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ACEAP apresenta documentação de regularidade 
de utilização dos recursos no TCMG

n Rosa Helena e Alina, no TCMG – Tribunal de Contas de Minas Gerais

Nos dias 04 e 05 de junho, 
a presidente e a gerente 

executiva da ACEAP – Asso-
ciação Comercial e Empresa-
rial de Além Paraíba, respec-
tivamente Rosa Helena Melo 
Dutra e Alina Gomes, estive-
ram no Tribunal de Contas de 
Minas Gerais, apresentando a 
defesa e toda a prestação de 
contas, inclusive notas fiscais 
e declarações de participan-
tes, do III Festival Gastronômi-
co e Cultural de Além Paraíba, 
que recebeu repasse do Go-
verno Municipal.

O referido repasse foi alvo 
de denúncia na Câmara de Ve-
readores de Além Paraíba, no 
Ministério Público Estadual e 
na Procuradoria Estadual, nas 
três esferas tendo sido julgado 
improcedente, por não ter sido 
averiguada nenhuma ilicitude 
no processo.

No TCMG a ACEAP 
apresentou sua defe-
sa, baseada na referida 
documentação ao re-
lator do processo ad-
ministrativo e aguar-
da a decisão. Como 
principal argumento 
a ACEAP apresentou 
provas de que a Pre-
feitura de Além Para-
íba participou, com 
incentivo, em todas as 
edições dos Festivais 
Gastronômicos e que 
as tratativas para a ce-
lebração da parceria 
e repasse financeiro 
para o III Festival Gas-
tronômico tiveram início em 
fevereiro de 2018, data da pri-
meira reunião realizada entre 
o Prefeito Miguel Belmiro de 
Souza Júnior e os dirigentes da 
ACE AP.

É importante destacar que 
todos os recursos recebidos 
pela instituição, não somente 
os R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco 
Mil Reais) do Governo Munici-
pal, mas também todo o valor 

em patrocínios privados, tem 
comprovação de investimen-
tos no festival; que nenhum ar-
tista plástico, escultor, artesão 
(Núcleo Art Além) e nem as in-
tegrantes do núcleo As Marias 

de Torrentes pagaram 
por espaço no referido 
evento; e que o evento 
investe no desenvolvi-
mento local de varia-
das formas.

A ACEAP tem toda 
sua documentação 
regulamentada e se-
gue trabalhando pelo 
d e s e n v o l v i m e n t o. 
Para a presidente da 
instituição, as parce-
rias público-privadas 
são importantíssimas 
nesse processo. Ela 
acredita que o pa-
recer do TCMG tam-
bém seja favorável, 

tendo em vista que no repas-
se de R$14.000,00 (Quatorze 
Mil Reais) do festival anterior, 
também denunciado ao TC, 
não foi encontrada nenhuma 
ilicitude.

ART ALÉM reinaugurou sua lojinha 
na Galeria do Cinema

O Art Além, núcleo 
de artesanato 

do programa 
Empreender, 
desenvolvido pela 
ACEAP- Associação 
Comercial e 
Empresarial de Além 
Paraíba, reinaugurou, 
dia 24 de maio, sua 
LOJA ART ALÉM, na 

Presidente da ACEAP participa de 
mais um evento em prol 
do desenvolvimento regional

A presidente e a gerente 
executiva da ACEAP – Asso-
ciação Comercial e Empre-
sarial de Além Paraíba – res-
pectivamente Rosa Helena 
Melo Dutra e Alina Gomes, 
participaram, na noite de 
06 de junho, em Catagua-
ses, de mais um encontro 
do CEZOM.

O CEZOM - Conselho 
Empresarial da Zona da 
Mata - tem por objetivo au-
xiliar o desenvolvimento e 
buscar parcerias, inclusive 
internacionais. Ele é uma 

Galeria Stella Pinto, 
do Cine Teatro Brasil.
Depois de um período, 
em que ficaram sem 
local físico o Governo 
Municipal voltou a 
ceder aquele espaço 
para o núcleo. 
Lá, os integrantes 
terão sua arte exposta 
e disponível para a 
compra.

iniciativa do Grupo Unis e 
vem realizando diversos en-
contros empresariais, visan-
do ao desenvolvimento eco-
nômico da região.

