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Festa do Trabalhador ACEAP

ACEAP realizará o
destaca colaboradores de empresas associadas IV Festival
Gastronômico e
Cultural, voltando
às raízes

A

ACEAP – Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba
– realizou, na noite de 04 de maio, a sua tradicional Festa do
Trabalhador, onde são homenageados os colaboradores que se
destacaram em suas funções. O evento, que aconteceu no recém
inaugurado espaço de festas da ACE,
teve música de Juliano e Thiago e a participação de 18 empresas.
Em sua fala, a presidente da ACEAP, Rosa Helena Melo Dutra,
destacou a importância dessa participação e da integração dessas
empresas, mesmo e principalmente,
nesse momento de dificuldade econômica atravessada.
A noite seguiu com a entrega de certificados e excelentes música e
comida. Os destacados ausentes foram representados
por colegas da empresa.

Fotos dos
Homenageados
como
Colaboradores
Destaque 2019
na página 2

ACEAP – Associação Comercial e Empresarial de
Além Paraíba – e o Hospedar Gastronômico, núcleo
de bares, restaurantes e hotéis do programa Empreender, desenvolvido na instituição, realizarão, nos dias 05, 06 e 07 de
julho, o IV Festival Gastronômico e Cultural.
Pensando em garantir a participação de todos no evento,
que visa ao fortalecimento do turismo e desenvolvimento
local, os envolvidos decidiram retornar a um formato menor e
mais aconchegante, no SESI, optando por decoração rústica e
artesanal e por atrações locais e regionais. Voltando às raízes,
o IV Festival deve ficar bem parecido com a I Edição, realizada
em 2016.
Na sexta feira, dia 05, atração principal será a banda Viola
da Terra, sempre super solicitada para o festival; no sábado,
dia 06, de volta o Rock da Kombi, que fez sucesso, na última
edição do evento; o som do domingo ficará por conta do sertanejo pop de Vinícius Abreu. Os ingressos serão vendidos por
R$ 10,00, exceto para o domingo, único dia em que o evento
começa às 11 da manhã, em que não haverá cobrança de ingressos.
A primeira edição agradou ao público e gerou um bom
retorno para os participantes e para a própria ACEAP, com estrutura simples e atrações locais e regionais. Já em 2017, o grupo e a instituição optaram por um formato maior, no Parque
de Exposições e com as atrações nacionais Renato Teixeira e
Kiko Zambianch. O II Festival gerou bastante desenvolvimento econômico na cidade, inclusive com o aumento do movimento no comércio e hotéis, mas a instituição, mesmo com
o aporte financeiro do Governo Municipal, dos patrocínios
oficiais e de telão e da venda de ingressos, teve um prejuízo
de R$75.325,80. A gerente executivada ACE AP, Alina Gomes,
afirmou, na época, que o então presidente João Ermelindo e a
diretoria da instituição não qualificavam esse valor como prejuízo e sim como investimento. Já em 2017, o III Festival trouxe
Almir Sater e se manteve no Parque de Exposições, repetindo
a mega estrutura da segunda edição. Em todas as edições houve contratações em empresas locais, contratações temporárias
de pessoas e de serviços locais, gerando fomento financeiro
no município.
Pensando em agregar mais valor ao evento e trazer um
público interessado em boa culinária e boa música, com a cobrança de uma taxa simbólica de entrada, a instituição e os
empresários do núcleo acharam melhor retornar ao formato
inicial e apostar em uma estrutura mais leve e simples, no SESI,
e por atrações locais e regionais já aprovadas pelo público. De
acordo com a presidente da ACEAP, Rosa Helena Melo Dutra,
não pode deixar o evento morrer, pela sua importância na geração de turismo e movimento financeiro na cidade, através da
gastronomia e da cultura.
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Festa do Trabalhador ACEAP
destaca colaboradores de empresas associadas

