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Foi um sucesso a festa Outubro 
Rosa 2018. Todas as mesas e ingressos 
vendidos e a participação consciente das 
pessoas que estão se mobilizando cada 
vez mais por causas nobres, foram o 
ponto alto desta iniciativa. O evento 
aconteceu no último dia 26, na casa de 
festas Ellegance Hall e foi organizado 
pelo Grupo Além Vest Moda, com o 
apoio da Associação Comercial e Em-
presarial de Além Paraíba (ACE). Mais 
de 400 pessoas lotaram as dependências 
daquele espaço para prestigiar o traba-
lho do grupo que começou há três anos. 
Toda a renda obtida com o evento será 
revertida para as instituições Pró Crian-
ça e Voluntárias Sociais.

A presidente da ACE, Rosa Helena 
Melo Dutra, abriu o evento desejando 
aos presentes uma noite agradável em 
prol de "uma causa nobre". Na sequên-
cia foram apresentadas as mulheres e 
empresárias organizadoras do Outubro 
Rosa. São elas; Rosinha (Quatro Esta-
ções), Marilsa (Casa das Meias), Alice 
(Conexão Moda Íntima), Juliana Piena-
ro (Aquarela), Rita França (Terra e Cia 
VB), Soraya Martins, representando 
Rosilene Teixeira Martins (Kareta’s), 
Cristina Cardoso (Cris Modas), Dinda 
(Na Dinda Tem), Camila Queiroz (A-
lém dos Pés), Uiara (Black). A repre-
sentante delas, Marilsa, falou em nome 
do grupo quando agradeceu a ACE AP e 
a gerente daquela entidade, Alina 
Gomes "por nos apoiarem incondicio-
nalmente em todas as etapas deste 
evento", salientou. Na sequência desta-
cou o grande número de participantes: 
"Nos sentimos realizadas com tamanha 
adesão. Isso nos mostra que estamos no 
caminho certo", afirmou.

Um dos momentos de destaque da 
noite foi a homenagem feita às Volun-
tárias Sociais de Além Paraíba. Elas fo-
ram agraciadas com flores pela repre-
sentante do Grupo Além Vest Modas, 
Cristina, "pelo belíssimo trabalho 
desenvolvido em nossa cidade, propor-
cionando exames e atendimentos para 
as mulheres." Na sequência também fo-
ram homenageadas a Equipe do Pró 
Criança que realiza um trabalho social 
relevante no Morro do Cipó, através de 
apoio pedagógico, psicológico e ali-
mentação para 85 crianças. A coordena-
dora do grupo, Angela Melo, recebeu 
flores em reconhecimento. A médica 
Marina Krofer, presidente do Hospital 
Mário Krofer, instituição filantrópica 

Festa Outubro Rosa é sucesso de público e
entidades beneficiadas já receberam os recursos 

fundada há 79 anos, com o objetivo de 
cuidar de pacientes de baixa renda com 
diversos tipos de câncer, foi homena-
geada pelo trabalho realizado e recebeu 
flores das mãos da empresária Maria 
Alice, do grupo Além Vest Moda.

Após as homenagens foi realizado o 
desfile de moda pelas lojas Conexão Ín-
tima, Casa das Meias, 4 Estações, Cris 
Modas, Na Dinda Tem, Black, Karetas, 
Terra & Cia VB, Aquarela, Além dos 
Pés e Cats - que reúne as mulheres que 
venceram o câncer de mama e é símbolo 
no combate à doença - que recebeu uma 
homenagem especial. Outro agradeci-
mento foi para os patrocinadores do 
evento. Em seguida todos saborearam 
um delicioso jantar.

Um café da manhã foi servido na 
sexta-feira, 09 de novembro, na sede da 
Associação Comercial e Empresarial 
de Além Paraíba para marcar a entrega 
do valor arrecadado com o evento 
"Outubro Rosa", realizado no dia 26 de 
outubro, e consistiu em um jantar e 
desfile de moda de lojas da cidade. Toda 
a renda obtida naquela festa foi 
repassada aos responsáveis pelas 
instituições Voluntárias Sociais e Pró 
Criança.

