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Melhores momentos 2018: o ano em que
as realizações superaram as dificuldades

N ão foi um ano fácil para ninguém, é verdade, mas a Associação 
Comercial e Empresarial de Além Paraíba mostrou que para 
quem tem uma meta nada é capaz de impedir que seja alcançada. 

Além disso, não se deixou abater pelo pessimismo que a realidade 
impunha, arregaçou as mangas e aceitou o desafio de fazer do limão uma 
limonada. A seleção de notícias que esta edição publica mostra que a 
meta foi alcançada. Nunca se trabalhou tanto para vencer desafios como 
2018. Ele nos mostrou a nossa capacidade de ir além e de que quando se 
tem um objetivo nada é capaz de impedir  que seja conquistado. 

A Aceap iniciou o ano com a posse da nova presidente,  Rosa Helena 
Melo Dutra, e desde então não parou mais. Foram diversas atividades de 
iniciativa da própria entidade ou em parceria com outros órgãos e 
governo municipal. Esteve presente em todos os eventos relevantes do 
município, inclusive o Festival Gastronômico, criou grupos de trabalho, 
fortaleceu a unidade da Unopar por ela administrada e realizou a Festa do 
Mérito Empresarial, apenas para citar algumas das principais 
realizações. 2018 pedia atitude e a Aceap entendeu o recado. Relembre 
agora nas matérias que foram destaque ao longo daquele ano.

Em solenidade realizada na noite de 15 de 
dezembro, no Restaurante Key & Cia, exclu-
siva para convidados, tomou posse a diretoria 
da Associação Comercial e Empresarial de 
Além Paraíba - ACEAP, para o biênio 2018/ 
2019. Naquela ocasião foi empossada como 
nova presidente Rosa Helena Melo Dutra, que, 
após seu discurso, deu posse a sua diretoria. Ela 
sucedeu a João Ermelindo de Andrade e Silva 
que teceu elogios à nova presidente.

ACEAP tem nova diretoria
para o biênio 2018/2019

Casa do Papai Noel é sucesso
no período de Natal na cidade

Na ocasião também foi feita uma homena-
gem à equipe da ACEAP, formada por  pro-
fissionais extremamente capacitados e envol-
vidos no desenvolvimento de todas as ações, 
liderada pela gerente executiva, Alina Gomes. 
O evento foi prestigiado por diversas autorida-
des civis e militares e na ocasião, a Aceap rece-
beu diversas mensagens parabenizando à nova 
diretoria e justificando a ausência de algumas 
instituições, devido às festas de fim de ano.

Rosa Helena recebeu o 
cargo das mãos do ex-

presidente sob aplausos dos 
presentes. A solenidade 

contou com a presença de 
autoridades civis e militares 

e foi marcada por 
homenagens. O texto desta 
matéria tem a colaboração 

da jornalista Amanda 
Silveira, também agraciada 
à época por sua atuação na 

Aceap.

A abertura da
Casa do Papai Noel 

foi o ponto alto
da campanha de 
Natal promovida
pela Aceap em

2018. Ela 
procurou

conscientizar o 
consumidor a 
comprar em

Além Paraíba.

Em dezembro, a Aceap reuniu parceiros e 
realizou uma grande festa para promover o Na-
tal em nossa cidade. Com isso montou a Casa 
do Papai Noel, onde o bom velhinho recebeu 
crianças e seus familiares durante os dias que 
antecederam aquela data. O movimento serviu 
para aquecer as vendas deste período do co-
mércio local e incentivar as pessoas a com-
prarem em Além Paraíba. O evento contou 
com a participação do Grupo de Artesanato Art 
Além Mãos Iluminadas do Núcleo Empreen-
der da Associação Comercial e Empresarial de 
Além Paraíba - Aceap.

No dia da abertura da Casa do Papai Noel 
foi apresentada a Cantata Infantil do Colégio 
dos Santos Anjos, um momento de rara beleza, 
emoção e magia, com as crianças cantando 

músicas natalinas especialmente selecionadas 
e que teve, ao final, uma mensagem de Feliz 
Natal na linguagem de sinais fortalecendo, 
assim, o espírito de união proposto pelo mo-
mento. 