Homenageados como Colaboradores Destaque 2019
4Além do Ar Climatização - Gilmar Freitas Rosa
4Casa Samara – Selmara Catarino Ferreira
4Centro Educacional de Andrade Silva - Andréia Braga Fernandes Madeira
4Cris Modas – Aline Aguiar de Souza
4Cotril – Lucas Martins Candido
4Drogaria Mineira – Priscila Sposito
4Drogalém – Eva Aparecida da Silva
4Escritório Técnico Contábil – Vanja de Souza
4Eletroferragens Sales – Sebastião Antônio Sanuto
4Galeno – Lino Isaias Fernandes
4Garcia Atacadista – Carlos Nei de Souza
4Hemolab – Rodrigo de Barros Cezário
4Sociedade Beneficente 18 de Julho – Zíngara Terra Ferreira
4Além Paraíba Tênis Clube - José Geraldo Bertolino
4Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba - Rangel dos Santos Netto
4UNOPAR – Rogério Balbi Júnior (Tutor)
4SESI – Joseas Silva

A palavra da

PRESIDENTE
Rosa Helena Melo Dutra

O

mês de maio é o mês do trabalhador.
Nós, esse ano, além da nossa tradicional
festa, em que cada empresa destaca um
colaborador, que fez a diferença durante o
ano, promovemos um campeonato de FUTSAL entre as empresas.
Ambas as ações visam aproximar as empresas de seus colaboradores
e umas das outras, tendo em vista que a união, mesmo diante da
concorrência é o melhor caminho para enfrentar qualquer crise.
Acreditamos que o trabalhador deve ser valorizado e destacado e
incentivamos às nossas empresas associadas a agirem dessa forma.
São os colaboradores fazem nossas empresas crescerem,
com seu trabalho e dedicação.
Também somos fervorosos apoiadores da capacitação, como
principal meio de crescimento da equipe e, por conseqüência, da
empresa. Por isso, a ACEAP – Associação Comercial e Empresarial
de Além Paraíba, em parceria com o SEBRAE, disponibiliza muitos
cursos, workshops e capacitações, voltados não apenas para as
equipes, mas também para os líderes.
É importante que nós, empresários, entendamos a importância de
investir em capacitação. É importante que vejamos isso como algo
que prepara nossas empresas para o mercado competitivo, para o
futuro. Também é importante que vocês, associados, se envolvam,
participem, opinem, demonstrem suas demandas para que possamos
crescer juntos, buscando ações de incentivo para todos.
Esperamos sempre a participação de todos vocês,
junto às suas equipes, para fazermos um comércio forte,
que luta pelos seus direitos e desenvolvimento.

Agenda ACEAP
Junho 2019
Curso: Como Atender Melhor Seus Clientes
De 03 à 06/06/19
Horário: 18:45 às 22:15 h
Consultorias de Marketing:
De 04 à 06/06/19
Dia 04/06/19
Horários: 13:00 à 14:30 h e 14:40 à 16:10 h
Dia 05/06/19
Horários: 13:00 à 14:30 h e 14:40 à 16:10 h
Dia 06/06/19
Horários: 13:00 à 14:30 h e 14:40 à 16:10 h
Dia 07/06/19
Somente para Artesanato
Horário: 08:30 às 11:00 h
Atendimento coletivo de Marketing para o grupo de Artesão.

ACEAP – Maio de 2019
Estatísticas SCPC Maio 2019 – Período: 26/03/2019 à 25/04/2019
Inclusões:.............................................................................................................................149
Exclusões:..............................................................................................................................53

– EXPEDIENTE –
FOLHA DO EMPREENDEDOR é uma publicação da
Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba.
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ACEAP em ação

Presidente da ACEAP participa da reunião
Regional de ACEs da Zona da Mata

N
n Reunião ACEs da Zona da Mata

A

n O momento de planejamento da retomada de ações

presidente da ACEAP – Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba,
Rosa Helena Melo Dutra, participou, junto
à gerente executiva Alina Gomes, no dia
17 de maio, da reunião regional de Associações Comerciais da Zona da Mata, que
aconteceu em Muriaé.

