua intenção de lhe servir da melhor forma e de oferecer as melhores 
soluções.
 4. Proponha para a empresa um programa que premie os clientes 
mais antigos, que compram mais, com mais frequência, etc.

O aspecto lealdade tem que ser bilateral. Se um cliente escolhe 
frequentemente sua empresa para realizar suas compras, ele merece 
uma contrapartida, que deve ir além dos descontos.
 5. Mantenha seus clientes bem informados

Seja mais do que um vendedor, seja um consultor no seu negócio. 
A informação vale muito e os clientes adoram receber informações 
que os façam aproveitar melhor suas aquisições. Para isso, se mante-
nha informado sobre o que acontece em seu mercado, na concorrên-
cia e com o seu cliente.
 6. Escute muito, principalmente às críticas

É verdade que existem clientes difíceis, mas pense, são ainda 
melhores que os inexistentes. Neste momento, o importante é ouvir 
o cliente com atenção, ser assertivo e priorizar a solução (seja qual 
for) da situação. Muitas vezes o cliente deseja ser ouvido, sentir que 
alguém compreende a sua situação e de que pode ao menos tentar 
ajudar.
 7. Mantenha uma agenda atualizada sobre seus clientes

O histórico de seus clientes vale ouro. Saiba tudo que puder (e 
que realmente interessa) sobre seus clientes. Não misture relaciona-
mento pessoal com profissional, mas elimine a barreira entre cliente 
e vendedor.
8. Jamais divulgue problemas de sua empresa para seus clientes

Alguns vendedores exageram na sinceridade e na transparência 
quando conversam com seus clientes sobre detalhes internos de suas 
empresas. Muitas vezes, as impressões que passam são de falta de 
profissionalismo, insegurança, etc.
 9. Seja ético sempre

Ao atender clientes do mesmo segmento, jamais troque informa-
ções com eles. Não se transforme em espião da concorrência.
 10. Invista na rede

Se seus clientes estão satisfeitos com seu atendimento, é prová-
vel que o indiquem para seus conhecidos, portanto, seja ativo neste 
processo. Não tenha receio de solicitar indicações aos seus clientes. 
Desta forma, você ampliará sua base de clientes e realizará mais e 
melhores vendas.



Além PArAíbA, 31 dE mArço dE 2018

4

32.3462.2777
PRAÇA LAROCA, 62
ALÉM PARAÍBA - MG

VAREJO conta com ferramentas
analíticas que dão 

SEGURANÇA na hora de vender
Indicadores da BOA VISTA SCPC apontam para melhorias no cenário econômico.
Aproveitar bem estes sinais exige soluções analíticas como a de Análise de Carteira

O momento econômico do País vem 
apontando para melhorias nas vendas. Vá-
rios indicadores da Boa Vista SCPC mos-
tram sinais positivos e esses bons tempos 
precisam ser direcionados de forma que 
tragam resultados favoráveis ao comércio.

Prova do crescimento são os dados do 
Indicador Movimento do Comércio, da 
Boa Vista SCPC, que acompanha o de-
sempenho das vendas no varejo em todo 
o Brasil. Em janeiro deste ano, subiu 0,2% 
na comparação mensal. Em 12 meses, o 
crescimento foi de 2,6% e na avaliação em 
relação a janeiro do ano passado, foi maior 
em 9,7%.

Já o indicador de recuperação de cré-
dito, também da Boa Vista SCPC – obti-
do a partir da quantidade de exclusões dos 
registros de inadimplentes da base da Boa 
Vista SCPC – apontou crescimento em 
fevereiro de 0,3% na comparação mensal 
com ajuste sazonal. Na análise acumulada 
em 12 meses, houve queda de 0,3% (março 
de 2017 até fevereiro de 2018 frente aos 12 
meses antecedentes). Na comparação com 
o mesmo mês de 2017 a alta foi de 3,7%.

Outro dado que merece atenção é sobre 
cheques devolvidos. Em fevereiro, repre-
sentaram 1,70% do total de cheques movi-
mentados, redução de -0,36% em relação 
ao ano anterior.

É preciso considerar ainda o cenário 
nacional, que inclui redução de juros, ex-
pansão do crédito, melhoria dos níveis de 
renda, diminuição do desemprego entre 
outras variáveis.

ANÁLISE DE CARTEIRA
Ainda que os números sejam positivos, 

o varejo precisa contar com soluções que 
fazem uma análise completa do compor-
tamento do cliente em financiamentos. 

É o que oferece a ferramenta “Análise 

de Carteira” da Boa Vista SCPC, integran-
do análises de perfil cadastral, sociodemo-
gráfico, risco e comportamento em uma 
única ferramenta, tudo com inteligência 
analítica.