As músicas dos estudantes abriram o ca-
minho para a tão esperada chegada do Papai 
Noel que veio em grande estilo, “escoltado” 
pelos bombeiros militares da cidade e pela 
equipe da Defesa Civil com apoio da Polícia 
Militar no percurso da Praça Coronel Breves, 
até à Casa do Papai Noel. A presidente da As-
sociação Comercial, Rosa Helena de Melo 
Dutra destacou a relevância daquele Projeto 
para o fortalecimento do comércio local afir-
mando que a soma de ações neste sentido é que 
impulsionam a economia local.
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AGENDA
VESTIBULAR UNOPAR

 Curso SEBRAE em
Parceria com a Aceap

Boas Práticas Comerciais
Objetivo: Preparar as empresas para que 
tenham acesso a estratégias e ferramentas 
para melhor aproveitamento dos eventos 
(Feiras, Missões, Rodadas de Negócios, 
Agenda de Relacionamento) e ainda das 
oportunidades de negócios propiciadas 
por estes.
Carga Horária: 8 horas (Presencial)
Data:18/02/2019 
Local: Aceap
Informações: (32)3462-4309 - Ana 
Paula ou Priscilla - Setor Comercial

Curso Gestão de Pessoas e 
Equipe para MPE

Objetivo: Capacitar o empresário nos 
conceitos e processos de gestão de 
pessoas focados na captação, desenvolvi-
mento e retenção de talentos e a contribui-
ção deles para a melhoria do gerencia-
mento e satisfação das pessoas.
Carga Horária: Em demanda coletiva: 
20 horas de curso mais 4 horas de consul-
toria especializada por empresa. Aproxi-
damente 2 meses. Em demanda indivi-
dual: 20 horas de curso mais uma rodada 
de oficina de 3 horas para grupos de 3 a 5 
participantes.
Data: 25/03/2019
Local: Aceap
Informações: (32)3462-4309 - Ana Paula 
ou Priscilla - Setor Comercial.

Além Paraíba, 30 de Janeiro de 20192
Folha do

Empreendedor

Palavra da 

Presidente
m novo ano começou e este é o momento Upara realizarmos nossos sonhos, aquilo 
que almejamos há algum tempo. 

Recomeços são sempre bem-vindos e nos 
permitem também, não repetir os erros do passa-
do. Nós da Aceap, estamos sempre aprendendo 
com nossos deslizes e procurando a cada dia, 
sermos mais ecientes, melhores na prestação 
de nossos serviços a você associado e naquilo 
que nos propusemos a fazer que é representar o 
setor empresarial de nosso município com 
dignidade, buscando meios para fortalecê-lo e, 
assim, contribuir para o desenvolvimento de 
Além Paraíba. É este mote que vai nos mover 
agora em 2019.

As metas são muitas e difíceis, mas não im-
possíveis serem alcançadas. Aliás, elas existem 
exatamente para isso, não é mesmo? Este ano 
começa sob a égide da novidade na política por 
meio dos nossos novos representantes que 
assumem seus cargos. E, independente do posi-

cionamento de cada um, a Aceap deseja sucesso 
a todos, porque entende, principalmente, que 
este êxito será de toda a população. O período é 
de novos ares em que os desaos econômicos 
deste Estado e País, precisam ser vencidos para 
que possamos avançar nas questões que 
aguardam há décadas uma solução. 

Neste sentido, torcemos para que a economia 
se recupere o quanto antes e nos dê esperanças 
de que teremos investimentos em setores priori-
tários do país. Precisamos também resolver a 
questão da Previdência Social, onde uma refor-
ma justa será o caminho para equalizar distor-
ções que, em muitos casos, colaboram para o es-
tado calamitoso atual em que ela se encontra. Em 
nossa modesta opinião, é preciso que esta conta 
seja dividida com toda a sociedade e de forma 
justa. 