Estiveram presentes, além de Além
Paraíba as ACEs de Viçosa, Leopoldina,
Matias Barbosa, Juiz de Fora e Manhumirim. O objetivo do encontro foi discutir o
retorno das atividades do grupo e formação do núcleo das ACEs da Zona da Mata.
A próxima reunião será em Viçosa, no dia

26 de junho e terá como pauta o levantamento das demandas das ACEs da Zona
da Mata.
É importante a participação da ACEAP
nesse núcleo a fim de estar unida à região
e trocar experiências, se tornando ainda
mais forte e reconhecida.

ossa presidente, Rosa Helena Melo Dutra compôs a mesa
da entrega da Medalha Tiradentes à Segurança Pública,
na Câmara Municipal de Além Paraíba.

Conselho Fiscal da ACEAP
se reúne para
aprovação de contas

Diretoria ACEAP volta a se reunir com o
Deputado Fernando Pacheco
Na noite de 26 de abril, a diretoria da ACEAP – Associação
Comercial e Empresarial de Além
Paraíba - recebeu novamente o Deputado Estadual Fernando Pacheco do PHS. Na visita que fez à ACE
em 05 de abril, onde o Deputado
falou sobre desenvolvimento e respondeu às perguntas dos presentes, ficou acertada a sua volta para
o levantamento de demandas da
instituição e da área de desenvolvimento local.
Na reunião do dia 26, foram
então discutidos pontos como o
desenvolvimento da cidade via
turismo, a agropecuária, APL da
logística, entre outros fatores importantes. Além disso, foram entregues ao Deputado os dados do
SEBRAE, específicos de Além Paraíba. A ACE apresentou à Fernando
Pacheco seu trabalho realizado em
prol do desenvolvimento com os
núcleos do Empreender, através
de capacitações e eventos, como o
Festival Gastronômico. O Deputado se encantou com o trabalho e se
comprometeu em pleitear verbas
direcionadas a esse fim.
No dia 05 de abril, o), foi o
convidado especial de um café da
manhã promovido pela Associação
Comercial e Empresarial de Além
Paraíba. Ele, que acaba de assumir

n A diretoria da ACEAP, reunida novamente com o deputado Fernando Pacheco

seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais,
é de Cataguases e já foi vereador
naquela cidade. O convite partiu
da presidente da Aceap, Rosa Helena de Melo Dutra, após conhecê-lo
durante uma reunião do Conselho
de Desenvolvimento da Zona da
Mata, em março, em Cataguases.
– Convidamos o deputado porque percebemos naquele primeiro
encontro muitas afinidades. Resolvemos aprofundar este relacionamento que tem como objetivo
principal fortalecer a nossa região,
contou Rosa Helena. O deputado
disse ter ficado lisonjeado com o
convite e revelou aos presentes
que aquela cidade é a primeira a
receber sua visita no exercício do

mandato ou, como ele mesmo
definiu, “a trabalho”. E completou:
“Me senti honrado em poder vir a
Além Paraíba, onde, infelizmente,
não estive pessoalmente durante a
campanha por causa do curto tempo que tivemos, mas que começo a
compensar agora e que pretendo
voltar diversas vezes.”
Durante seu pronunciamento,
Fernando Pacheco explicou um
pouco sobre o que e como pode
atuar em benefício de Além Paraíba. Sem promessas, disse estar
pronto a vestir a camisa do município e atuar fortemente junto
aos órgãos responsáveis na busca
de solução para os problemas da
comunidade. “Não temos força,
não é de nossa competência reali-