A ferramenta oferece o benefício 
de comparação do perfil da carteira de 
clientes em relação à média de mercado; 
apresenta informações de risco, score, 
indicação de limite de parcela e grau de 
endividamento; e pode ser aplicada em 
ações de crédito, cobrança, combate a 
fraudes, planejamento comercial, expan-
são de mercado e relacionamento e ma-
rketing.

“Ela gera conhecimento sobre o perfil 
da carteira de clientes no detalhe, sejam 
eles ativos, inativos ou prospects, permite 
priorizar os ‘bons clientes’ para as ações de 
marketing, reduzindo custos e alavancan-
do receitas, possibilita a venda de produtos 
mais adequados às necessidades do cliente 
e apoia as ações de marketing. Ou seja, o 
varejista pode fazer uma oferta ou oferecer 

um produto mais adequado ao perfil da 
carteira dele e, até mesmo, fazer uma ação 
para recuperar os clientes que estão inati-
vos, se esses apresentarem um baixo risco”, 
acrescenta Maria Dolores Gil de Oliveira, 
diretora de Produtos da Boa Vista.

Há outras recomendações que podem 
dar tranquilidade a quem vende no varejo 
no crédito. Por exemplo, identificar bem 
o cliente, dando atenção aos documentos 
apresentados e a sua autenticidade. Docu-
mentos com foto e o CPF devem ser exi-
gidos, assim como comprovantes de resi-
dências (conta de luz, água, etc), que vai 
garantir a localização do consumidor se 
houver algum problema. Comprovar renda 
também éfundamental. Se for via contra-
cheque, é preciso verificar a real existência 
da empresa, que pode ser feita na própria 
internet.

Por fim, para vender com segurança 
no crediário é importante dialogar com o 
cliente e oferecer condições de pagamentos 
que estejam ao seu alcance. 

n Saúde Excelente

ASSOCIADOS ACEAP CONTAM 
COM CONVÊNIO DE SAÚDE

Todas as empresas associadas na ACE-
AP, Associação Comercial e Empresa-

rial de Além Paraíba, podem aderir, sem 
custo algum, ao convênio Saúde Excelen-
te para proprietários e colaboradores.

Trata-se de descontos e parcelamen-
tos (específicos) em consultas médicas 
e/ou tratamentos e exames nas diversas 
áreas disponibilizadas. Os parcelamen-

tos serão baseados em parcelas mínimas 
de R$80,00.

As vantagens principais que devem 
ser destacadas são o desconto em folha 
de pagamento e o fato de só haver des-
conto se houver utilização – não sendo 
como os planos de saúde que tem men-
salidade periódica.

Depois de feita a adesão pela empre-

sa, junto ao setor comercial da ACEAP, os 
colaboradores devem pegar uma autori-
zação da empresa e levar ao profissional 
escolhido. Os profissionais de saúde que 
fazem parte do Saúde Excelente podem 
ser consultados em www.aceap.com.
br. Informações sobre adesão podem 
ser obtidas na ACEAP, pelo telefone 32 
34661245 – Setor Comercial.

CERTIFICAÇÃO
DIGITAL

Você e sua empresa 
trabalhando com segurança

A ACEAP voltou a atender ao certificado digital, via Certisign, 
depois de um mês de ajustes no sistema e atualizações de 

procedimentos, visando sempre à maior segurança do processo.
O associado ACEAP possui diversas vantagens para adquirir 

seu certificado digital, entre elas: atendimento exclusivo, em 
ambiente climatizado e seguro, preços diferenciados, seguran-
ça de informações e serviço de agendamento, que evita a de-
mora no atendimento.

Todo o processo é realizado com segurança e o que para 
muitos pode parecer burocracia é apenas uma forma de garan-
tir a confidencialidade do empresário e/ou empresa. Para isso, 
é necessário que o empresário esteja de posse de todos os do-
cumentos originais, evitando fraude na aprovação do certifica-
do. Além disso, é primordial a presença do titular no processo 
de validação. “Nesse momento, tiramos foto e capturamos a 
biometria, além de assinaturas do cliente”, explica o respon-
sável pelo setor na ACEAP, Rangel Netto.

O certificado digital é a identidade digital da pessoa física e/
ou jurídica no meio eletrônico. Ela garante autenticidade e inte-
gridade e não repúdio nas operações realizadas por meio dele, 
atribuindo validade jurídica. “Por isso, todo cuidado é necessá-
rio e na ACEAP respeitamos todas as regras”, conclui Rangel.

Para informações sobre o atendimento do certificado di-
gital na ACEAP, o telefone é 32 3466-1245. Também no site 
www.aceap.com.br é possível consultar sobre o assunto e já 
efetuar a compra de seu certificado.

5 Valores promocionais da Certising

5 Processo de certificação com toda segurança


