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O destaque da Associação
Comercial e Empresarial
em 2014
Com uma Diretoria atuante, um
Conselho Fiscal de olhos sempre
abertos, uma equipe unida e capacitada e
um Presidente democrático, a ACEAP
cresce, se desenvolve e agrega novos
associados. Com tudo isso, a instituição
pode e deve comemorar e assim o fez, no
ﬁm de 2014.
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Novas instalações da ACE/UNOPAR
serão entregues em breve

Escola de esportes do SESI AP
termina o ano em festa

A obra, que
começou em julho
de 2013, totalmente
ﬁnanciada com
recursos da
Associação, deve
ser entregue até o
ﬁm de março.
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UNOPAR e ACE
Um caso de amor
bem sucedido
A UNOPAR
recebe mais alunos
em 2015.
Pág. 03

Programa Empreender
A união faz, literalmente,
a força
A união dos núcleos do
programa Empreender
cresce a cada dia.
Capacitações, eventos
de sucesso e a vontade
de evoluir marcaram
2014.
Pág. 07 e 08

A Escola de
esportes do SESI AP
terminou o ano de 2014
com confraternizações das
turmas. Durante o ano, os
atletas do clube
participaram de
competições regionais, e
trouxeram medalhas
diversas.
No ﬁm de 2014, foram
instaladas na unidade
cer cas elétr icas e o s
banheiros foram
reformados.
Pág. 06
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A PALAVRA DO PRESIDENTE

-

O cenário, que se projeta para o ano
de 2015, não nos remete a imaginar
uma tonalidade suave de problemas
pela frente e vem, sim, carregado de
projeções negativas para a área
econômica e bastante turbulenta
politicamente. Enquanto a vida
segue naturalmente, temos como
função obrigatória pensar todo o
tempo em ações que promovam
desenvolvimento de nosso
município, mas ciclicamente crises
se estabelecem exigindo ainda mais
Rogério Lobo
atenção e dedicação.
Assim, a Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba (ACEAP) vem cumprindo sua tarefa de atender as necessidades de nosso
empresariado do comércio, da prestação de serviços e da indústria,
desde 1936, e isso nos traz a necessidade de agradecer e parabenizar a
tantos e todos que tiveram atuação dentro desta instituição que no ano
que vem completará seus 80 anos de serviços prestados a nossa
comunidade.
Aqui ingressamos para o primeiro mandato 2012/2013 e agora
chegamos ao ano ﬁnal de nosso segundo mandato 2014/2015.
Ao receber a incumbência de dirigir a ACE, entendíamos que
precisávamos fortalecer ainda mais a arrecadação de recursos para que
a entidade, mais sólida ﬁnanceiramente, pudesse prestar mais serviços
aos seus associados e ao empresariado de modo geral. Aumentamos o
número de associados, prestamos alguns serviços que nos trazem mais
recursos, porém, focamos nossas ações, principalmente, no
fortalecimento e investimentos na Universidade que administramos nas
dependências do SESI e isso nos fortiﬁcou. Hoje, a UNOPAR, a maior
universidade de ensino à distância do país, é uma sólida realidade do
município e já contamos com mais de 500 alunos. Projetamos 700
metros quadrados de obras no SESI para disponibilizar mais salas de
aula e acomodar a ACE, sendo que o primeiro pavimento já está
concluído. Assim disponibilizamos mais cursos à comunidade com
melhores acomodações.
Também a atividade ﬁm da ACE foi bastante ativada, a partir de 2014,
com o incremento do Programa Empreender da FEDERAMINAS,
apoiado pelo SEBRAE, além dos serviços prestados aos associados,
como certiﬁcação digital, recuperação de crédito, fomento/concessão
de crédito, homologação, serviços do SCPC e principalmente
orientação empresarial (cursos, consultoria, treinamento, missões e
palestras), além de disponibilizar às empresas os serviços do SESI.
O Programa Empreender cria núcleos setoriais de um mesmo
segmento. Como exemplo, podemos citar o núcleo ALÉM VEST
MODAS, formado por lojas de vestuário, que em agosto de 2014 e,
agora, em fevereiro de 2015, promoveu uma feira de liquidação com
absoluto sucesso, entre outras ações. Esses núcleos recebem
capacitação do SEBRAE e discutem problemas comuns, buscando
soluções comuns. Ao invés de enfrentar o mercado disputando entre si,
o núcleo soluciona seus problemas, em forma de associativismo.
Já contamos, além do núcleo de vestuário, para o qual vem sendo
preparadas novas integrantes, com o de artesanato, padarias e mercados
de bairros, material de construção e saúde. Há a intenção de formar
mais um, de agricultura familiar, sendo que a ACE vem merecendo
destaque do SEBRAE pela presteza na implantação do programa.
Assim, iniciamos o ano de 2015 com muito trabalho, disposição e
determinação, objetivando cumprir o que determina a Lei da Micro e
Pequena Empresa nesses 80 anos bem vividos da Associação
Comercial Empresarial de Além Paraíba (ACE-AP) que tanto nos
honra.
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A visão do Associado
Por Rita França
Fiquei muito feliz por ter a oportunidade de abrir essa
coluna. Como muitos de vocês já sabem, a ACE,
Associação Comercial e Empresarial de Além
Paraíba, vem em busca, ao longo do tempo, de ações
que promovam o comércio local. Dentro dessa meta,
há cerca de um ano atrás, foi implantado o
EMPREENDER, dando início aos núcleos setoriais.
O objetivo desses núcleos é, através de reuniões
periódicas, proporcionar a troca de informações,
ideias e experiências, que impulsionem o comércio
local, com ações práticas para melhoria e
crescimento de nossa cidade.
Eu, como membro dessa equipe do Além Vest Moda,
núcleo lojista do Empreender, quero aqui deixar
registrada a minha alegria e satisfação por estar
fazendo parte desse processo. A importância do Além
Vest tem sido demonstrada na realização de grandes
eventos, como o LIQUIDALÉM, LIQUIDAVERÃO
e Natal Solidário, Além Vest Moda, este que, além de
promover as lojas participantes, ainda teve grande
apelo social, por ter toda a renda arrecadada com a
venda de convites, revertida para o Centro de
Promoção da Criança e do Adolescente , Pró Criança.
Vale ressaltar também a excelente convivência com o
grupo. São pessoas que aprendi a respeitar, admirar e
com quem aprendo sempre. A vida é um eterno
aprendizado. Sabemos muito pouco e quando temos
a oportunidade de aprender com o outro é a melhor
escola. O Além Vest Moda tem sido tudo isso para
mim.
Esse compartilhamento me fez olhar com novos
olhos esta cidade em que nasci, cresci, construí
minha família e concretizei meus sonhos
proﬁssionais, projetando a Terra e Cia e a Vila Basic
no mercado local e regional. Através do Empreender,
posso ter a certeza de que fortalecendo o comércio
t e r e m o s
geração de
emprego e
renda. E assim,
teremos uma
cidade limpa,
organizada...
J u n t o s
p o d e m o s
muitas coisas.
Fazer hoje para
o m e l h o r
amanhã, sem
esperar que o
acaso dê conta
de resolver.
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Novas instalações da ACE serão entregues em breve
As obras da nova
sede da ACE
deverão ser
entregues em
março, deste ano,
quando todas as
atividades da
instituição
passarão a
funcionar em um
único espaço.
Iniciadas em julho
de 2013, as obras
estão em fase de
Novas e confortáveis instalações da ACEAP
acabamento e
custaram, até aqui, cerca de R$371.000,00. Valor já quitado e totalmente ﬁnanciado pela ACE.
Com as novas instalações, alem de uniﬁcar os serviços, a Associação Comercial e Empresarial se adequará às
normas de acessibilidade, passando a atender com ainda mais conforto.
Assim que realizada a mudança, o prédio do Porto, patrimônio da ACE, pode ser alugado e irá gerar renda
para a instituição, que trabalha sempre em prol do Associado.