Participaram do café da manhã a 
presidente da Aceap, Rosa Helena Melo 
Dutra Teixeira e a gerente desta 
Associação, Alina Gomes, além das 
integrantes do Núcleo Além Vest 
Modas, representantes do Pró Criança 
e do grupo Voluntárias Sociais. Quem 
recebeu o valor de R$ 3.874,63 
destinado ao Grupo Voluntárias Sociais 
foi Angela Rozzante. A mesma quantia 
foi entregue também ao Pró Criança, 
por meio de Tathiane Machado 
Pereira.

Rosa Helena considerou o evento 
"um sucesso" e o valor arrecadado será 
"muito bem aproveitado neste final de 
ano pelas entidades agraciadas. Ela 
agradeceu também a participação de 
todos os setores da sociedade de Além 
Paraíba neste evento "cujo principal 
objetivo é ajudar aqueles que precisam 
da gente, além de prestigiar o excelente 
trabalho desenvolvido por estas duas 
entidades", destacou.

Entidades recebem
as doações em um

café da manhã

Fotos: Vinícius Castro
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Palavra da 

Presidente

Estamos completando o primeiro ano à 
frente desta Associação Comercial. 
Olho para trás e vejo o tamanho do 

desao assumido e reito que apesar disso, 
conseguimos caminhar bastante no sentido 
de fortalecer o setor empresarial de nossa 
Além Paraíba. Preciso destacar o momento 
crítico porque passa o país, especialmente 
nossa economia, agora prestes a tomar 
novos rumos com a posse do novo presidente 
da República eleito. Temos esperanças de 
que começaremos a sair do buraco.

Enquanto aguardamos as mudanças no 
país, é hora de avaliar nossas ações neste 
primeiro ano de trabalho. Quero frisar que 
todas as nossas atividades, sem exceção, 
foram realizadas com o objetivo de beneciar 
o empresário local, movimentar o nosso co-
mércio e contribuir para o desenvolvimento de 
Além Paraíba. Estas são as nossas principais 
metas porque estamos verdadeiramente 

comprometidos com o futuro desta cidade que 
tanto amamos.

Este ano, apesar dos inúmeros problemas e 
de ainda termos convivido com uma Copa do 
Mundo e eleições, períodos em que o país se volta 
exclusivamente para estes eventos, podemos 
dizer que realizamos muito. Vamos relembrar: 
Promovemos o Destaque Empresarial, iniciativa 
motivadora de nossa economia; Festa do 
Trabalhador, Mulheres Empreendedoras, III 
Festival Gastronômico e Cultural de Além 
Paraíba, II Feira da Beleza e Bem-Estar Além 
Hair, V Liquidalém do Núcleo Além Vest Moda e 
Outubro Rosa. E ainda a obra de ampliação das 
salas de aula do Polo Unopar com a implantação 
de um laboratório multidisciplinar que atende 
vários cursos da área da saúde, reforma da 
quadra, sauna e construção de um quiosque. Por 
m realizamos cursos, ocinas, palestras e 
capacitações em parceria com o Sebrae-MG, e 
estamos promovendo o "Natal Vila sou mais 

você" que está sendo feito com os empresários do 
comércio da Vila Laroca.

Terminamos 2018 com a sensação do dever 
cumprido e a certeza de ter contribuído com o 
crescimento de nossa cidade em momento tão 
delicado. Estamos fazendo a nossa parte e 
vamos continuar seguindo este caminho por en-
tendermos ser o melhor para nossa Além Paraí-
ba. Junte-se a nós nesta caminhada. Cada um 
que venha a somar forças conosco fortalece so-
bremaneira nossa entidade e torna mais signi-
cativa nossa luta. O meu muito obrigado a todos 
pelo apoio recebido e conança em mim depo-
sitada. Juntos vamos fazer muito mais.

E aqui deixo aos nossos companheiros e par-
ceiros o mais sincero desejo de um Feliz Natal a 
todos, extensivo a seus familiares. Em 2019 
estaremos rmes novamente na defesa de nosso 
desenvolvimento.