zar obras, mas é minha obrigação
apontar as necessidades, cobrar sua
realização e exigir dos responsáveis
uma solução às nossas demandas.
E eu estou fazendo isso e vou continuar atuando desta forma, porque
entendo ser esta a melhor maneira
de representar a nossa população”,
disse.
O deputado também respondeu a várias perguntas dos presentes e sanou dúvidas. Ouviu ideias
que considerou “muito positivas”
e comprometeu-se a somar com a
Associação Comercial na busca por
melhorias para a cidade. Ao final,
Rosa Helena avaliou o encontro
como sendo “excelente para a nossa cidade porque conquistamos
um aliado que está verdadeiramente preocupado com os municípios de nossa região”. A gerente
da Aceap, Alina Gomes, também
seguiu nesta linha e disse ter ficado muito “otimista com o que ouvi
nesta manhã. Acredito que poderemos desenvolver muitos projetos
interessantes para nossa cidade”,
afirmou. Fernando Pacheco, por
sua vez, agradeceu o convite e a calorosa recepção elogiando o interesse da Aceap no desenvolvimento regional. “É louvável o excelente
e competente trabalho por vocês
desenvolvido”, finalizou.

GARCIA é campeã do TORNEIO DO TRABALHADOR
N
o feriado de 1 de maio, dia
do trabalho, teve final do
Torneio do Trabalhador da ACEAP. As partidas de terceiro lugar e
da grande final foram realizadas
no SESI.
A Garcia, que venceu a Drogalém por 8 a 2, nas semifinais,
enfrentou o Mais por Menos, que
passou pela Drogaria Mineira,
com o resultado de 10 a 5. Na
disputa de terceiro lugar, a Drogalém goleou a Mineira, por 14 a

n Time campeão – GARCIA ATACADISTA

0 e ficou com a posição. Já na finalíssima, A Garcia ganhou o Mais
por Menos por 7 a 2 e ficou com
o título.
O troféu de artilheiro ficou com
o jogador Tiaguinho, da campeã Garcia. Erick Correia e banda musicaram
a tarde dos atletas e familiares.
Participaram do Torneio do
Trabalhador, que começou em 12
de abril, o Supermercado Mais por
Menos, a Garcia Atacadista, a Viação Progresso e as Drogarias Minei-

ra, Inova e Drogalém.
A Unimed foi parceira com a
ambulância, presente em todas

as rodadas, e o Planeta Gol foi
responsável pela premiação do
torneio.

n GARCIA

n Drogaria MINEIRA

n MAIS POR MENOS

n O artilheiro – TIAGUINHO

n Conselho Fiscal reunido

O Conselho Fiscal da ACEAP – Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba – se reuniu neste mês de maio, para analisar
e aprovar as contas do exercício de 2018 – meses de novembro e
dezembro e 2019 - meses de janeiro, fevereiro e março.
Uma instituição séria, comprometida com seus associados e
com o desenvolvimento da cidade se faz com fiscalização e com
uma diretoria dedicada e atuante.

Além Vest Moda realizou
o I Café com Moda

n As integrantes do Além Vest Moda, no primeiro Café com Moda

O Além Vest Moda, primeiro
núcleo lojista do programa Empreender, desenvolvido pela ACEAP
– Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba, realizou, em
24 de abril, o primeiro Café com
Moda.
O evento aconteceu no espaço de festas da instituição, que
foi inaugurado na mesma data. O
Café com Moda promoveu mais
uma bela integração entre clientes
das empresas do Além Vest Moda,
além de um delicioso lanche com
quitutes e brindes da Cacau show,
Ilmara, Isa Gourmet, Karina Passos,
Feito Doce – Paola Francisco, Marta Vinini, Renata Cake, Mariana da
Flor do Campo Móveis e Rosa Morena.
O design de interiores e consultor de moda, Francisco Rodrigues,
de Juiz de Fora, fez uma mini pales-

