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II FESTIVAL GASTRONÔMICO E CULTURAL DE
ALÉM PARAÍBA ENCANTA, COM
EXCELENTE MÚSICA, DELICIOSA GASTRONOMIA
E ESTRUTURA GRANDIOSA
n FOTOS DA ABERTURA E SHOW DE 06/07 - PEDRO ROCHA E SÔNIA CARVALHO
n FOTOS OFICIAIS DO EVENTO - VINÍCIUS CASTRO

O

II Festival Gastronômico e Cultural de Além Paraíba, que aconteceu no Parque de Exposições
da cidade, de 06 a 09 de julho, deixou boquiabertos os presentes pela mega estrutura, excelente programação musical e qualidade dos pratos apresentados.
O evento, idealizado pela ACE AP - Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba, junto aos integrantes do núcleo do programa Empreender, desenvolvido pela instituição, Hospedar Gastronômico
- Covil, Hotel e Restaurante da Santinha, Cotril, Restaurante Fundo de quintal, Key & Cia, Restaurante
da Bia, Sabor da Vila, Pizzaria Jeitinho Brasileiro e os
hotéis Alpa e Renavi, reuniu centenas de pessoas da
cidade e região. A realização contou com o patrocínio
oficial da Sumicity, Energisa e Unimed e com o apoio
do Governo Municipal, do Cozinha Vitrine e do programa Empreender, da FEDERAMINAS.
Na abertura oficial do evento, o Prefeito Municipal,
Miguel Belmiro de Souza Junior, exaltou a parceria realizada e deixou clara a intenção de apoiar os trabalhos da
ACE, em prol do desenvolvimento, sempre que possível.
A Coordenadora Estadual do Empreender, Cleide Bersa-

5Autoridades, ACE AP e integrantes do Hospedar Gastronômico, no palco de abertura

5O Prefeito Municipal Miguel Belmiro de Souza Júnior

5O Presidente da ACE AP, João Ermelindo

ni, exaltou o trabalho da gerente da ACE, Alina Gomes, tronômico, Claudiane Cerqueira e Luiz Otávio, deram as
com o programa e destacou a equipe, diretoria e pre- boas vindas ao público e exaltaram a iniciativa.
Na próxima edição, divulgaremos o balanço financeisidência da instituição, nesse processo histórico rumo
ao desenvolvimento. Os integrantes do Hospedar Gas- ro do evento.

Leia também
nesta edição:
5Cleide Bersani, coordenadora estadual do Empreender

5Os integrantes do Hospedar Gastronômico, Luiz Otávio e
Claudiane Cerqueira deram as boas vindas aos presentes
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Música de qualidade e primorosa
gastronomia fizeram o sucesso do II Festival
O

s shows não deixaram a desejar. Na
quinta feira, dia
06, o Grupo de Violões das
Oficinas Além apresentou o
fino da música e mostrou o
talento de nossa gente. Logo
após, a banda jovem Fulanos
e Ciclanos, assessorada pelo
diretor da MG Produções,
Milton Gonçalves, surpreendeu com a excelente voz
da vocalista Ana Terra Blanco e o carisma dos demais.
Fechando a noite, a dupla
Paulo & Anderson fez o que
sabe bem fazer: música de
qualidade.
Na sexta, 07 de julho, foi
a vez do retorno do Viola da
Terra, sucesso na primeira
versão do festival. Mais uma
vez música de altíssima qualidade, na noite encerrada
por Kiko Zambianchi e seus
diversos sucessos.
O sábado, 08 de julho,
trouxe o talento de Renato
Teixeira, com músicas tradicionais, que emocionaram o
público, em uma excelente
apresentação. Mas, sem dúvida, a emoção se estendeu,
com o mega show da alemparaibana Damaris Moraes,
que envolveu a plateia e não
deixou a peteca cair, com um
show dinâmico, alegre e muito carismático.

No domingo, na hora do
almoço, já rolava um clima
de quero mais, com a linda
voz de Leila Ribeiro, acompanhada do pai, Antônio. O
evento virou uma enorme
praça de encontros e reencontros. Segunda atração da
tarde, Felipe Deluca colocou
o povo para dançar e a banda
Sombra do Abil, patrimônio
histórico do município, sacudiu o parque de exposições,
finalizando as atividades.
Os pratos estavam muito
bem elaborados e o renomado Chef, Felipe Leroy, do Cozinha Vitrine, acompanhou a
preparação e entrega da parte
gastronômica. Ele também
ministrou, ao lado da sócia e
também chef Adriane Victor,
os cursos da carreta gastronômica do SENAC, presente
no evento, todos os dias, através da parceria com o Governo Municipal.
Os mais diversos depoimentos demonstraram
a força do evento, que teve
sua primeira edição, no ano
passado, dentro do espaço do
SESI de Além Paraíba. O ator
alemparaibano, Anderson
Cunha, que hoje brilha nos
palcos do Brasil, parabenizou
a iniciativa e expôs diversas
ideias para o III Festival. Já
a cantora Damaris Morais,