Quanto a nossa combalida Minas Gerais, 
que vive, certamente, a pior crise nanceira de 
sua história, torcemos para que o novo governo 

consiga normalizar os repasses aos municípios o 
mais cedo possível. Anal, somos nós, povo, que 
sentimos na pele a falta dessas verbas no nosso 
dia a dia, principalmente, vendo as prefeituras 
minguarem seus serviços básicos e deixando de 
cumprir seus compromissos. É hora, portanto, 
desse novo governo olhar para a população e in-
verter prioridades visando sanar esta enorme 
dívida com os municípios. E também aguarda-
mos, superado este momento crítico, ver serem 
colocadas em prática as propostas de desenvol-
vimento, saúde, educação e segurança tão bem 
propagadas durante a campanha eleitoral.

Somos um estado rico e com um futuro bri-
lhante pela frente. Se nossos políticos deixarem o 
discurso de lado e começarem a agir com base 
naquilo que pregam, não temos dúvida que al-
cançaremos nossas metas antes do tempo pre-
visto. Minas merece e seu povo também.

 Rosa Helena Melo Dutra

Um dos cursos de graduação oferecidos pelo Polo Unopar de 
Além Paraíba que vem obtendo muita procura por parte dos alu-
nos é o de Enfermagem. Alunos de várias cidades da região estão 
optando por ele graças a sua qualidade e ao fato também de ser 
semipresencial. Outro fator motivador é o crescente mercado de 
trabalho e, no caso de Além Paraíba, vem contando pontos a seu 
favor, a infraestrutura física instalada e a administração da Asso-
ciação Comercial – Aceap – sinônimo de seriedade e compro-
misso com a qualidade no ensino.

Para conhecer um pouco mais sobre a experiência de cursar 
Enfermagem no Polo Unopar de Além Paraíba a reportagem 
conversou com Ellen Maysa Morais Menezes Costa, que está no 
terceiro período. Ela é residente em Bicas e só tem elogios ao 
curso, além de ter dentro da própria casa, a experiência positiva de 
seu pai, ex-aluno da Unopar. Conheça a história dela na entrevista 
abaixo.

Qual o seu objetivo com o curso? 
Foram vários objetivos, entre eles, me profissionalizar e ter a 

oportunidade de trabalhar ajudando a salvar vidas, no meu caso, 
até o fim do curso poderei adquirir uma maturidade emocional e 
um desenvolvimento pessoal muito grande, porque a gente aprende 
a se colocar no lugar do próximo.

Qual foi sua maior motivação?
Tive o privilégio de conhecer a UNOPAR através do meu pai 

(Pastor Gildo Menezes) que também foi aluno no curso de Admi-
nistração, e sei que é uma instituição séria e com profissionais 
capacitados.

Minha maior motivação foi que eu poderia ter um curso supe-
rior na área que eu sempre sonhei, em uma instituição reconhecida 
nacionalmente que me ofereceu um curso semipresencial, tendo em 
vista os vários compromissos que tenho. Outro fator motivacional é 
que posso estudar junto com minha irmã (Emylene Menezes) que 
também faz o mesmo curso.

Cite por favor, os pontos relevantes em relação ao 
conteúdo tais como tutoria, material didático, encontros 
presenciais e sua metodologia de ensino.

É um conteúdo bastante completo, materiais de ótima 
qualidade, nossos encontros presenciais muito produtivos. 
Realmente a UNOPAR se preocupa em fazer o melhor pelos seus 
alunos.

Qual a sua avaliação quanto à estrutura do pólo como 
laboratórios de aulas práticas e presenciais?

Acadêmica elogia e indica o Curso de
Enfermagem da Unopar-Além Paraíba

Mesmo já tendo toda a estrutura para os demais cursos, a 
UNOPAR se preocupou em cada detalhe para o curso de En-
fermagem, o laboratório ficou excelente, e todos os materiais 
são novos. Parabéns pela dedicação!