 Rosa Helena Melo Dutra Teixeira

AGENDA

Excepcionalmente esta edição está dedi-
cando este espaço exclusivamente para o 
Natal Vila Sou Mais Você que começa no 
dia 30 de novembro e termina no dia 23 de 
dezembro. Uma série de eventos, horário 
especial de funcionamento do comércio, 
entre outras atividades estão programa-
das e sua presença e de sua família é funda-
mental para coroar de êxito esta iniciativa. 
Vamos à programação e anote aí na sua 
agenda.
Abertura: 30/11/2018

Horário de Funcionamento
do Espaço Papai Noel

01/12 – 10:00 às 13:00
07/12 – 16:00 às 19:00
08/12 – 10:00 às 13:00
14/12 – 16:00 às 19:00
15/12 – 10:00 às 13:00
Até 23/12 sendo às sextas-feiras das 16 
às 19h e aos sábados, das 10 às 13 horas.

Horário de funcionamento do 
comércio na Vila Laroca
21/12 –  até 20 horas
22/12 – até 18 horas

23/12 –  das 09 às 13 horas
24/12 – das 09 às 20 horas

 
Obs.: Espaço Papai Noel irá funcionar na 
sexta-feira, das 16 às 19 horas, e aos 
sábados de 10 às 13 horas.

Programação casa do Papai Noel 
Casa da Cultura

01/12 – Abertura da Casa do Papai Noel , 
que vai acontecer na Casa da Cultura, que 
ficará aberta ao público das 19h às 23 
horas sempre às sextas-feiras, sábado e 
Domingo.

Encerramento: 23/12/2018

A Associação Comercial e Empresarial de 
Além Paraíba recebeu no último dia 13 de novem-
bro, para um café da manhã, a direção local e 
regional da Caixa Econômica Federal. Estiveram 
presentes Emerson Leal Rocha, Gerente Regio-
nal de Negócios Pessoa Jurídica da Superinten-
dência Regional Sudeste de Minas, Bruno Papa 
Alcântara, Gerente Geral da agência em Além 
Paraíba, Tomaz Casali, Gerente de Relaciona-
mento Pessoa Física e Fabrício Pacassini Alves, 
Gerente de Relacionamento Pessoa Jurídica 
daquela agência. Além da presidente da Aceap, 
Rosa Helena Melo Dutra Teixeira e seu vice, João 
Ermelindo de Andrade e Silva, da gerente da 
ACEAP, Alina Gomes, diretores, associados e 
cerca de trinta e cinco empresários locais.

Rosa Helena abriu o Café manifestando sua 
alegria em poder reunir a direção da Caixa com 
empresários locais a fim de "estreitar os laços 
entre estas duas pontas do setor econômico", 
disse. Em seguida Emerson Leal Rocha apresen-
tou a equipe da Caixa e abordou temas como 
assessoria financeira oferecida por aquele banco e 
seus benefícios. Ele explicou em linhas gerais os 
serviços disponibilizados pela Caixa aos 
empresários salientando que cada empresa tem 
sua realidade específica e, portanto, uma necessi-
dade diferente podendo ser atendida por aquele 
banco mediante uma conversa com o gerente 
"porque estamos prontos a atender cada uma das 
demandas e adequar soluções de acordo com a 
necessidade", enfatizou.

O Café da Manhã também foi motivado pela 
chegada a Além Paraíba do gerente geral da Cai-
xa, Bruno Papa Alcântara. "Resolvemos fazer um 
café de boas vindas à ele e em reconhecimento a 
longa parceria da Caixa com a Associação Co-
mercial, que sempre nos apoia, além de ser mais 
uma oportunidade para nossos associados conhe-
cerem melhor os serviços e produtos da Caixa", 
salientou Alina. Ele agradeceu a receptividade e a 
iniciativa da Aceap e colocou-se à disposição dos 
associados. O evento foi bastante objetivo para 
não atrapalhar o horário de trabalho dos convi-
dados e começou às 8 horas, conforme revelou 
Alina, e contou ainda, ao final,  com um bate papo 
informal entre os participantes que puderam sanar 
dúvidas e conhecer melhor o novo gerente geral 
da agência da Caixa na cidade. 