exaltou o desenvolvimento
econômico que deve gerar
esse movimento cultural e
gastronômico. Toda a diretoria da ACE, junto ao Presidente, João Ermelindo, estiveram no festival, apoiando e
participando. Trata-se de um

momento de mudança e desenvolvimento.
A qualidade do som foi
garantida pela Embrasom.
Toda a cobertura em vídeo do
evento foi feita por Edney Jones e sua equipe. Edney também apresentou os shows. O

programa Qual o seu tempero, da apresentadora Celma
Mesquita, fez uma matéria
sobre o II Festival e também
sobre a participação de Felipe
Leroy no evento e na carreta
do SENAC. Vale destacar a
força da união, promovida

pelo programa Empreender
na realização desta e de diversas outras ações desenvolvimentistas e a participação
dos núcleos Art’ Além Mãos
Iluminadas e As Marias de
Torrentes, recepcionando o
público, com seus produtos.

5 Renato Teixeira

5 O público do festival

5 O Grupo de Violões das Oficinas Além encantou, na abertura

5 Damaris Morais

5 A criançada se divertiu nos brinquedos, durante o festival

5 Felipe Deluka

5 Felipe Leroy, do Cozinha Vitrine

5 A sombra do Abil encerrou o festival

5 Kiko Zambianchi

5 Leila Ribeiro e Antônio

5 Banda Fulanos e Ciclanos

5 Viola da Terra

5 Paulo e Anderson fecharam a noite de abertura
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ACE AP sedia reunião de apresentação do
movimento Pró Município
A ACE AP - Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba
- sediou, na noite de 03 de julho, a
reunião de apresentação do movimento Pró Município, atualmente,
desenvolvido em parceria com 26
municípios mineiros. Trata-se basicamente da criação de um conselho
municipal tripartite - empresariado,
clubes de serviços e poder público,
que delibera e propõe pautas a partir
das demandas de representatividade,
concorrendo para o planejamento do
desenvolvimento da cidade a longo
prazo. Podemos citar como experiência bem sucedida a cidade de Maringá, no Paraná.
Durante a reunião, a consultora
da Regional Noroeste da FACISC
- Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina , Lenir
Pavan, explicou o funcionamento do
Pró Municípios e cada etapa de sua
implantação. O Presidente da FEDERAMINAS, Emílio Parolini, apresentou programas e produtos da ins-

tituição e exaltou o trabalho da ACE
AP, apontada por ele como referência em Minas Gerais, no desenvolvimento do programa Empreender.
Diversas lideranças nas mais variadas áreas de Além Paraíba estiveram presente na reunião e ficaram
animadas com o movimento. Estas
lideranças já vem passando por diversas capacitações com a finalidade de implantação do Pró Municípios. A Jornalista Marília Rosetolato
afirmou que tem certeza do sucesso
desse trabalho. “Somos dezenas de
pessoas envolvidas nesse projeto.
Cada um com sua forma de pensar,
com suas habilidades específicas,
mas todos voltados para um objetivo em comum: buscar caminhos
que levem Além Paraíba ao desenvolvimento. Todos estão muito
empolgados. Como disse um dos
participantes, a implantação do
Pró Municípios em Além Paraíba
foi um presente que a Federaminas
nos deu, um ‘bilhete premiado’.

ART’ALÉM
participa da
segunda fase do
PSA - Programa
SEBRAE
de Artesanato

Aconteceu, nos dias 03 e 04 de julho, a primeira parte
da segunda etapa do PSA - Programa Sebrae de Artesanato, com os integrantes do Art’ Além Mãos Iluminadas,
núcleo de artesanato do programa Empreender, desenvolvido pela ACE AP - Associação Comercial e Empresarial
de Além Paraíba.
A consultor Heloiza Curzio tratou, entre outras coisas,
da cooperação que deve haver entre os talentos do grupo, na produção de seu artesanato. Os integrantes mais
uma vez participaram em massa e aproveitaram muito o
conhecimento da consultora.
O programa acontece nas 27 unidades federativas do
Brasil. Ao longo desse período, o Sebrae já capacitou 90
mil artesãos. A atividade é ainda fonte geradora de renda
e ocupação e vem ganhando um perfil local aqui em Além
Paraíba, através das capacitações.

5 Heloísa Curzio, com o Art’Além

5 O Grupo e seus produtos, durante a primeira fase da segunda
etapa do PSA - Programa SEBRAE de Artesanato
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5 Reunião do Movimento Pró Município, realizada na ACE AP

Nós que amamos a cidade temos a
oportunidade de participar diretamente da construção de um futuro
melhor. Vai dar trabalho, mas unidos conseguiremos”, afirmou ela.
Estão incluídas no Pró-Município

as cidades de Barão de Cocais, João
Monlevade, Belo Oriente, Governador Valadares, Conceição do Mato
Dentro, Ouro Preto, São João Del
Rei, Além Paraíba, Santa Vitória,
Unaí, João Pinheiro, Carmo do Caju-

ru, Arcos, Piumhi, São Roque de Minas, Muzambinho, Campos Gerais,
Elói Mendes, Diamantina, Angelândia, Capelinha, Minas Novas, Turmalina, Janaúba, Porteirinha e Paraopeba (em parceria com a Faemg).