UNOPAR E ACE
Um caso de amor bem sucedido
Instalado em Além Paraíba desde
2010, no SESI, o pólo da UNOPAR
conquistou de vez o coração da
cidade e região. Com cursos a
partir de R$149,00 mensais, a
UNOPAR é uma alternativa para se
formar em uma instituição de
qualidade online, com aulas
presenciais uma vez por semana.
Atualmente, há no pólo 455 alunos,
sendo 110 calouros para 2015. De
acordo com a coordenadora do pólo, Renata Rocha,
talvez seja formada uma turma de educação física
ainda esse ano.
Inicialmente com os cursos de serviço social e
pedagogia, o pólo de Além Paraíba conta hoje com
turmas de administração, ciências contábeis, gestão
ambiental, análise de sistemas, gestão em recursos
humanos, estética e logística. Além das pósgraduações com especializações nas áreas das
graduações ofertadas.
O espaço ganhou novas salas e equipamentos e os
alunos que se formaram já estão inseridos no
mercado de trabalho. O pólo recebe alunos de toda a
região.

Novos alunos do polo de Além Paraíba prestando vestibular

Instalações do Laboratório de Estética
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Novas aquisições
para o nosso SESI

SESI termina 2014 em festa
O SESI AP realizou diversos eventos em 2014.
Além da tradicional festa das crianças, realizada
em outubro, ﬁnalizou a escola de esportes com a
chegada do Papai Noel, em 17 de dezembro e com
um super café da manhã, no dia 18 do mesmo
mês.
Durante todo o ano passado, os atletas do SESI
participaram de competições - em Juiz de Fora,
Cataguases e no próprio clube – trazendo
medalhas diversas para nossa natação.