Durante o evento, Rosa 
Helena e Alina ouviram uma 
apresentação da ENERGI-
SA, onde foram mostradas 
as ações de incentivo, que 
serão realizadas nos locais 

onde a empresa possui a 
concessão do fornecimen-
to de energia, sendo o pro-
jeto piloto em Cataguases. 
Além disso, o SEBRAE falou 
da importância da integra-
ção das cidades para um 
desenvolvimento regional 
e aconteceu ainda uma 
palestra sobre economia 
criativa.

n A loja do ART ALÉM, reinaugurada na Galeria do Cine Teatro Brasil

n A presidente Rosa Helena e a 
Gerente Executiva Alina,
participando do evento
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Rosa  Helena  Melo   Dutra

A palavra da
PRESIDENTE

Nesta edição, vocês verão que 
continuamos na luta pelo 
desenvolvimento de nossa instituição e 
de nosso empresariado.

Entre tantas notícias importantes, podemos destacar 
nossa ida ao Tribunal de Contas de Minas Gerais, onde 
apresentamos toda a documentação comprobatória da 
utilização de recursos para o III Festival Gastronômico e 
Cultural. Além de nosso novo espaço de festas, mais um 
benefício para os associados ACEAP.

Nesse mês recebemos uma grande notícia: o Vereador 
Rodrigo França apresentou o PL 101/19, que concede o 
título de utilidade pública para Associação Comercial e 
Empresarial de Além Paraíba (ACEAP), o referido título se 
justifica e se faz necessário porque a ACEAP é estratégica 
e importante instituição do nosso Município e vem 
trabalhando com muito afinco no desenvolvimento local. 

O Título de Utilidade Pública visa credenciar a instituição 
a captar recursos e seguir firme na construção de uma 
nova Além Paraíba, com mais prosperidade e mais 
desenvolvimento. Acreditamos que nenhum vereador irá 
se opor a esse título e agradecemos ao Rodrigo França pela 
iniciativa.

Sigamos em frente em nossa luta!

Agenda ACEAP
Julho 2019

CURSO PROCESSO CRIATIVO 
(CURSO COM OFICINA)

Curso: 15 a 17/07/2019 - 18:30h as 22:30h

Oficinas:
• 18/07 - 08:00h às 11:00h
• 18/07 - 13:00h às 16:00h
• 19/07 - 08:00h às 11:00h
• 19/07 - 13:00h às 16:00h

Informações no setor comercial da ACEAP – 
Ana Paula: 32 3466-1245

FESTIVAL GASTRONÔMICO E CULTURAL
• 05/07 – 19 horas
• 06/07 – 19 horas
• 07/07 – 11 horas

LIQUIDALÉM
• 11 e 12/07 – 10 às 20 horas
• 13/07 – das 10 às 14 horas

– E X P E D I E N T E  – 
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n Tiragem: 2.500 exemplares

n Jornalista Responsável: Amanda Silveira - MG 13.842

n Projeto Gráfico: Via Color Birô de Criação

n Impressão: Stylo Gráfica e Editora

Ana Caroline Fraga – Aluna de Enfermagem
no Polo UNOPAR de Além Paraíba

8 Entrevista

O Curso de Enfer-
magem do Polo 
Unopar de Além 

Paraíba vem ganhan-
do mais adeptos a 
cada dia.

Nessa edição do 
jornal, ouvimos a alu-
na Ana Caroline Fraga, 
a Carol, para saber um 
pouco mais do curso, 
do ensino à distância e 
da mudança que eles 
vem proporcionando 
na vida das pessoas.

Folha do Empreen-
dedor: Por que esco-
lheu o curso de enfer-
magem?