Como você avalia o suporte dado pelo polo e toda 
sua equipe de funcionários?

A equipe UNOPAR Além Paraíba nos dá o suporte ne-
cessário, suprindo as necessidades que surgem no processo 
de ensino-aprendizagem, através de um atendimento de alta 
qualidade que viabiliza um ótimo relacionamento entre os 
alunos e a instituição.

Você indicaria a Unopar para um amigo?
Sim, indicaria. Afinal, amigo é aquele que a gente quer o 

bem, se tem feito tão bem pra mim, não somente indicaria, 
mas aconselharia.

Ellen Maysa 
Morais Menezes 
Costa, acadêmica 

do Terceiro 
Período do curso 

de Enfermagem do 
Polo Unopar e, 

abaixo, os alunos 
no laboratório 

onde acontecem 
aulas práticas  

16/02/2019 – (SÁBADO) 10h
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III Festival Gastronômico e Cultural contribui
para o desenvolvimento de Além Paraíba

Festa do Mérito Empresarial destaca
empresas associadas da ACEAP

Aceap realiza a tradicional
Festa do Colaborador Destaque

O III Festival Gastronômico e Cultural de 
Além Paraíba, realizado entre 06 e 08 de julho, 
no Parque de Exposições, demonstrou mais 
uma vez a busca pelo desenvolvimento em-
preendida pela ACEAP - Associação Comer-
cial e Empresarial de Além Paraíba - e grupo 
Hospedar Gastronômico, desta vez represen-
tado por 5 empresas - Covil, Renavi, Oishi, 
Cantinho Árabe e Cotril. Mesmo com o apoio 
do Governo Municipal, que repassou o mon-
tante de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil 
Reais) para o evento, e alguns patrocinadores, a 
iniciativa não deu lucro, o que foi visto pela pre-
sidente Rosa Helena Melo Dutra como investi-
mento no desenvolvimento e no fortalecimen-
to do Turismo no município. 

Artistas locais e regionais, como Viola da 
Terra, Israel Lacerda, Rock da Kombi, Acustic 
in Roll, Chris Gar, Conexão 80 e Grupo Arru-
da; apresentações de dança - Studio A e o casal 

Renata Vidal e Henrique Passos, exposição de 
nossos artistas - D'Souza, Márcia Bergenes, 
Alice Mara Côrtes, Mestre José Heitor, o hu-
mor de Gerusa Gogoia deram um show para 
quem esteve no Parque de Exposições, nesses 
três dias, que teve seu ápice com a grande atra-
ção do evento, o cantor e compositor Almir Sa-
ter. Completando tudo isso, os núcleos As Ma-
rias de Torrentes e Art Além, demonstrando a 
força do associativismo, marcaram do III 
Festival.

De toda forma, o saldo foi positivo e a insti-
tuição acredita ter atingido o objetivo de pro-
mover o desenvolvimento, através da geração 
de negócios para hotéis, restaurantes, salões de 
beleza, lojas, taxistas, mototaxistas, etc, além  
de postos de trabalho durante o evento, e valori-
zação de artistas e empresas locais para a pro-
dução do III Festival Gastronômico e Cultural. 
(Texto de Amanda Silveira)

O show do cantor e compositor Almir Sater foi o ponto alto do evento
e levou milhares de pessoas ao Parque de Exposições

Durante os três dias de festa uma variada programação aconteceu
no Parque de Exposições que agradou a todo tipo de público

A ACEAP realizou, no dia 05 de maio, no 
Além Paraíba Tênis Clube, a sua tradicional 
festa do COLABORADOR DESTAQUE. 

A presidente Rosa Helena Melo Dutra des-
tacou, em sua fala, a importância dos colabora-
dores para o sucesso das empresas.

As três mais votadas na enquete de Cola-
borador Destaque 2018 receberam cheques co-
mo prêmio. Em terceiro lugar, Millene Renata, 

do Salão Espaço MM; em segundo, Kátia 
Gonçalves, da Contabilidade DRM e, em pri-
meiro, Gabrielle Machado, Boutique Quatro 
Estações.

