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ALÉM HAIR lança a I FEIRA DE ESTÉTICA,
BELEZA E BEM ESTAR DE ALÉM PARAÍBA

O

núcleo de salões de
beleza do programa
Empreender, desenvolvido pela Associação Comercial e Empresarial de
Além Paraíba - ACE AP, Além Hair,
realizará a I FEIRA DE ESTÉTICA,
BELEZA E BEM ESTAR DE ALÉM
PARAÍBA, nos dias 03 e 04 de julho, no SESI. Essa realização, que
tem o apoio da ACE AP e do programa Empreender, demonstra
a força desse núcleo, que vem
conseguindo avançar, através da
união e do associativismo.
Serão diversas oportunidades de cursos como Batalha de
Barbeiros, Gestão para Salões,
Aperfeiçoamento em Cortes,
Colorimetria, Maquiagem, Penteado para Noivas e workshops
e palestras variadas que estarão
disponíveis, em dois dias voltados para a beleza. Há vagas para
cursos pagos e gratuitos. A entrada custará R$ 10,00 e um quilo de alimento não perecível e os
inscritos em cursos pagos estão

5Coquetel de lançamento da Além Hair
isentos da entrada.
A I FEIRA DE ESTÉTICA, BELEZA E BEM ESTAR DE ALÉM PARAÍBA terá Expositores de marcas
nacionais e internacionais e já
estão sendo formadas caravanas
da região para participar. O Além
Hair realizou um coquetel de lan-

çamento, no dia 14 de junho,
na Galeria Maria Stella Pinto,
do Cine Teatro Brasil, em que
envolveu profissionais da área
e representantes de marcas
do setor. Informações sobre os
cursos e inscrições na ACE AP,
no SESI, telefone 32 34661245.

5As integrantes do núcleo
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Felipe Leroy e a Cozinha Vitrine dão um toque
especial ao II Festival Gastronômico e Cultural

O

contador Felipe Augusto Leroy decidiu que queria viver
a poesia de trabalhar no que
amava e então... o mundo ganhou o Chef de cozinha Felipe Leroy.
Tudo começou quando, trabalhando no sistema financeiro, há 15 anos
atrás, formatando propostas para a
análise de risco, junto aos bancos de
fomento empresarial, teve algumas
decepções no mercado e decidiu buscar outro caminho. Para isso, contou
com a ajuda da família e dos amigos,
numa jornada de auto conhecimento,
que culminou na decisão de se dedicar ao estudo da gastronomia. Ao
mesmo tempo, Felipe conseguiu fazer
uma relação de seu trabalho na área
financeira com o desenvolvimento
do trabalho na cozinha, em características como disciplina, organização,
regras e controle de frações, muito
desvalorizadas e extremamente necessárias, segundo ele.
Daí para a frente, o objetivo foi
buscar e desenvolver caminhos para o
sucesso, inclusive a saída do Brasil, em
uma jornada em Valencia, na Espanha,
onde fez uma pós graduação em direção de hotéis e restaurantes, quando
pôde se dedicar ao conhecimento profundo de grandes redes hoteleiras e de
grandes empresas “banqueteiras”. Nesse
período, fez muitas viagens pela Europa
cozinhando e aprendendo na prática.
Ao retornar ao Brasil, encontrou um
mercado de hotéis sedentos por essas
informações. Todo esse processo, o levou à fundação da Cozinha Vitrine, que
nasceu de sua primeira empresa de treinamento, a partir de uma necessidade

5 Equipe do Cozinha Vitrine
do mercado de ir até o conhecimento da
área. A partir daí, o trabalho começou
a se desdobrar de uma forma mais organizada e institucional. Recentemente, Felipe chefiou a cozinha da Copa
das Confederações, em Belo Horizonte, e, como resultado de um trabalho
bem executado, chefiou as quatro áreas
mais importantes da Copa do Mundo
da FIFA, também em BH, atendendo
a Chefes de Estado, artistas, clientes de
patrocinadores másteres e patrocinadores da Copa. Além Desses, Felipe participou de outros importantes eventos,
mas, de acordo com ele, a Copa foi o
trabalho mais importante e o mais difícil porque não permitia erros. “Sabe
qual é a música? Uma nota, uma chance”, brinca ele.
Ele define bem o trabalho da Cozinha Vitrine, quando explica que
a cozinha tem a parte que ninguém
vê, que é justo onde entra o controle
e financeiro e afins, e a parte visível,
que são o sabor e a imagem dos pra-