Carol: Bom, na ver-
dade eu fui influencia-
da pela enfermagem 
(rs), 

Eu sempre tive interesse 
nessa área, além de que minha 
mãe,  auxiliar de enfermagem, 
Verônica, me influenciou muito. 
Eu sempre tive curiosidade em 
saber o porquê de determinada 
situação. Quando minha avó, 
Maria Luiza,  adoeceu, eu sem-
pre estive por dentro de todos 
os acontecimentos e cuidados 
com ela. Então, hoje sou técnica 
em enfermagem, formada há 
exatamente 3 anos, e cursan-
do 1 ano e meio enfermagem.  
Posso dizer que a enfermagem 
me escolheu e eu escolhi a en-
fermagem.

FE: Em que período você 
está?

Carol: Estou indo para o 4° 
período de enfermagem

FE: Como avalia o curso do 
polo de Além Paraíba?

Carol: O curso Enfermagem 
na Unopar veio para fazer a di-
ferença em relação ensino/alu-
no. Temos bons tutores/profes-
sores, sempre disponíveis para 
qualquer dúvida, e o ensino 
que não tem o que questionar. 
Uma grade curricular excelen-
te, aulas práticas e entre outras 

vantagens que o curso tem a 
oferecer.

FE: E o laboratório? Atende 
às necessidades do curso?

Carol: Muito mais do que 
pensávamos (rs). Publiquei em 
minha rede social, uma foto da 
turma nos momentos de es-
tudo no laboratório. No post, 
falei quea Unopar oferece um 
microscópio para cada aluno, e 
isso é maravilhoso porque você 
não perde o foco da sua aten-
ção a aula, tendo que dividir o 
microscópio com outro colega 
de classe.

E sem contar que tudo que 
precisamos tem no laboratório, 
tudo que vamos precisar futu-
ramente para um conhecimen-
to de excelência e profissional.

A Unopar está de parabéns, 
atendendo a todos os quesitos 
necessários para um bom ensino.

FE: Você já está trabalhan-
do na área?

Carol: Sim. Trabalho na área 
há 3 anos, logo após que tive a 
formação de técnica em enfer-
magem. 

FE: Como você avalia o en-
sino à distância de uma ma-
neira geral? (Ainda há muito 
preconceito)

Carol: O precon-
ceito existe em todos 
os lugares e em qual-
quer situação que 
seja (rs), correto? Mas, 
existe um ditado que 
eu, particularmente, 
gosto muito: “Nunca 
julgue um livro pela 
capa, pois um dia 
você pode encontrá-
-lo sem capa, e amar 
toda história‘’ (Mariana 

Lobo). As pessoas jul-
gam sem conhecer, 
sem ao menos ver 
como é que funciona. 
O ensino não é total-
mente a distância, nós 
temos aulas praticas 
como todas as facul-
dades, temos profes-

sores em salas, temos tudo que 
uma faculdade presencial tem, 
o diploma não se difere de ne-
nhum modo, nem mesmo os 
conteúdos abordados. Na nossa 
faculdade, nóss temos peque-
nos diferenciais como: livros 
didáticos gratuitos, o que nem 
todas as faculdades oferecem 
aos alunos, o livro que recebe-
mos é nosso, podemos ficar 
com ele para o resto da vida (rs), 
o que torna um diferencial mui-
to bom, além de que, em todas 
as faculdades, e não sendo dife-
rentes a nossa, temos aulas prá-
ticas 1x vez na semana. 

Então, o preconceito vem 
de quem realmente não está 
informado de como funciona, 
porque se fossem até lá ver 
realmente do que se trata, fi-
cariam apaixonada com tudo 
desde a organização, tutores, 
os administrativos do polo, sa-
las de aula, laboratórios, como 
funcionam as aulas...  Se procu-
rarem  saber de tudo isso, sabe-
rão realmente que é um insti-
tuição com o intuito de formar 
profissionais de verdade. E na 
verdade quem faz a faculdade é 
o aluno, a faculdade só te pro-
fissionaliza.