As empresas participantes entregaram aos 
seus homenageados um troféu e, logo após, foi 
servido o jantar. Damaris Morais fez todo mun-
do dançar com seu show, encerrando o evento. 

Foi realizada, na noite de 22 de setembro, 
no Além Paraíba Tênis Clube, a festa do Prê-
mio 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 par-
ticipação de toda a comunidade na eleição. 

O evento contou com aproximadamente 300 
pessoas. Entre homenageados e convidados, o 
técnico regional do SEBRAE, Marco Antônio 
Mendonça, comentou a resposta positiva rece-
bida pelo SEBRAE junto às empresas alempa-

raibanas e a parceria com a Aceap, destacando o 
trabalho da presidente Rosa Helena Melo Dutra. 
Em seu discurso, ela parabenizou os agraciados, 
ressaltando a importância de terem sido eleitos 
por votação popular.

Entre os homenageados, como Mérito Em-
presarial, José Alves Fortes, fez um discurso 
emocionante, falando de sua importante traje-
tória na área educacional de Além Paraíba.

As empresas receberam certificados de acor-
do com suas classificações na enquete, sendo 
segundo e terceiro lugar - Destaque - e primeiro 
lugar, Mérito. (Texto: Amanda Silveira)

Um dos
eventos mais
tradicionais

de Além
Paraíba, o

Colaborador
Destaque, 

reconhece o
trabalho de
quem ajuda 
no progresso

do nosso
município

(Texto:Amanda Silveira)

O evento reuniu aproximadamente trezentas pessoas, entre homenageados e convidados
como o Técnico Regional do Sebrae-MG, Marco Antônio Mendonça (à esquerda na foto)

O Além Hair é uma idealização do núcleo de salões de
beleza do programa Empreender, desenvolvido pela Aceap

A II Além Hair - Feira de beleza, estética e 
bem estar, realizada dias 16 e 17 de setembro, 
no SESI, superou as expectativas promovendo 
a integração de profissionais de toda a região - 
Carmo, Sapucaia, Cordeiro, Sumidouro, Mar 
de Espanha, Além Paraíba e outras. “A feira – 
efetivamente - cumpriu o prometido e movi-
mentou o mercado da beleza”, disse a presiden-
te da Aceap, Rosa Helena Melo Dutra.

Esta edição ficou marcada pela participa-
ção das empresas Drogalém, Mundo das Esco-
vas, Grupo Lo Carmelo, Máxima Beleza, Hac-
toon, The Class, Vita Gold, Noach, V Loss, 
D'Marias Nail, Hinode, Love Hair, Salão Jú 
Mega Hair, NS3 Cosméticos, Mutari, La Mey-
ze, Sara Aromas e Ky Charme, que realizaram 

II Além Hair é um sucesso de público

Além Vest Moda realiza Outubro Rosa

diversas apresentações no palco, com demons-
trações de técnicas de produtos, além de sor-
teios de brindes.

O evento 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, que tem o mesmo 
nome da feira. O patrocínio oficial foi da So-
ciedade Beneficente 18 de julho e apoio do 
SEBRAE, CACB, FEDERAMINAS e All 
Invest. (Texto: Amanda Silveira)

Foi um sucesso a festa Outubro Rosa 2018. 
Todas as mesas e ingressos vendidos e a parti-
cipação 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 Empresarial de Além Paraíba. 
Mais de 400 pessoas lotaram as dependências 
daquele espaço para prestigiar o trabalho do 
grupo que começou há três anos. Toda a renda 
obtida com o evento foi revertida para as insti-
tuições Pró Criança e Voluntárias.

A presidente da Aceap, Rosa Helena Melo 
Dutra, abriu o evento desejando aos presentes 

uma noite agradável em prol de "uma causa 
nobre.” Um dos pontos altos do evento foi a 
homenagem feita às Voluntárias Sociais de A-
lém Paraíba. Elas foram agraciadas com flores 
pela representante do Grupo Além Vest Mo-
da, Cristina,"pelo belíssimo trabalho desen-
volvido em nossa cidade, proporcionando 
exames e atendimentos para as mulheres." 