Grupo de lideranças para formação
do conselho de desenvolvimento
participa do BOOTCAMP

A

conteceu, de 26 a 30 de
junho, na ACE AP - Associação Comercial e
Empresarial de Além Paraíba, o curso BOOTCAMP Empreendedorismo em ação.
Voltado para as lideranças, envolvidas na formação
do conselho de desenvolvimento local, o curso foi ministrado pela analista do SEBRAE e psicóloga, Carmen
Rossana Karrijo.
Durante as cinco noites
de curso os participantes
trabalharam o empreendedorismo em atividades práticas e discussões contínu5 A consultora em ação com o grupo
as sobre desenvolvimento.
O BOOTCAMP é o se- cipou o grupo de lideranças. 15 a 18 de maio, também pela consultora do SEBRAE,
gundo curso do qual parti- O primeiro foi realizado de na ACE AP, ministrado Sheila Couto.

ACE ALÉM PARAÍBA sedia segundo
encontro da Regional
Zona da Mata e Vertentes

Na manhã de 22 de junho,
a ACE AP - Associação Comercial e Empresarial de Além
Paraíba, sediou a 2ª reunião
da Regional Zona da Mata e
Vertentes.
O objetivo do Encontro,
que contou com a participação de Bicas e Leopoldina, do
técnico regional do SEBRAE,
Marco Antônio de Mendonça, e do representante da
FEDERAMINAS, Haenderson
Sena, foi discutir e fomentar
o desenvolvimento da regional, com a criação do grupo
de trabalho das Associações
Comerciais, para identificar
as demandas, buscar estratégias para melhorar a receita

5 O Vice-Presidente da ACE Além Paraíba, Sávio Ferraz, e a gerente executiva, Alina Gomes

das ACEs e intensificar o relacionamento, através das reuniões periódicas. O modelo
seguido será o do programa
Empreender, já desenvolvi-

do no setor empresarial, em
Além Paraíba.
O Vice Presidente da ACE
AP, Sávio Ferraz, deu as boas
vindas às cidades participan-

tes e a gerente executiva, Alina Gomes, contou um pouco
da experiência bem sucedida
na instituição, sobretudo com
o Empreender.
Durante a conversa, um
dos pontos identificados
como comum a todos foi a
linha de crédito. Ficou claro
que a união entre as cidades é fundamental para o
desenvolvimento regional
tanto quanto a união interna dos municípios é fundamental para o progresso dos
mesmos.
O encontro foi finalizado
com um almoço, do qual participaram alguns membros da
diretoria ACE AP.
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ACE AP SEDIA ALÉM HAIR - A I FEIRA DE BELEZA,
ESTÉTICA E BEM ESTAR DE ALÉM PARAÍBA

A

Associação Comercial e
Empresarial de Além Paraíba - ACE AP - sediou
e organizou, nos dias 03 e
04 de julho, a Além Hair - I
Feira de beleza, estética e
bem estar de Além Paraíba.
O evento partiu de uma iniciativa do núcleo do Empreender, de mesmo nome, que
é desenvolvido pela ACE AP
com os salões de beleza da
cidade.
Diversos cursos, palestras e workshops pagos e
gratuitos, sorteios de brindes, demonstrações de
produtos e stands das mais
diversas marcas na área
da beleza, como The Class,
Equilibrium, Rigon, Albertina Podóloga, La Meyze,
Itallian Collor, Drogalém,
Amend e Mary Kay, prestigiaram a feira.
Durante os dois dias, a
cidade recebeu visitantes de
cidades da região, como Pirapetinga, Leopoldina, Carmo, Pádua e Sapucaia, movimentando o comércio local,

5A representante do Além
Hair, Rita de Cássia, falou em
nome do núcleo

3Atividades
durante a
feira

5O Além
Hair
com Alina
Gomes
e João
Ermelindo

além dos cursos realizados
na Além Hair.
Na abertura oficial, o Presidente da ACE AP, João Ermelindo de Andrade e Silva,
destacou a força do programa Empreender na realização de eventos como esses
e agradeceu o apoio do Governo Municipal, cuja parceria trouxe o SENAC para as
capacitações gratuitas.
Batalha de Barbeiros,
Workshop porcelanista de
unha, Técnicas de colorimetria, Administração de salões, Alongamento capilar
Gabi Almeida, Workshops
especiais de maquiagem e
auto maquiagem de Higor
Zóffoli, drenagem linfática,
limpeza de pele e outros

5O presidente, João Ermelindo, dando as boas vindas, na
abertura da Feira

cursos do SENAC, além de
muitas outras oportunidades de capacitação. Tudo ao
alcance dos profissionais de
Além Paraíba e da região,
essa foi a Além Hair, que
deve ser realizada em todos
os anos, a partir de agora.

