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ART ALÉM visita o CRAB – Centro de
Referência de Artesanato Brasileiro

O ART ALÉM visitou no,
dia 30 de julho, o CRAB –
Centro (SEBRAE) Referência
de Artesanato Brasileiro, no
Rio de Janeiro. Acompanhados pela Comercial da ACEAP, Ana Paula Furtado, e pelo
Técnico Regional do SEBRAE,
Marco Antônio de Mendonça, o grupo conheceu várias
formas de artesanato, aprofundando seus conhecimentos e expandindo sua arte.
O CRAB é um local dedicado ao reposicionamento e
a qualificação do artesanato
brasileiro, transformando-o
em objeto de desejo e consumo e, consequentemente,
aumentando seu valor de
mercado.
O CRAB desenvolve suas
ações por meio de diversas
formas de relacionamento
com o público, respeitando
os hábitos, os gostos e a própria natureza do artesanato.
O conceito base vem do tripé emoção, conhecimento e
comercialização. Trazer à luz
a marca “Artesanato Brasileiro” como referência mundial
de qualidade é o propósito
maior do CRAB.

ACEAP promove Curso
“Desenvolvimento de
Habilidades Gerenciais
e Liderança”
D
e 12 a 15 de agosto, foi
realizado na ACEAP- Associação Comercial e Empresarial
de Além Paraíba – o curso “Desenvolvimento de habilidades gerenciais e liderança”.
Com 37 participantes, o
curso apresentou uma visão
dos conceitos e recursos para
o aprimoramento das suas
competências de liderança e
gerenciamento, instrumentalizando-os para que eles
próprios sejam capazes de
alcançar maior desenvolvi-

n A visita ao CRAB - Centro de Referência de Artesanato Brasileiro

mento pessoal e profissional
para o exercício do seu papel
de líder.
Foram trabalhados temas
como o papel do líder, a comunicação entre os líderes e
suas equipes, assédio moral,
tomadas de decisão, entre
outros.
A consultora, Simone Giordano, detalhou os temas através de uma didática prática e
compreensível, utilizando-se
de muitas dinâmicas e trabalhos em grupos.

n Abertura do Curso

n O ART ALÉM com o técnico regional do SEBRAE-MG, Marco Antônio de Mendonça

n A consultora, Simone Giordano, em ação

ACEAP esteve presente
na reunião regional
de ACEs em Leopoldina
n O grupo, durante o almoço da missão

n Uma das obras do CRAB

Outubro Rosa terá renda destinada para a VSAP

N

a tarde de 14 de agosto, foi realizada a reunião entre o Além Vest
Moda e a VSAP, Voluntárias Sociais de
Além Paraíba, para firmar a parceria
no tradicional Outubro Rosa. O evento
será realizado em 25 de outubro, no Espaço de Festas da ACEAP – Associação
Comercial e Empresarial de Além Paraíba - e terá vendas de ingressos apenas
antecipadamente. Toda a renda será
destinada às VSAP.

n Reunião com a VSAP para formalização da parceria no Outubro Rosa 2019

No dia 15 de agosto, a presidente da ACEAP – Associação
Comercial e Empresarial de
Além Paraíba, Rosa Helena Melo
Dutra, esteve, junto à gerente,
Alina Gomes, e ao funcionário
responsável pela certificação
digital e pelo BDMG, na ACE,
Rangel Neto, em Leopoldina, na
reunião regional de ACEs. O encontro, como de costume, girou
em torno do fortalecimento do
associativismo.
Na ocasião, foram apresentadas as novas políticas
de créditos do BDMG – Banco

de Desenvolvimento de Minas
Gerais, para empresários, visando alavancar o desenvolvimento.
Além disso, o CEFET MG –
Centro Federal de Educação
Tecnológica de Minas Gerais
– demonstrou a plataforma de
cursos online, que deverá ficar
nos sites das ACEs, disponibilizando capacitações, para que
o empresariado possa assistir
em qualquer lugar e horário. A
implantação dessa plataforma
será discutida na próxima reunião, que será em Ponte Nova.
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ACEAP - Associação Comercial e Empresarial
de Além Paraíba participa de treinamento
do Empreender