ACEAP sedia curso de atendimento e palestra sobre criatividade nas vendas
A ACEAP – Associação 

Comercial e Empresarial de 
Além Paraíba – sediou, de 03 
a 07 de junho, um curso sobre 
como atender melhor seus 
clientes. O tema pode parecer 
repetitivo, mas é bom lembrar 
que é no atendimento que se 
encontram as maiores queixas 
do comércio brasileiro. Sen-
do assim, investir e capacitar 
nessa área são as chances de 
driblar a crise, através de um 
atendimento diferenciado.

Tendo como público alvo os micro 
empreendedores individuais, as Micro-
empresas, os potenciais empresários e 
as empresas de pequeno porte, o con-

sultor Carlos Frederico Correia, do SEBRAE, 
discutiu e refletiu as ações e procedimen-
tos de atendimento e do desenvolvimento 
da empresa que gerem resultados posi-
tivos através da satisfação do cliente. Os 

participantes podiam optar também por 
consultorias individuais, onde o atendi-
mento foi mais personalizado e detalhado

Foram 15 horas de curso que tratou 
principalmente sobre o perfil do profissio-

nal de atendimento, habilidades essen-
ciais do profissional de atendimento, me-
canismos que geram satisfação do cliente, 
quanto custa ofertar serviços e itens adi-
cionais (agregação de valor), os 7 pecados 

do atendimento, estratégia 
ACM: atrair, conquistar e 
manter clientes, ações de 
estímulo à indicação de no-
vos clientes, conceitos de 
recentidade (clientes ativos e 
passivos), frequência e valor 
– RFV, situações de atendi-
mento, imagem sólida e po-
sitiva no mercado, medindo 
o índice de satisfação, após 
os esforços direcionados na 
busca da satisfação do clien-

te e elaboração de um plano de ação..
Na sexta-feira, dia 07, o consultor 

realizou ainda a palestra “Mellhore suas 
Vendas com Criatividade”, às 8:30 da 
manhã e aberta ao público.
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Associado ACEAP tem 
descontos na Certificação Digital

n O processo de certificação digital sendo executado

Você sabe para que serve 
o certificado digital? Sabe 

que ele torna suas transações 
mais seguras? E você sabia 
ainda que associados da ACE-
AP – Associação Comercial e 
Empresarial de Além Paraíba – 
têm descontos nos certificados 
Certisign, além de um atendi-
mento com conforto e seguran-
ça na própria instituição.

Conversamos com o fun-
cionário responsável pela 
cer ti ficação digital na ACEAP, 
Rangel Neto, para que vocês 
entendam melhor o processo 
e suas garantias.

Folha do Empreendedor: 
O que é o certificado digital?

Rangel Neto: O certificado 
digital é a identidade digital 
da pessoa física e jurídica no 
meio eletrônico, ele garante 
autenticidade, confidencia-
lidade, integridade e não re-
púdio nas operações que são 
realizadas por meio dele, atri-
buindo validade jurídica.

FE: Quais os benefícios do 
certificado digital?

RN: Por identificar no meio 
eletrônico, ele permite que 
diversos serviços sejam reali-
zados sem a necessidade da 

presença física, o que 
significa: agilidade 
nos processos, sus-
tentabilidade e redu-
ção de custos.

FE: Assinatura di-
gital é o mesmo que 
assinatura digitali-
zada?

RN: Não, assina-
tura digitalizada é 
quando você assina 
um documento no meio físi-
co e digitaliza o mesmo, já a 
assinatura digital é criada por 
meio digital através do cer-
tificado digital, a assinatura 
digital tem a mesma validade 
jurídica que a assinatura física 
feita em papel.

FE: Posso ter mais de um 
certificado digital?

RN: Sim, tanto pessoas físi-
cas quanto jurídicas podem ter 
mais de um certificado digital.

FE: Quais são as principais 
diferenças entre os certifica-
dos digitais A1 e A3?