5 Felipe em ação
tos. Tudo deve funcionar bem nesse
processo, para que haja um diferencial
no mercado. Consultorias, mentorias,
buffets, escola de cozinha, cozinha vitrine de saúde - que trabalha alimentação de pessoas diabéticas e com câncer,
e o exclusivo “gastrocoaching” são os
serviços da empresa, que trabalha buscando a excelência.
Felipe conheceu a gerente executiva
da ACE AP - Alina Gomes em um trabalho de “gastrocoaching com os consultores do Empreender, na FEDERAMINAS,
em Belo Horizonte. Ela se encantou pelo
trabalho dele e visualizou a importância
de sua participação no II Festival Gastronômico e Cultural. Em uma semana percorrendo e conhecendo os participante,
Felipe desenvolveu com os empresários
os pratos do festival. Além de monitorar
toda área de organização gastronômica
do evento, Felipe estará também na Carreta do SENAC, durante o festival, com
a Chef Adriane Victor, companheira de
Cozinha Vitrine.

II FESTIVAL GASTRONÔMICO E CULTURAL
DE ALÉM PARAÍBA TERÁ ESTRUTURA
JAMAIS VISTA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES

O

II Festival Gastronômico e Cultural
de Além Paraíba,
idealizado pelo núcleo de bares, hotéis
e restaurantes do
programa Empreender, com o apoio da
ACE AP - Associação
Comercial e Empresarial de Além Paraíba, será realizado
em 06, 07 ,08 e 09 5 Galpão
de julho e acontecerá no Parque de Exposições da cidade, com
uma mega estrutura, que trará ao local um
clima confortável e aconchegante. As pulseiras para os quatro dias do festival custam
R$ 65,00 e os ingressos avulsos variam de
R$10,00 a R$35,00, podendo esses valores
serem alterados nas datas dos shows.
Uma enorme tenda galpão (FOTO), em
frente ao palco, abrigará as mesas e evento
terá wifi liberado, além de máquinas de cartão para a compra de comida, bebida e ingressos. Tudo está sendo pensado para que o
público tenha uma experiência agradável, nos
quatro dias de festival.
Cada restaurante terá três pratos, que foram elaborados com a supervisão do Chef Felipe Leroy, do Cozinha Brasil. A parceria com
a PMAP cuidará de parte da infraestrutura do
evento e trará a Carreta Gastronômica do SENAC, que estará em todos os dias do festival,
com oficinas gratuitas.

5 Fulanos e Ciclanos

Tel.:

(32)

O II Festival Gastronômico e Cultural de
Além Paraíba contará com as seguintes atrações: dia 06 de julho, quinta-feira - Apresentação do Grupo de Violões do projeto Oficinas
Além (projeto social e cultural do Governo
Municipal), Fulanos e Ciclanos, banda global
agenciada pelo promoter Miltinho Gonçalves
e a dupla Paulo & Anderson, dia 07, sexta-feira - Viola da Terra e Kiko Zambianchi, dia 08,
sábado - Damaris Morais e Renato Teixeira,
dia 09 de julho, domingo - Leila Ribeiro, Banda Sombra do Abil e Felipe Deluka.
Os ingressos e passaportes estão à venda
nos seguintes locais: Hotel Renavi, Hotel Alpa,
Rima Hotel de Volta Grande, Bar e Restaurante da Santinha, Cotril, Restaurante Fundo de
Quintal, Restaurante Key & Cia, Restaurante da
Bia, Restaurante Sabor da Vila, Pizzaria Jeitinho
Brasileiro, Covil e ACE AP e sympla.com.br
Patrocinadores oficiais: Sumicity, Energisa
e Unimed. Apoio: Programa Empreender, Governo Municipal e Cozinha Vitrine.

5 Grupo de violões das Oficinas Além

3466-1500

O Chef comentou a influência do Rio
de janeiro em nossa cultura, mas afirmou que a cozinha mineira está embutida em nossos restaurantes. Ele ressaltou
que nossa história com a ferrovia acabou
nos dando uma cultura cosmopolita, inclusive na culinária. Ele visitou o núcleo
rural As Marias de Torrentes e destacou
a qualidade de alguns de seus produtos,

que, segundo ele, poderiam estar até em
aeroportos pelo país.
Sobre a ideia do festival, Felipe foi
só elogios a iniciativa da ACE AP, junto aos empresários do Hospedar Gastronômico. Ele afirmou que as pessoas
podem esperar um evento diferenciado
e muito mais organizado, do ponto de
vista profissional, além de empresários com o intuito superior de “servir”.
Ele afirmou ainda que esse modelo de
evento ainda será adequado, ao longo
dos anos, para se chegar a um formato
mais “festival”. Um aspecto importante
seria, por exemplo, a escolha de apenas
um prato por restaurante (hoje são três)
e o acontecimento desse festival nos
próprios restaurantes, por um período
maior. De acordo com Felipe, a equipe
da ACE AP está fora da curva do extraordinário, por doar toda a energia visando muito mais a ver pessoas felizes
do que esperar retorno financeiro, mas
que isso vai servir para mudar a história
da cidade.