A palavra da

PRESIDENTE
Rosa Helena Melo Dutra

Durante esse período, 25 de julho a
20 de agosto, a nossa ACE ofereceu e
participou de treinamentos e palestras,
demonstrando a necessidade de se
atualizar sempre, em busca de crescer profissionalmente.
Não dá para ficar parado no tempo, esperando que tudo
mude sozinho! Precisamos fazer parte dessa mudança,
driblando a crise e criando oportunidades!
Nossas reuniões regionais estão sendo bastante produtivas,
trazendo novos produtos e formas de capacitação para nosso
empresariado. Isso demonstra outro ponto em do qual muito
insistimos, a força do associativismo. Ninguém é capaz de fazer
grandes coisas se não tiver a cooperação de outras pessoas.

n Treinamento do Empreender, na Federaminas

A

Presidente e a gerente executiva
da ACEAP, Rosa Helena e Alina
Gomes, respectivamente, participaram de um treinamento do programa
Empreender, na sede da FEDERAMINAS, de 22 a 25 de julho.
Todo o treinamento foi ministrado pelo catarinense Jordi Castan,
que vem percorrendo todos os países, onde funciona o Empreender.
Novas metodologias e planos de
ação foram passados aos coordena-

Curso de Educação
Física da UNOPAR
ganha nota dez
de recém graduada

n Alina Gomes e Rosa Helena, gerente e presidente da ACEAP respectivamente

dores do programa.
Muitas novidades na maneira de
coordenar os núcleos e detalhes sobre cada setor foram apresentados
aos moderadores, que conduzem o
programa Empreender, em cada ACE.
De acordo com Alina Gomes, que
além de gerente da ACEAP também
é moderadora de todos os núcleos
do Empreender em Além Paraíba, o
treinamento foi excelente e deu uma
nova visão do funcionamento do pro-

grama e da maneira de conduzi-lo. A
partir de agora algumas mudanças
serão implementadas para o melhor
desenvolvimento dos núcleos.
A presidente da ACEAP, Rosa Helena Melo Dutra, destacou que a
união empresarial é necessária para
enfrentar momentos de crise como o
que vivemos e afirmou que o EMPREEENDER é justamente para promover
e despertar o espírito associativista
no empresariado.

“Sozinhos chegamos mais rápido, mas unidos, chegamos
mais longe”. Me lembro dessa frase, que ouvíamos muito em
nossos primeiros encontros do programa Empreender,
e que faz todo o sentido, sobretudo em momentos de crise.
Compartilhar problemas, dificuldades, encontrar juntos as
soluções, elaborar ações! Esse é o caminho!
A nossa ACE existe para fortalecer as empresas e empresários
e está sempre aberta para ouvir as demandas e
buscar soluções e caminhos! Sigamos juntos!