Associação Comercial oferece café da
manhã ao novo gerente da Caixa na cidade

Natal Vila Sou Mais Você
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Grupo Além Hair faz a festa da Consciência Negra em grande estilo

Associação Comercial volta a
oferecer serviço de Certificação Digital

A Associação Comercial e Empresarial de 
Além Paraíba (ACE AP) passou a oferecer um 
serviço mais completo e eficiente aos seus asso-
ciados no que diz respeito a Certificação Digital. A 
entidade acaba de mudar de patamar na prestação 
deste tipo de serviço. Até agora, funcionava como 
Posto de Atendimento da Autoridade de Registro 
Federaminas. Hoje passou a atender vinculada 
diretamente a Autoridade Certificadora Certisign 
como Autoridade de Registro. A explicação é da 
gerente da Associação, Alina Gomes.

Ela esclarece que a mudança traz embutida 
"mais credibilidade e confiança ao processo de 
validação e emissão destes certificados uma vez 
que anualmente a ACE AP vai passar por um pro-
cesso de auditoria para conferência de todos os 
processos realizados no período e, ainda, propor-
cionará um acesso direto à Autoridade Certifi-
cadora (Certisign), reduzindo o tempo de espera na 
solução das demandas dos usuários", diz Alina.

Ao prestar este serviço a ACE AP fará a ligação 
entre o usuário e a unidade certificadora. Isto 
significa economia de tempo e facilidade de acesso 
ao procedimento, conta Alina. A validação será 
feita diretamente pela Associação, que vai conferir 

os dados do solicitante e enviá-lo à Certisign 
que encaminha de volta o certificado digital 
pronto, explica a gerente a ACE.

Uma Unidade de Registro como a Asso-
ciação Comercial e Empresarial de Além Pa-
raíba é responsável pela validação, emissão, 
renovação e revogação de certificados digi-
tais, além das regras de publicação dos 
certificados digitais e LCR. Sua existência no 
município facilita a vida de empresas, empre-
sários e de profissionais liberais visto que a 
exigência de Certificação Digital é crescente 
no país e uma exigência de diversos órgãos 
federais e estaduais, como por exemplo, a 
Receita Federal, explica Alina.

Empresas associadas na Aceap tem des-
contos exclusivos nos valores dos certifica-
dos comprando pelo site www.aceap.com.br, 
no link "quero meu certificado digital". Infor-
mações adicionais podem ser obtidas pelo 
telefone (32) 3462-4309 com Rangel Netto. 
Utilize mais este serviço que a Aceap lhe ofe-
rece e faça seu certificado digital conosco. O 
valor que você investe aqui é revertido em 
ações para o nosso próprio crescimento.  

Uma festa em grande estilo marcou o Dia 
da Consciência Negra em Além Paraíba. Pela 
primeira vez, o "Consciência Negra Além 
Hair" mobilizou um grande público em torno 
da música, moda, apresentações culturais, gas-
tronomia e homenagens, em mais uma inicia-
tiva da Associação Comercial e Empresarial de 
Além Paraíba (Aceap). A festa começou às 20 
horas, no Ellegance Hall, e contou com um 
super show do cantor Felipe Deluka, que dei-
xou o público bastante animado, cantando com 
ele diversas músicas e, claro, em uma única 
voz, pedindo bis ao final. 

Aberto pela presidente da Aceap, Rosa 
Helena Melo Dutra, que destacou aquela noite 
como sendo "especial" porque o "movimento 
Consciência Negra veio para valorizar o patri-
mônio sócio cultural e respeitar a diversidade", 
ela lembrou também o trabalho do grupo que 
"vem se capacitando e realizando eventos sig-
nificativos em nossa cidade, como foi a II Feira 
de Beleza Estética e Bem Estar, um sucesso 
que está marcado em nossa história", afirmou. 
Rosa completou dizendo-se "feliz de estar aqui 
e acima de tudo, em presidir uma instituição 
que apoia todos os núcleos empresariais, pen-
sando sempre no desenvolvimento", disse.