RN: As diferenças são as 
questões de segurança, emis-
são e validade, exemplo: o A1 
tem validade de 1 ano e emi-
tido no computador  e o A3 
validade de 1 a 3 anos emiti-

dos em mídias criptográficas 
(smartcard ou token),  sendo 
assim tendo um nível de segu-
rança muito maior.

FE: O meu certificado foi 
bloqueado. Consigo transfe-
ri-lo para outro smartcard ou 
token?

RN: Não, após bloqueio 
somente realizando uma nova 
compra para emissão de ou-
tro certificado.

FE: O que é revogação 
de certificado digital e como 
funciona?

RN: É o cancelamento do 
certificado digital. Após emis-
são do certificado o cliente 
recebe um email com uma 
senha de revogação para caso 
queira ou precise cancelar seu 
certificado.

FE: Posso alterar 
os dados do meu cer-
tificado?

RN: Não, após emi-
tido o certificado esta 
pronto para uso com os 
dados informados no 
processo de validação.

FE: A quem se des-
tina o certificado digi-
tal e-CNPJ e o NF-e?

RN: Destina – se a 
empresa na qual está sendo 
emitido o certificado digital.

FE: A quem se destina um 
e-CPF?

RN: Destina – se a pessoa 
física a qual está sendo reali-
zado o certificado digital.

FE: O certificado digital 
para uma matriz poderá ser 
utilizado para as filiais da 
mesma empresa?

RN: Não, cada CNPJ deve 
possuir seu certificado digital 
pessoal.

FE: Por que o certificado 
digital possui validade?

RN: Por questões de segu-
rança, exemplo: o A1 tem va-
lidade de 1 ano por ser emiti-
do no computador e oferecer 
uma segurança menor que o 
A3 por exemplo que é emitido 
em uma mídia criptográfica.

FE: Porque é importante 
estar com os documentos ori-
ginais na hora da validação 
do certificado?

RN: Porque são eles que 
comprovam a autenticidade 
evitando fraude na documen-
tação e acarretando na não 
aprovação do certificado.

FE: Quais as vantagens do 
associado ACEAP na compra 
do certifcado digital?

RN: Atendimento exclusi-
vo, em ambiente climatizado 
e seguro, preços diferencia-
dos, segurança de informa-
ções e serviço de agendamen-
to que evita a demora no 
atendimento.

POP CINE - Cinema e diversão gratuitos 
para Além Paraíba e região

n O diretor do MHCH, André Martins Borges

O PopCine - Circuito Popular 
de Cinema, é um projeto cultu-
ral de formação de público de 
cinema, realizado na cidade de 
Além Paraíba/MG, desde o ano 
de 2016. A administração do 
projeto é do também diretor 
do MHCN – Museu de Histó-
ria de Ciências Naturais, André 
Martins Borges.

O PopCine, é uma alter-
nativa ao cinema comercial e 
distribui gratuitamente seus 
ingressos, tendo por objetivo 
fomentar e atuar na formação 
de público para a atividade de 
exibição cinematográfica,  que 
deixou de existir em diversas 
cidades do interior do Brasil, 
em especial na Zona da Mata 
Mineira, inclusive em Além 
Paraíba/MG, desde o fim das 
décadas de 1980/1990. Mais 
recentemente, com o fim da 
película, algumas salas que ain-
da resistiam deixaram de exis-
tir, após 2014.

O Pop Cine tem como públi-
co alvo preferencial, alunos e 
professores da rede pública de 
ensino (em sessões agendadas 
de segunda a sexta-feira), além 
de realizar sessões abertas ao 
público em geral, de quinta a 
domingo. Essas sessões vêm 
se apresentando como uma 

forma muito bacana de lazer, 
atualmente.

Todos os filmes exibidos 
possuem recolhidos os direitos 
autorais, conforme contrato 
com a Motion Picture Licensing 
Corporation Brasil, que licencia 
desde 2016, as sessões de cine-
ma do projeto.

O projeto também conta 
com uma curadoria crítica do 
cinema, através de um profis-
sional formado em história.

