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Além Paraíba, 28 de Setembro de 2018

FESTA DO MÉRITO EMPRESARIAL DESTACA
EMPRESAS ASSOCIADAS DA ACEAP

oi realizada, na noite
de 22 de setembro,
no Além Paraíba Tênis Clube, a festa do
Prêmio MÉRITO EMPRESARIAL 2018, DA ACEAP
- Associação Comercial e
Empresarial de Além Paraíba. Em sua décima primeira
edição, as empresas destacadas foram eleitas por enquete popular via facebook,
o que possibilitou a participação de toda a comunidade na eleição.

Na festa, que contou com
a presença de aproximadamente 300 pessoas, entre
homenageados e convidados, o técnico regional do
SEBRAE , Marco Antônio de
Mendonça, comentou a resposta positiva recebida pelo
SEBRAE junto às empresas
alemparaibanas e a parceria
com a ACEAP, destacando o
trabalho da presidente Rosa
Helena Melo Dutra. Em seu
discurso, a presidente para-

benizou os destacados, ressaltando a importância dos
mesmo terem sido eleitos
por votação popular.
Entre os homenageados,
como Mérito Empresarial,
José Alves Fortes, fez um
discurso emocionante, falando de sua importante
trajetória na área educacional de Além Paraíba.
As empresas receberam
certificados, de acordo
com suas classificações na
enquete, segundo e terceiro lugar, Destaque, e
primeiro lugar, Mérito. Em
um espaço reservado, os
homenageados tiraram fotos e concederam entrevistas para o vídeo oficial do
evento.
O jantar de massas variadas foi servido ao som do
Rock da Kombi, que mais
uma vez agradou com repertório de primeira linha.

A

Vacinação contra a
2
gripe já começou
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Secretária Municipal de
Assistência Social, Mônica
Goldstein, e as servidoras
municipais, Uiara Rezende
e Áurea Santos, participaram, em Florianópolis - SC, do V Congresso Brasileiro de Gestores e Trabalhadores da
Política da Assistência Social. Além
Paraíba foi a única cidade de Minas
Gerais a participar do evento. Segundo a Secretária, o congresso foi uma
grande oportunidade para a obtenção
de novos conhecimentos dos programas sociais e também do SUAS - Sis-

5A Secretária de Assistência Social,
Mônica Goldstein, durante o Congresso

tema Único da Assistência Social. Ela
afirmou que a Assistência Social tem
muitos desafios pela frente e o trabalho vem sendo feito de forma mais
eficiente possível para que os cidadãos que se encontrem em qualquer
tipo 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 oficial da
PMAP, revisadas pela redação da Folha do Empreendedor.

Como passar a crise sem dívidas
Um dos reflexos 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 negociar 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 unidade 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.

Fique de olho no crédito
Consulte com frequência a situação do seu CPF - Cadastro de Pessoas Físicas - ou CNPJ - Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas - nos órgãos reguladores, como o
SPC- Serviço de Proteção ao Crédito, SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito, se for uma dívida no comércio ou Serasa Experian, se for uma dívida com bancos ou
instituições financeiras. São eles que recebem a relação
de clientes que não honram seus pagamentos e incluem
essas pessoas em listas que são acionadas por outras empresas. Para saber a situação do seu nome, caso você não
tenha recebido alguma correspondência desses órgãos,
é possível checar via internet, no site das entidades ou
em estabelecimentos comerciais que realizam consultas
cadastrais, mediante pagamento de taxa.

Saiba renegociar dívidas
As dívidas maiores merecem atenção especial. Procure 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 costumam criar feirões de renegociação que podem dar grandes
descontos para solucionar o problema no menor prazo possível. Apresente uma proposta de pagamento que mostre que
você está disposto a pagar o que deve, mas precisa da compreensão do credor pela situação financeira.

Saiba oque fazer se o caso
for à Justiça

Alguns credores levam o caso de não quitação da dívida à Justiça, gerando uma ação judicial contra o devedor

C

omeçou, no
dia 17 de abril,
a mobilização
nacional para a
vacinação contra a
gripe. O Ministério 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 últimos 45 dias; pessoas privadas de liberdade; e os funcionários do sistema
prisional.

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
Até 22 horas – Maio 2017

Organize seu orçamento
e suas dívidas

Organização deve ser a palavra-chave para quem deseja 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 erros que estão sendo cometidos, e como organizar melhor a
vida e fazer o dinheiro render. Separe todas as dívidas, gastos fixos, excessos e descubra o que pode e deve ser cortado neste momento de crise. Organize as dívidas por custos
e veja quais já podem ser pagas na sua totalidade.
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que não pagou os acordos ou não demonstrou vontade de
quitar, ou seja, não procurou o credor nem negociou. O devedor é notificado por um Oficial de Justiça ou pelo correio.
Nesse caso, mesmo que a dívida seja regularizada, é preciso
constituir um advogado, que elaborará um documento no
qual o devedor afirma que pagou ou renegociou a dívida. O
fim do processo não retira o nome do SPC, SCPC ou Serasa.