UNOPAR realizou
ART ALÉM tem novo encontro no DPA pit stop com promoções

n O curso em andamento
n Cheila Prudente Luiz

Entrevistamos a recém graduada em educação física, Cheila Prudente Luiz, para saber
um pouco mais sobre o curso no pólo Unopar
de Além Paraíba. Cheila terminou o curso em
junho desse ano e já está atuando no mercado
de trabalho.
FOLHA DO EMPREENDEDOR: Por que
escolheu o curso de educação física?
CHEILA PRUDENTE LUIZ: Meu marido
é graduado em Educação Física e abriu uma
academia, então comecei a fazer o curso de
Educação Física para ajudá-lo e acabei me
apaixonando pelo curso.
FE: Como avalia o curso do pólo de
Além Paraíba?
CPL: Dou nota 10, sempre fui muito bem
atendida em todas as minhas dúvidas e necessidades.
FE: E o laboratório? Atende às necessidades do curso?
CPL: Não usei o laboratório, mais quando
foi inaugurado fui conhecer e é muito bem estruturado.
FE: Você já está trabalhando na área?
CPL: Sim, estou e estou cada dia mais
entusiasmada, me deu uma nova perspectiva
de vida, realmente me encontrei na profissão.
FE: Como você avalia o ensino à distância de uma maneira geral? (Ainda há
muito preconceito)
CPL: Eu sou graduada em História em
uma faculdade totalmente presencial e agora
tive a oportunidade de estudar em uma faculdade semipresencial. Posso afirmar que a
Unopar não deixa nada a desejar! Material de
excelente qualidade! Recebi apoio presencial e
online, quando necessário. Meu tutor presencial o Felipe, foi maravilhoso, sempre esteve
aberto a nos ajudar, com relação à secretaria
também tive todo o suporte necessário, sempre fui atendida com carinho e dedicação.
Infelizmente, ainda há preconceito, mas
percebo que de uma forma bem mais reduzida, as pessoas estão conhecendo o trabalho
dos profissionais formados por faculdades semipresenciais e estão vendo que esses profissionais estão oferecendo serviço de qualidade.
A melhor propaganda para um estabelecimento de ensino são os profissionais formados
por ela.
FE: Que nota você dá para o Pólo UNOPAR de Além Paraíba?
CPL: Dou uma merecida nota dez!!!!

O Art Além, núcleo de artesanato do
programa Empreender, desenvolvido
pela ACEAP – Associação Comercial e
Empresarial de Além Paraíba, participou
de mais uma etapa do PDA – programa
de desenvolvimento associativo – do
SEBRAE. O curso aconteceu nos dias 9 e
10 de agosto e teve a participação de to-

dos os integrantes do Art Além. O curso
oferecido foi ministrado novamente pela
com a consultora Mazarelo Carneiro de
Miranda. O Art Além é um dos primeiros
núcleos do programa Empreender da
ACEAP e um dos que mais se desenvolveu, tanto em capacitação quanto em
noção de associativismo e colaboração.

n A equipe UNOPAR panfletou, durante o pit stop

Agenda ACEAP
Setembro 2019
8 09 a 11 de Setembro, das 18:30h às 22:30h

CURSO GESTÃO FINANCEIRA PARA MPE
Consultorias: serão disponibilizadas orientações personalizadas in loco para as
empresa participantes.
Consultor: Frederico Ribeiro Rosas

n A presidente da ACE, Rosa Helena e a gerente Alina Gomes estiveram no pit stop

A

equipe da Unopar de Além Paraíba realizou, dia 03 de agosto, um
PIT STOP, em parceria com a Rádio
102.7, para anunciar suas promoções
ESTRUTURA / CARGA-HORÁRIA: 20 horas de curso presencial mais horas de
para o segundo semestre de 2019.
orientação personalizada (consultoria individual).
Entre as principais boas notícias
PÚBLICO ALVO: micro e pequenas empresas.
está a matrícula a R$ 59,00, exceto
para o curso de enfermagem - a R$
OBJETIVO: Possibilitar ao empresário compreender que uma boa gestão financeira é realizada a partir dos controles financeiros bem como da sua análise para a
tomada dedecisões.

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

Tiragem: 2.500 exemplares

Jornalista Responsável: Amanda Silveira - MG 13.842
n

Projeto Gráfico: Via Color Birô de Criação
n

Impressão: Stylo Gráfica e Editora

99,00. Além disso, mensalidades até
dezembro R$ 199,00 para todos os
cursos e enfermagem R$ 399,00.
Muitas outras vantagens foram
anunciadas no PIT STOP, que movimentou a manhã do dia 03, no centro
da cidade, com muitos prêmios para
quem participou.
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Pet by Vet – 10 anos da realização de um sonho