A sala de cinema foi monta-
da em 2007, a partir de um edi-
tal da Secretaria do Audiovisual 
do Ministério da Cultura, e re-
cebeu um prêmio do Governo 
de Minas Gerais no edital Exibe 
Minas da Secretaria de Estado 

da Cultura em 2016. 
A sala foi ampliada em 

2018, a partir de uma emenda 
parlamentar e de um Termo 
de Fomento com a Secretaria 
de Estado da Cultura de Minas 
Gerais, passando de 39 para 
60 lugares, trazendo conforto 
e ampliação de público para o 
projeto.

Esse ano começou a ser 
realizada, a cada 15 dias, uma 
sessão de cinema agendada 
para escolas com a exibição de 
um curta-metragem e/ou longa 
metragem, com o acompanha-
mento de um profissional da 
área de comunicação/cinema, 
para um debate após o filme. 
Os debates são gravados em 
vídeo e o conteúdo disponibi-
lizado semanalmente através 
do canal do Museu de História 
e Ciências Naturais – entidade 
proponente do projeto - no 
youtube(www.youtube.com). 

O local possui rampa de 
acessibilidade, dois banheiros 
adaptados (sendo um mascu-
lino e um feminino), espaço 
nasala de cinema para receber 
cadeirantes, além de ter dis-
ponível em todas as sessões 
de cinema filmes nacionais ou 
estrangeiros (dublados e legen-
dados em português).

Quem ainda não conhece, 
deveria ir até lá. O POP CINE 
funciona no MHCN, Estação 
Ferroviária de Porto Novo e 
é uma excelente opções para 
adultos e crianças.

Coluna retirada do blog minhaalem.wordpress, 
escrita por Paula da Silva Esquerdo,

mestrando em ciências econômicas pela 
Universidade Federal do Espírito Santo

Emprego em Além Paraíba: 
veja os dados mais recentes

É unânime a preocupação com o empre-
go. Seja o meu, o seu, o do país inteiro. Sem 
ele a gente não sobrevive no mundo em que vivemos. Acompanhar as 
estatísticas sobre ele é de suma importância, tanto para entender mais 
sobre nossa economia quanto para nossos governantes poderem aplicar 
políticas públicas de melhorias.

No caso de Além Paraíba não é diferente. E por isso, trago hoje os 
dados mais atualizados sobre esse assunto tão polêmico e preocupante 
para nós.

Mas antes de começar, guarde que, de acordo com o IBGE, a estima-
tiva populacional da cidade para 2018 era de 35.321 habitantes.

Agora, veja só as seguintes informações:

Na figura 1 temos o mapa da cidade, a qual pertence a Microrregião 
de Cataguases, localizada na Zona da Mata Mineira. 

Na figura 2 temos a porcentagem de empregos formais sobre o total 
de habitantes. Isto é: o Caged nos informa que, em 1º de janeiro de 2019 
o número de empregos formais na cidade era de 4.408. Se dividirmos 
este número pelo total de habitantes, temos que, aproximadamente 
13% da população além-paraibana estava empregada formalmente 
dentro do Município nesta data.

Já na figura 3 temos outros dois dados interessantes:
•  A faixa vermelha indica o número de vagas de trabalho (for-

mais) que foram extintas na cidade entre Janeiro e Abril de 
2019, que é igual a 379;

•  Enquanto a faixa Azul mostra que foram criadas 358 vagas de 
trabalho (formais) na cidade no mesmo período.

Em resumo esses dados nos mostram que:
– Estamos em mais um ano com perdas de empregos na cidade. 

Porém, o dado de admissões me surpreendeu. Posso dizer que, por 
enquanto, 2019 se mostra equilibrado entre admissões e demissões 
na cidade. Se compararmos este dado com alguns municípios vizinhos 
temos dados semelhantes (OBS: se você achar interessante fazer essa 
comparação me fale aqui nos comentários que trago no próximo post).