Conﬁra 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 retirar seu nome da lista de maus pagadores. Se o credor não
fizer isso dentro desse prazo, você deve contatá-lo. Se mesmo depois de fazer contato o nome não for retirado, cabe ao
consumidor entrar com uma ação judicial exigindo a retirada, 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 instituição financeira em dar crédito novamente ao cliente.

Evite novas dívidas e faça
um reserva
Com as contas mais organizadas, evite criar novas dívidas, utilizando com cuidado fontes de crédito como o cheque 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 dinheiro ou débito. Tudo depende da negociação feita com
o lojista ou fornecedor. Uma boa opção é tentar criar reservas financeiras para estas eventualidades e emergências que podem surgir de uma hora para outra. Os economistas 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.

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)

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL INAUGUROU DUAS
UNIDADES ODONTOLÓGICAS
O Prefeito Municipal de Além
Paraíba, Miguel Belmiro de Souza
Júnior, acompanhado da Secretária Municipal de Saúde, Bethânia
Reis de Souza Gracioli e da chefe da
odontologia do município, Dra. Kezi
Nogueira, inaugurou dois novos consultórios odontológicos em Além
EXPEDIENTE:

Paraíba. O primeiro deles na Unidade de Saúde Prefeito Miguel Belmiro 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.

Folha do Empreendedor, produzido por:
ACEAP - Associação Comercial e Empresarial
de Além Paraíba
n Tiragem: 2.500 exemplares

A Administração entendeu que
apenas um consultório odontológico
em Vila Caxias - antigo pronto atendimento - não seria suficiente para a
população da Cidade Alta. Os consultórios odontológicos já estão em funcionamento, contando inclusive com
a presença de dentistas e auxiliares de

consultórios dentários aprovados no
último concurso público e empossados pelo
atual Prefeito.
I n f o rmações do
blog oficial

n Jornalista Responsável:
Amanda Silveira - MG 13.842
Projeto Gráﬁco: Via Color Projetos Gráﬁcos
Impressão: Stylo Gráﬁca e Editora

Tel.: (32) 3466-1500

da PMAP, revisadas pela redação da
Folha do Empreendedor.
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II Além Hair é um sucesso de público

5 Auto maquiagem

A

II Além Hair - Feira de beleza, estética
e bem estar, realizada dias 16 e 17 de
setembro, no SESI, foi um grande sucesso e promoveu a integração de profissionais de toda a região - Carmo, Sapucaia,
Cordeiro, Sumidouro, Mar de Espanha,
Além Paraíba e outras.
Com estandes diversos como Drogalém, Mundo das Escovas, Grupo Lo Carmelo, Máxima Beleza, Hactoon, The Class,
Vita Gold, Noach, V Loss, D’Marias Nail,
Hinode, Love Hair, Salão Jú Mega Hair, NS3
Cosméticos, Mutari, La Meyze, Sara Aro-

5Colorimetria

mas e Ky Charme, diversas apresentações
no palco, com demonstrações de técnicas
e produtos, além de sorteios de brindes, a
feira cumpriu o prometido e movimentou
o mercado da beleza.
Na tarde de abertura, dia 16, Higor
Zóffoli lotou o curso de automaquiagem
e Suzana Kasteller iniciou seu curso de
colorimetria, com dicas até mesmo para
divulgação do trabalho das profissionais.
Durante o segundo dia da II Além Hair,
teve mais Higor, com Master Peles, e a finalização do curso de colorimetria, além
de extensão de cílios, com Simone B.
Maia, e Unhas (Fibra de Vidro), com

10 EMPRESAS QUE MAIS
CONSULTARAM NO PERÍODO
Período: 26/07/2018 a 26/08/2018
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Exclusões:........................................................................................................28

Marcella Santos.
A Feira contou também com um super
outlet das lojas Além dos Pés, Na Dinda
Tem. Quatro Estações, Cris Modas, Aquarela e Dog Town Mara Joias. A participação
do Art Além e Das Marias de torrentes deu
um toque a mais ao evento, integrando os
diversos núcleos.
A Além Hair é uma idealização do núcleo de salões de beleza do programa Empreender, desenvolvido pela ACEAP- Associação Comercial e Empresarial de Além
Paraíba, que tem o mesmo nome da feira.
O patrocínio oficial foi da Sociedade Beneficente 18 de Julho. Realização da ACEAP
e apoio do SEBRAE, CACB, FEDERAMINAS
e All Invest.
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ALÉM PARAÍBA - MG