5 Felipe em uma das consultorias do festival
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CLUBE DE VANTAGENS DA
ADÃO ARAÚJO REALIZA NOVO SORTEIO
Os sorteados puderam jantar na inauguração da iluminação
artística da Estação de Porto Novo

5Jantar de inauguração da Estação de Porto Novo, parceria entre o MHCN, ACEAP e Governo
Municipal

5Estação iluminada

No dia 17 de junho, o Clube de Vantagens da Adão
Araújo, núcleo do programa
Empreender, desenvolvido
pela Associação Comercial e
Empresarial de Além Paraíba - ACE AP, serviu um café
da manhã, ao som do Grupo
de Violões das Oficinas Além,
do Departamento de Cultura
da PMAP. Além disso, a Drogamais esteve presente com
aferição de pressão arterial,
medição de glicose e análise capilar e a La Meyze pro-

porcionou uma super
Estação de Porto Novo,
maquiagem para as
quando foi inaugurada
mulheres presentes. A
a iluminação artística,
ação foi realizada para
que lá ficará, destacanque fossem sorteados
do nosso patrimônio.
os cupons do dia dos
Essa
iluminação,
namorados.
que dá um charme
21 pessoas foram
todo especial ao nosso
contempladas no sorpatrimônio, foi possíteio, uma com um plavel graças a uma parno de saúde ambulaceria entre a ACE AP,
torial da Unimed, com
O MHCN - Museu de
5Cacau Show
carência de três meses
História e Ciências Napara pagamento, outra com Brasil, no valor de R$100,00 e turais e o Governo Municipal.
uma poupança do Banco do 19 pessoas com um jantar na A noite de inauguração, 23 de

5Aquarela

5Boa Forma

5Mania de Doce

5La Meyze

5Casa das Meias

5Espaço Profissional Hair

5Dog Town Mara Joias

junho, contou com a música
de Felipe Deluka e o jantar
foi preparado pelo restaurante Lotti’s. Os integrantes do
Clube de Vantagens da Adão
Araújo estiveram presentes,
assim como parte da diretoria ACE AP, do diretor do
MHCN, André Martins Borges
e do Prefeito Municipal, Miguel Belmiro de Souza Junior
e esposa.
Veja fotos do evento e de
alguns dos contemplados no
sorteio.

5H Store

5Top Frut
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Seminário de Empreendedorismo
Foi finalizado em 21 de junho, o
Seminário de Empreendedorismo
do SEBRAE, sediado pela ACE AP Associação Comercial e Empresarial
de Além Paraíba. O evento teve sua
abertura com uma palestra de Bruno Quick, realizada na noite de 19
de junho, na Câmara Municipal. A
palestra tratou do tema Empreendedorismo e desenvolvimento territorial. Em sua fala, Bruno exaltou
o trabalho que vem sendo realizado
pela ACE- AP, sobretudo na união de
lideranças, e destacou a importância
da união público- privada no caminho do desenvolvimento.
5A mesa redonda sobre cultura, economia criativa e artesanato
No dia 20, duas atividades noturnas redonda sobre turismo, economia criaticompuseram o seminário: uma palestra va e artesanato, com Mônica Stela - anasobre Boas Práticas e Redução de Des- lista técnica da área de comércio e serperdícios, com Julia Padoveze, analista viço, Sabrina Campos e Gustavo Baldez,
de inovação e sustentabilidade, e Ino- especialista em economia criativa. À noivação e Gestão Organizacional, com An- te, o seminário foi encerrado com a excelente palestra INOVAMODA, ministrada
drea Furtado.
Já no dia 21, dia de encerramento, por Ana Luiza Guimarães, consultora téc5Palestra de Bruno Quick, na abertura
aconteceu, durante a tarde, uma mesa nica do SENAI.
do seminário

5A palestra INOVAMODA apresentou as novas tendências

5Boas práticas de redução de desperdícios