Qual é o nosso papel diante
da economia de nossa cidade?
Coluna retirada do blog minhaalem.wordpress,
escrita por Paula da Silva Esquerdo,
mestrando em ciências econômicas pela
Universidade Federal do Espírito Santo

n A festa de comemoração, realizada no Sindicato Rural de Além Paraíba

A

Pet by Vet realizou uma
grande festa, no Sindicato
Rural de Além Paraíba, no dia 26
de julho, para comemorar seu
décimo aniversário.
Uma referência na área de
medicina veterinária, Dr Matheus Kafuri, proprietário e idealizador da Pet by Vet, contou,
no vídeo institucional produzido pelo locutor e cinegrafista,
Edney Jones, que sempre teve
um contato muito próximo com
os animais.
Na gravação do vídeo, realizada na Fazenda Três Irmãos,
propriedade da família materna

do médico veterinário, ele contou que foi ali que a paixão por
animais começou. A influência
forte da figura do avô materno,
que era um amante dos animais, grande incentivador da
área rural, pecuarista e um dos
fundadores da extinta Cooperativa de Leite e do Sindicato
Rural de Além Paraíba, só fez aumentar o amor de Dr.Matheus
pelos animais, acima de tudo
pelos cães. “Não tem uma foto
minha quando criança, que não
seja agarrado a um cachorro”,
contou ele, no vídeo.
O menino cresceu e incenti-

n O casal Thaís e Matheus Kafuri

vado pela família quase optou
pela faculdade de medicina, mas
a antiga paixão falou mais alto e,
depois de algumas pesquisas,
optou pela medicina veterinária
da UNIFESO, em Teresópolis. Por
lá, Dr. Matheus se encantou pela
farmacologia e pelo professor
Ézio Tavares Issi, referência nessa área, e acabou indo para na
FIOCRUZ, trabalhar na Sociedade Brasileira de Virologia. Depois
de algum tempo, decidiu voltar
para Além Paraíba e aí nasceu
a Pet by Vet. Segundo ele “algo
como pet by veterinária”.
Esse pequeno resumo foi

necessário para que entendêssemos os segredos do sucesso
dessa empresa, durante a trajetória desses dez anos – paixão, inovação, competência e
organização. Hoje, com uma
equipe de medicina veterinária
generalista, equipamentos de
ponta e parcerias importantes,
Dr. Matheus comemora a realização de um sonho de menino.
Ao lado da esposa, Thais, e contando sempre com sua equipe e
parceiros, o médico veterinário
elevou a Pet by Vet a uma clínica
(pet, empresa) de referência em
Além Paraíba e toda a região.

Wanda Assessoria Contábil e Empresarial
completa 36 anos

N

ossa empresa associada
Wanda Assessoria Contábil
e Empresarial comemorou seus
36 anos de existência com um
café da manhã e publicamos aqui
um histórico feito pela própria
Wanda, sobre a trajetória dela e
da empresa.
“Nasci em Além Paraíba, na
Fazenda Bom Retiro, sou a mais
velha de 12 filhos, meus pais,
Horácio dos Santos e Ernestina
Fagundes dos Santos, pilares de
minha educação. Sou casada com
Carlos Alberto Batista de Morais
há 34 anos, temos duas filhas e
dois netos.
Profissionalmente, agradeço
a algumas pessoas que foram
muito importantes na minha caminhada: Profissionais que com
seu conhecimento e sua postura
ética me ensinaram muito.
Sou técnica de contabilidade,
bacharel em Direito, Especialista
em direito tributário, Coach e palestrante na área comercial.
Desde os meus 14 anos, eu
ajudava meu pai com as papeladas da marcenaria, e sempre
vinha em Além Paraíba, no Es-

critório de Contabilidade para
entregar os documentos do
mês. Me fascinava ver aquele
trabalho.
Atuo em contabilidade há
mais de 40 anos, mas em escritório próprio sob minha responsabilidade completei este ano no
dia 07 de agosto 36 anos.
Abri meu escritório de Contabilidade, iniciando em Santo
Antonio do Aventureiro, no dia
do meu aniversário 07 de agosto
de 1983.
O diferencial em nosso atendimento é estarmos sempre atentos ao retorno, à pronta orientação ao cliente. E diversificamos
nosso trabalho, entre contabilidade, direito e Coach. Ano após
ano, faço muitos cursos, participo de congressos nacionais e
internacionais, buscando sempre
atualização e informação com
responsabilidade. Não centralizo
esse conhecimento, cada departamento é responsável pelo seu
trabalho e também pela busca
por melhoramentos, para isso,
todos os funcionários tem acesso
a cursos e palestras anualmente.