Em seguida foram prestadas homenagens 
ao escultor local José Heitor da Silva, o popular 
Zé Heitor, considerado um dos principais 
escultores da Zona da Mata. Ex-ferroviário e 
nascido na cidade, é também poeta e res-
taurador. Foi um dos primeiros artistas negros a 
ter sua obra integrada ao acervo do Museu de 
Arte Negra - MAN - criado por Abdias do Nas-
cimento, no Rio de Janeiro, em 1966. Recebeu 
sua honraria das mãos de Rosa Helena. Outra 
homenageada foi Jurema Alves da Silva, pio-
neira no setor de beleza em Além Paraíba. A 
cabeleireira mais antiga da cidade, é tida como 
precursora em sua área e por ter ensinado a pro-
fissão a muitas pessoas e foi agraciada por in-
termédio de Lúcia Helena Monteiro. O terceiro 

agraciado na noite foi o músico Paulo Rocha, 
ou Paulão, como é mais conhecido. Cerimo-
nialista, músico, estudioso de todas as áreas e 
aluno de pedagogia na Unopar de Além Paraí-
ba, Paulão é um profissional ético e singular. 
Ele recebeu a homenagem de Cristina 
Cardoso.

A noite ainda contou com a apresentação 
dos grupos de dança "Dança Hip Hop G da 
Influência" e "Grupo Afro Dance" que abriu o 
desfile infantil com 14 modelos mirins e, na 
categoria adulto, 15 modelos que trouxeram o 
melhor da moda oferecida pelo comércio da 
cidade. O encerramento dos desfiles foi feito 
pela garota Beleza Negra de Além Paraíba, 
Vânia Caetano, eleita em 21 de julho de 2018, 
em uma promoção do grupo de Consciência 
Negra de Além Paraíba. O grupo Além Hair 
fechou a noite com a apresentação de todos os 
seus integrantes que foram aplaudidos com 
entusiasmo pelo público. Um saboroso jantar 
foi servido em seguida ao som do cantor Felipe 
Deluka, encerrando aquela noite festiva.

Grupo Além Hair

Núcleo do Programa Empreender, desen-
volvido pela Aceap, que reúne profissionais da 
área de salões de beleza, foi criado em 2015 e 
pouco tempo depois os profissionais entende-
ram que através da parceria poderiam realizar e 
aprender muito mais, assim como trabalhar 
ações que desenvolvessem e divulgassem seus 
trabalhos. Hoje, imbuídos do sentimento de 
associativismo, se capacitaram nas mais diver-
sas áreas e idealizaram a primeira feira de bele-
za, estética e bem estar da região, que leva o 
nome do grupo e que está em sua segunda edi-
ção. Além disso, o Além Hair participou e pro-
moveu eventos de cunho social e de marketing, 
destacando seu nome no mercado da beleza 
local. O grupo unido evolui e se desenvolve 
profissionalmente, tornando-se um diferencial 
na cidade e região.

 As homenagens a três importantes
personagens de Além Paraíba 

- Zé Heitor, Jurema Alves da Silva e
Paulo Rocha - foram o ponto alto da

festa da Consciência Negra do
Grupo Além Hair. A presidente

da Aceap, Rosa Helena elogiou a
iniciativa e disse que aquele “é um

evento significativo para a nossa
cidade”. Ela salientou ainda poder
presidir uma instituição que apoia

todos os núcleos empresariais voltados
para o desenvolvimento do município.

Fotos: Jonathas Brandão
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Inclusões no período : 47
Exclusões no período: 24

Estatísticas SCPC
10 empresas que mais

consultaram no período

Período: 25/09 a 25/10/2018

A Rádio CPN, antiga Rádio Porto Novo e 
Cultura de Porto Novo, completou, em 15 de 
março deste ano, 70 anos no ar. Sua cerimônia 
de inauguração contou com a transmissão da 
rádio Leopoldina e com a participação de al-
gumas estrelas da Rádio Tupi do Rio de Janeiro 
e terminou, em grande estilo, com um baile de 
gala no Rex Clube.