A unidade do SESI de Além Paraíba,
gerenciada pela ACE, instalou cercas
elétricas, visando uma maior segurança de
associados, frequentadores e colaboradores.
Os banheiros foram totalmente reformados,
garantindo conforto a todos.
As aquisições do SESI AP foram feitas com
recursos do SESI Minas, no valor de R$
24.315,80, acrescidos de R$ 815,00 de
recursos da própria unidade.

Café da manhã de encerramento da escola de esportes

Banheiros reformados visando ao conforto do associado

Gincana realizada na festa do Dia das Crianças SESI

Cercas elétricas garantem a segurança
Medalhistas do SESI em mais uma competição de Natação

ACESSE www.aceap.com.br
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O Programa Empreender é um programa de
mobilização, onde empresários de micro,
pequenas e medias empresas se reúnem,
trocam experiências, se auxiliam e conquistam
mercados, atuando como agentes estratégicos
no processo de desenvolvimento de nossa
cidade e região. Através da parceria ACE,
SEBRAE e FEDERAMINAS, os grupos de
trabalho, formados pelos empresários do
mesmo ramo de a vidade, têm assessoria
técnica, consultoria, palestras, formação
proﬁssional e toda a orientação necessária. O
obje vo é contribuir para o aumento da
compe vidade das MPME´s (micro, pequenas
e médias empresas). Depois de formado o
núcleo, seus par cipantes passam a iden ﬁcar
os problemas e necessidades comuns a todos,
buscando soluções voltadas para o
desenvolvimento e aprimoramento de todos os
componentes. O resultado dos Núcleos
Setoriais, além das vantagens econômicas, é a
a p rox i m a ç ã o d o s e m p r e s á r i o s , a n t e s
unicamente concorrentes, que passam a
trabalhar como parceiros do mesmo setor, com
experiências semelhantes.
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A união faz, literalmente, a força
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A empresárias do Além Vest Moda, junto à Gerente e o Presidente da ACE,
Alina Gomes e Rogério Lobo, e as cerimonialistas Regina Celi e Márcia Zamboni.

Hoje, temos, em Além Paraíba, cinco núcleos
setoriais – lojista, material de construção,
padarias e mercados, artesanato e saúde.
Dentre estes, vale citar citar o sucesso do Além
Vest Moda, núcleo Lojista, que promoveu
diversas ações de visibilidade, como o
LIQUIDALÉM, o NATAL SOLIDÁRIO e, agora em
fevereiro, o LIQUIDAVERÃO, e já está
preparando novas empresárias para serem
incluídas, fortalecendo ainda mais o programa.
Fazem parte do Além Vest Moda as lojas Loa,
Conexão Ín ma, Terra&Cia, Vila Basic, Na
Dinda Tem, D’Line, Kareta’s, Quatro Estações,
Cris Modas e Alquimia do Vale. Se preparam
para entrar no núcleo Versá l, Ideale Semi
Jóias, Simone Moda Ín ma, Giz Baby Kids,
Além dos Pés, Ciranda Cirandinha e Casa das
Meias.

As novas integrantes do núcleo lojista, sendo preparadas para o Empreender.

O sucesso do Natal Solidário Pró Criança.
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Com capacitações e

abertura de mercado,
os núcleos do Empreender avançam
O núcleo de saúde, Saúde Excelente, tanto
quanto o de mercados/padarias, e o de
material de construção, esses dois últimos
ainda sem nome, também se capacitou em
diversas áreas, como liderança e gestão
ﬁnanceira. Sempre com o apoio da ACE,
Art' Além Mãos Iluminadas e seu novo espaço de vendas

buscam se fortalecer e evoluir, em 2015.

O Saúde Excelente
no Curso de Gestão
Financeira

Sempre presente nos eventos do Empreender, o Art' Além Mãos
Iluminadas abrilhantou o Natal Solidário Pró Criança.

Além do sucesso do Além Vest Moda, os
demais núcleos setoriais vêm avançando
gradualmente na experiência do
associativismo.
O Art' Além Mãos Iluminadas, núcleo de
artesanato, já participou de diversas
capacitações e ganhou um novo espaço para
expor sua arte: o MEGA GRILL. Os
integrantes, que fazem frequentes exposições
na Praça do Porto e vem participando
ativamente das ações dos demais grupos,
conquistaram mais esse espaço de venda.

Núcleos interagindo no
“Cult Líder”, curso de
liderança do SEBRAE.

O núcleo de material de
construção, em um de seus
encontros de 2014.

Mercados e Padarias
alinhando suas metas.

Nossos parceiros:
Un med
Distribuidor Categorizado 5 em 1

Além Paraíba

Atuando para servir.

Tel: 3466-1500

ACESSE www.aceap.com.br

(32) 3566-2233