tra sobre as tendências do outono/
inverno 2019 e apresentou o desfile das lojas participantes do evento, dando dicas para incrementar
os looks. Além dele, a consultora
de moda Maria Braz falou um pouco sobre as tendências atuais.
Desfilaram as lojas Além dos
Pés – que compôs os looks com os
acessórios (bolsas, cintos e sapatos)
da nova estação, Aquarela Modas,
Casa das Meias, Conexão Íntima –
com a grande surpresa do pijama
para sair, Cris Modas, Kareta’s, Hering, Quatro Estações e Terra & Cia.
As empresárias Camilla, Juliana,
Marilsa, Maria Alice, Cristina, Soraya, Cassiany, Rosa Helena e Rita
estavam todas de preto compondo o time vitorioso do Além Vest
Moda. Foi uma noite de moda e diversão, que, se depender do grupo,
acontecerá muitas vezes ainda.
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APAE de Além Paraíba

Referência na saúde da região

A

APAE de Além Paraíba é instituição de referência
em nossa região. Com uma diretoria ativa,
uma equipe atuante e colaboradores presentes, a
APAE desenvolve um trabalho excepcional na cidade.
Nessa edição da Folha do Empreendedor,
destacamos uma entrevista com o
Diretor de Saúde Centro Especializado em
Reabilitação Física, Intelectual e Visual (CERIII)
da APAE, Carlos Eduardo Gomes Senra, o Cadu.

Folha do Empreendedor:
Quando e por quem foi fundada a APAE?
Cadu: Foi fundada em 15
de agosto de 1969, tendo Guilherme Antunes como presidente; Léo Fernando da Cunha
Antunes (tesoureiro); Fernando Lúcio Donzeles (secretário);
Zoé da Cunha Antunes (diretora); Cora Faria Duarte (orientadora educacional); Abigail
Galhardo Marques (conselho
fiscal); Helena Maria Balbi (conselho fiscal); Geraldo José de
Carvalho; José Felício Singulane; Geraldo da Silva Netto; Osmar
de Castro Marinho; Luiz Taranto e
Sebastião Belmiro P. Mendes.
Folha do Empreendedor: Onde
fica e quantos alunos atende atualmente?
Cadu: A APAE fica na Rua Hermínio Ricardo Zamboni Filho, nº505- Vila Caxias e atende, atualmente, a 204 alunos.
Folha do Empreendedor: Quem
é o presidente atual e a qual a
composição da diretoria?
Cadu: A presidente hoje é Maria Luiza Galhardo Vilela (Malu Galhardo) e a diretoria tem a seguinte
composição:
Alencar César Martins Zamboni (Vice Presidente); Julieta Freitas
Paes Sales (Diretora Financeira);
Luiz Zanelato (2º Diretor Financeiro); Marilda Costa David (1ª Diretora
Secretária); Paulo Roberto Ragone
de Oliveira (2º Diretor Secretário);
Max de Oliveira Moraes (Diretor de
Patrimônio); Marco Aurélio Mendes Moreira Júnior (Diretor Social);
Ricardo Fonseca Rocha (Procurador
Jurídico). Carlos Henrique Rios da

Silva; Antônio Luiz Garcia Queiroz;
Patrícia Cerqueira Zamboni; Glenice Maria Cunha de Souza; Diogo
Medeiros da Costa; Aline Pereira da
Cruz Rosa; Dicéia Maria Alexandre
Pereira Silva (Conselho de Administração); Maria Aparecida Galhardo
Vieira; Rogério Filgueiras Sabino;
Maria Cândida Gomes; Edson José
Junqueira; Ernestina Teixeira Chaves e Airton José Graciano (Conselho Fiscal)
Folha do Empreendedor: Qual
é o quadro atual de funcionários?
Número de professores, inclusive
os médicos, fisioterapeutas que lá
atuam?
Cadu: A instituição conta com
68 profissionais entre eles: diretores, professores, administrativo,
profissionais de saúde, monitores,
oficineiras, limpeza e vigias, estes
são distribuídos pelos serviços oferecidos no âmbito da educação,
saúde e assistência social.
Folha do Empreendedor: Há voluntários? Quantos e como atuam?
Cadu: Contamos ainda com 10
voluntários, que estão também inseridos em áreas distintas de atuação,