Por lá, passaram grandes radialistas, repór-
teres e redatores, que fazem parte dessa história 
de empreendedorismo da comunicação alem-
paraibana. Seria difícil citar nomes tão impor-
tantes, correndo o risco de nos esquecermos de 
alguns, mas a empresa foi uma grande escola, 
formadora de talentos, que hoje seguem suas 
carreiras. 

Uma rádio que, antes de todas, investiu em 
informação e cultura e ganhou novo fôlego re-
centemente com a administração de Manoel 
Américo. O empresário e radialista promoveu 
inovações na parte técnica da rádio, que em 
breve se tornará 100.9 (MHz) FM. Hoje, a qua-
lidade e o alcance de nossa Cultura estão ainda 
melhores, acompanhando as necessidades do 
mercado.

Idealizada pelos irmãos Waldir e José Vil-
lela Pedras, com participação de Julio Brandão, 
a Rádio Cultura passou por diversas adminis-
trações que contribuíram para que seu desen-
volvimento acontecesse e com que se manti-
vesse no topo da audiência e credibilidade. 
Também estiveram na liderança os irmãos Bru-
no e Dauro Schettino e um grupo de empresá-
rios como Elias Sahione, José Osvaldo Castro 
Neto, Haroldo Fortes, Raul Davi Machado e 
Luís Carlos Marota, segundo conta o ex geren-
te da rádio, figura importante do radialismo 
alemparaibano, Edel Ferreira Gomes. 

Desde o início da sua história, quando, se-
gundo o brilhante radialista, Edson Schettino, 
em depoimento ao documentário de Carlos 

 Rádio Cultura de Porto Novo
70 anos nas ondas do rádio

Torres Moura,  os comerciais eram lidos de um 
bloco de papel, um a um, onde se anotava a 
quantidade de vezes a se divulgar cada um de-
les, sem as facilidades das mídias e trilhas a-
tuais, até hoje, a busca sempre foi pela melhor 
programação a fim de informar a população 
com qualidade.

Também de acordo com Edson, quando 
Hélio Fazolato assumiu a empresa houve uma 
grande mudança na gestão. Ele contou que Hé-
lio era um empreendedor nato e tinha uma ca-
pacidade múltipla em escrever comerciais e 
vender propagandas, além de uma voz ines-
quecível. Dessa época, vem o programa Al-
moço à Moda Antiga, que segue no ar há apro-
ximadamente 28 anos. Esse e muitos progra-
mas marcam a história da Rádio  CPN, como o 
Jornal Comunicação, O Rancho, do saudoso 
Paioça, o Roda Viva, recentemente de volta à 
programação, o Vale Tudo, hoje programa 
Dauro Machado e sempre apresentado por ele, 
entre muitos outros, antigos e atuais.

Com o afastamento e o falecimento de 
Hélio, a rádio ficou sendo administrada pela 
família dele, até que em 2003 foi arrendada por 
três integrantes da própria Cultura, Venilton e 
Lula, que mesmo em diversas dificuldades 
deram sua contribuição para a evolução da 
empresa.

Atualmente, a CPN está sob a administra-
ção de Manoel Américo, que como dito logo 
no início, vem promovendo inovações na área 
técnica e mantendo a qualidade da informa-
ção, também com imensa dificuldade, pela 
qual passam quase todas as mídias, em contra-
posição às facilidades da internet.

É imprescindível que não nos esqueça-
mos da importância da Rádio Cultura para 
nossa cidade, nesses seus 70 anos no ar. Tam-
bém do imediatismo que o rádio proporciona 
e, sobretudo, de que a empresa tem uma his-
tória incomparável em nossa região.

Amanda  Silveira*

Acima, novo Estúdio modernizado; À
esquerda, o atual administrador 
da Rádio, Manoel Américo; À
direita, nota divulgada pela imprensa
na data da inauguração da Rádio
e, abaixo, detalhe do mesmo estúdio.

Amanda Silveira é Jornalista*
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