Após as homenagens foi realizado o desfile 
de moda pelas lojas Conexão Íntima, Casa das 
Meias, 4 Estações, Cris Modas, Na Dinda 
Tem, Black, Karetas, Terra & Cia VB, Aqua-
rela, Além dos Pés e Cats que recebeu uma 
homenagem especial. Os patrocinadores re-
ceberam um agradecimento especial. Em se-
guida todos saborearam um delicioso jantar.
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Inclusões no período : 182
Exclusões no período: 37

Estatísticas SCPC
10 empresas que mais

consultaram no período

Período: 24/11 a 25/12/2018
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DJ Planejados celebra crescimento
neste mercado em franca ascensão

Em franco crescimento e produzindo móveis planejados com 
qualidade, a DJ Planejados e Esquadrias é a prova de que trabalho, 
dedicação e talento quando unidos, só podem mesmo resultar em 
sucesso e reconhecimento. A empresa que foi fundada há de-
zesseis anos, no Morro da Conceição, e desde 17 de fevereiro de 
2012, possui uma loja própria na Ilha do Lazareto, já é referência 
em móveis planejados em Além Paraíba e região. Sob o comando 
de Diogo Bezerra de Souza Júnior e Joceyna Medeiros Júnior, a 
DJ Planejados inicia 2019 com a expectativa de melhoria na 
economia para auxiliar a alavancar suas vendas, informou Diogo.

A história da empresa começa com a abertura de uma marce-
naria que produzia móveis convencionais e, aos poucos, foi cres-
cendo mediante o aumento da demanda. Em pouco tempo, a pe-
quena fábrica ganhou a preferência da clientela, até que em 2012, 
seus sócios perceberam a necessidade de dar um passo além. Foi 
aí que começaram a trabalhar com móveis planejados ampliando 
assim seu nicho de mercado e levando para esta nova tendência a 
qualidade já reconhecida dos móveis que produzia. A loja foi 
aberta na Rua Dr. Grimaldo Estides, 85, na  Ilha do Lazareto e des-
de então vem mostrando à sua clientela o que há de mais moderno 
nesta área, a que mais cresce no setor moveleiro.

Móvel planejado é uma opção que conquista cada vez mais o 
público por causa de suas muitas vantagens, especialmente por-
que é mais eficiente do que as peças padronizadas e tem opções 
que se adequam ao projeto e ao gosto do cliente. A facilidade de 
personalizar o móvel ao seu gosto e ao espaço disponível fazem 
toda a diferença, afirmam os técnicos e arquitetos país afora. 
Além disso, os móveis planejados se agregam ao ambiente de tal 
forma que não se tornam uma interferência, mas parte da estru-
tura. Outra vantagem enorme para quem opta por este tipo de in-
vestimento, sem contar que o local ganha em beleza e harmonia.

A DJ Planejados mantém sua produção de móveis conven-
cionais também em franco crescimento, conforme revela Diogo, 
e inicia 2019 projetando um ano de consolidação da marca e 
ampliação de seu mercado. “Temos espaço para crescer e graças a 
Deus estamos conseguindo nosso objetivo e não nos tem faltado 
serviço”, conta. A empresa foi também parceira da Aceap na 
campanha de Natal do ano passado. O mobiliário da sala, quarto e 
cozinha da Casa do Papai Noel foram gentilmente cedidos por ela 
numa parceria de sucesso que resultou em um plus de vendas 
naquele período para a DJ Planejados. O bom gosto dos móveis 
ali instalados chamou a atenção do grande público que visitou o 
local e foi uma espécie de cartão de visitas decisivo para quem 
ainda tinha dúvida sobre investir nesta opção.

A empresa fabrica os móveis 
para toda a casa, especialmente a 

sua linha de planejados, que é 
hoje o diferencial para quem 

quer peças que se adequem ao 
projeto do imóvel.
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