E qual, então, é a importância de fazer essa análise?
– Entender como está a economia do município sob a ótica de um 

dos temas mais importantes e mais discutidos em todos os momentos, 
tanto prósperos quanto problemáticos. Afinal, ao pensar em estratégia 
de política pública nada melhor do que ser guiado por dados que mos-
tram verdadeiramente como anda a cidade.
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Empresários da Vila Laroca se reúnem 
pelo fortalecimento do comércio do bairro

No dia 18 de junho, o núcleo 
do programa Empreender de 
empresários da Vila Laroca, Vila 
Sou Mais Você, se reuniu para 
um café da manhã, onde traçou 
estratégias de engajamento em 
suas ações.

O núcleo, iniciado no ano 
passado, visa ao fortalecimen-
to do comércio na Vila Laroca, 
através de promoções e even-
tos diferenciados. A Laroqui-
nha, moeda criada pelo grupo 
para descontos em campa-
nhas específicas, por exemplo, 
foi uma ação bastante aprova-
da pelos consumidores da Vila 
Laroca. n Os integrantes do Vila Sou Mais Você traçando as ações

Nesse café da manhã, os par-
ticipantes discutiram maneiras 
de agregar mais empresários do 
bairro. Participaram do encontro: 
Guilherme Mesquita (Drogaria 
Mineira), eleito pelos integrantes 
o líder do grupo, Camilla Queiroz 
(Além dos Pés), Dadaça (Rob’s by 
Dadaça), Max (Padaria Luzitana) e 
Marcelo Fagundes (Armazém Lê 
Gourmet). 

O Técnico regional do SE-
BRAE, Marco Antonio de Men-
donça, esteve presente e falou 
sobre a importância desse for-
talecimento territorial, além de 
afirmar aos empresários que 
esse é um trabalho de plantar 
a semente e que não importa 
muito a quantidade de parti-
cipantes, mas o envolvimento 
desses com o programa.

ART ALÉM trabalha
sua identidade cultural

O Art Além, núcleo de artesanato do programa Empreender, 
desenvolvido pela ACEAP – Associação Comercial e Empre-

sarial de Além Paraíba, participou, nos dias 17 e 18 de junho, do 
encontro de Identidade Cultural, com a consultora do SEBRAE, 
Mazarelo Carneiro de Miranda. O curso faz parte do PDCA, (P = 
Plan, Planejar; D = Do, Fazer, Executar; C = Check, Checar, 
Verificar; A = Act, Agir). Esse ciclo é uma metodologia do SE-
BRAE, que facilita a tomada de decisões visando garantir o al-
cance das metas necessárias à sobrevivência do negócio.

Essa capacitação faz parte de um ciclo de desenvolvimento 
iniciado, ainda no ano passado, com o PSA – Programa Sebrae 
de Artesanato. O Art Além participou ainda de um curso do 
PDA – programa de desenvolvimento associativo e agora pas-
sa pelo PDCA.

Durante o encontro, os artesãos trabalharam a cultura e o 
patrimônio locais, materiais locais, preservando a identidade 
local em seus artesanatos.

ACEAP tem espaço de festas com aluguel
promocional para associados

A ACEAP – Associação Comercial e Empresarial de Além Pa-
raíba -  agora conta com um moderno e confortável espa-

ço para festas e eventos, no andar de cima de seu prédio.
O espaço foi inaugurado, em sua primeira abertura ao pú-

blico, no Café com moda, evento do Além Vest Moda, realizado 
em 24 de abril.

Foram investidos cerca de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Re-
ais) no empreendimento, que dará mais conforto e indepen-
dência aos eventos da ACE e uma opção de local para os asso-
ciados realizarem seus encontros e comemorações.

A presidente da ACEAP, Rosa Helena Melo Dutra, afirmou 
que os próximos investimentos devem ser instalação de corti-
nas, ares condicionados e ainda deve haver investimentos em 
equipamentos para a cozinha.

Associados interessados em alugar o espaço, podem entrar 
em contato com o setor comercial da ACEAP, 32 3466-1245.