como por exemplo, horta, quiosque,
oficina de costura e outros.
Folha do Empreendedor: Que
atividades são desenvolvidas
pela APAE de Além Paraíba hoje?
Cadu: A APAE desenvolve
ações em três eixos distintos: educação, saúde, assistência social.
Na educação, atende hoje 204
alunos em dois turnos, matutino
(98 alunos) e vespertino (106 alunos), ofertando educação especializada, EJA anos iniciais e finais,
ensino fundamental do 1º ao 5º
ano, educação infantil e AEE (atendimento educacional especializado), todos na modalidade especial.
Nos dois turnos são oferecidos um
lanche e uma refeição.
Na saúde, a APAE é mantenedora do CER III - Centro Especializado em Reabilitação Física, Intelectual e Visual, sendo referência
para 94 municípios da Zona da
Mata Mineira, atendendo hoje 645
usuários. O CER III tem como objetivo ampliar o acesso e qualificar
os atendimentos das pessoas com
deficiência temporária ou permanente; progressiva ou regressiva;

estável, intermitente ou contínua
em quadro agudo, provendo a
integração destas pessoas com
deficiência física, intelectual, ostomia, transtorno do espectro
autismo e neonatos de risco. Realizamos prescrição, fornecimento
e adequação de órteses, próteses,
cadeiras de rodas comuns, motorizada e banho. Contamos ainda
com o serviço de equoterapia.
O Centro Dia é um equipamento da Assistência Social, o
qual oferece atendimento a jovens e adultos com idade entre 18
e 60 anos, de ambos os sexos, com
deficiência que não tem autonomia e tem alguma dependência.
No Centro Dia são desenvolvidas
atividades que permitem a convivência em grupo; cuidados pessoais; fortalecimento das relações
sociais; acesso a outros serviços e a
tecnologias que proporcionam autonomia e convivência. O serviço
funciona de segunda-feira a sexta-feira de 7:30h as 16:30h atendendo atualmente 20 usuários.
Além disto, outra vertente
tem se desenvolvido dentro das

APAES que é o “Emprego
Apoiado”, com vistas a se
tornar outro eixo dentro da
nossa instituição, que tem
como objetivo a inserção
da pessoa com deficiência
no mercado de trabalho
formal. No entanto já realizamos este trabalho e
temos 49 alunos inseridos
neste projeto distribuídos
entre oficinas, estágios e
empresas parceiras. (Bahamas, CNEC, CREFISA, Padaria Luzitana e Tênis Clube).
Folha do Empreendedor: Quais as maiores carências da
APAE? De onde vêm seus recursos?
Cadu: As carências da APAE
vêm principalmente da falta de
subvenção para a compra de materiais de limpeza e alimentação. Muitas das vezes temos que destinar
recursos próprios para a compra
das mesmas, uma vez que os que

nos são repassados não suprem as
necessidades diárias. Quanto aos
repasses governamentais, os mesmos são capazes de custear os serviços prestados.
Possuímos também convênio
com municípios para atendimento
especializado em educação especial.
Folha do Empreendedor: A
APAE recebe ajuda dos governos
municipal, estadual e federal?
Cadu: Sim, porém com parcelas em atraso e décifit de anos anteriores nas três esferas.
Folha do Empreendedor:
Quem quiser ajudar a APAE o que
deve fazer?
Cadu: Quem quiser ajudar,
pode se tornar um sócio contribuinte mensal, entrando em contato
pelo telefone (32)3462-1427. Temos
opções de cobrança feita pelo cobrador, débito em conta para correntistas do Banco do Brasil e débito através da conta da COPASA.