Os desafios são diários, visto que em nosso país as leis
mudam com muita rapidez e
de forma confusa e não precisas. As informações das quais
precisamos nem sempre conseguimos nos próprios órgãos
públicos, pois a mudança é tão
brusca, que nem o próprio funcionário tem meios e tempo de
se informar. O contador a partir
do chamado “SPED” (Sistema
Público de Escrituração Digital),
cruzamento de dados, vive diariamente uma verdadeira ROLETA RUSSA.
Dentro destes 40 anos de experiência na área contábil e parte
na área jurídica tributária, vejo
que o grande embaraço do país
não é só a carga tributária, mas
em grande parte a burocracia. A
falta de entendimento entre setores do Governo, que nos obriga
a entregar informações, muitas
vezes em duplicidade, gerando
tanto para empresários e para
contadores, e administradores,
um PASSIVO INVISÍVEL, que realmente faz subir a pressão, devido
à complexidade das informações
solicitadas.

Agradeço em primeiro lugar a
Deus, que me permite caminhar
nessa profissão que amo e respeito.
Agradeço imensamente à
minha família, que ao longo dos
anos compreenderam minha ausência em viagens em busca de
conhecimentos.
Agradeço aos meus colaboradores, que dia a dia me ajudam a
aperfeiçoar nosso trabalho.
Agradeço aos clientes e amigos, que confiam em nosso trabalho há muitos anos.
Enfim, agradeço a todos, que
ao longo da vida pessoal e profissional estiveram torcendo por
mim e pelo meu trabalho.
Agradeço à Associação Comercial e suas competentes colaboradoras, sempre dispostas a
me ajudar cada dia que precisei,
e deixo aqui um recado para os
jovens.
Sonhos podem ser realizados, porém não é dormindo que
eles se concretizam, vá à luta,
trabalhem, sigam com honestidade e determinação.
O que define o vencedor é a
perseverança. ”

Vocês já se perguntaram como o seu município funciona? Ou qual é a sua
contribuição para o funcionamento de sua economia? Como forma de ajudá-los
a entender um pouco sobre essas questões, trago um post sobre o como cada um
de nós influencia no dia a dia de um lugar.
Para explicar esse funcionamento de maneira fácil e acessível, usarei um
cenário fictício, apenas para ser o exemplo capaz de gerar reflexão para qualquer
pessoa, independente de conhecimentos específicos na área. Para isso, considere:
• O único órgão governamental existente é a Prefeitura;
• Basicamente existem 3 agentes essenciais para a existência da dinâmica de um município: a população; os setores da economia; e a Prefeitura.
• Os setores da economia são divididos em: setor primário (agrícola), setor secundário (industrial) e setor terciário (formado por atividades de
comércio e serviços).
As relações entre esses 3 agentes podem ser simplificadas. Vou explicando
uma a uma:
1. A população gasta seu dinheiro consumindo produtos no comércio, serviços e afins. E isso ocorre, por exemplo, quando você vai ao Mercado, ao
cabeleireiro, etc.
2. Esse dinheiro é recebido pelas empresas. Uma parte é direcionada à
Prefeitura como forma de impostos e outra parte em lucro dos proprietários (fora os custos que eles tiveram em todo o processo de venda do
produto).
3. Com o dinheiro dos impostos recebidos a Prefeitura concede à população melhorias e manutenção de serviços públicos, como transporte,
saúde, educação, lazer. Está aí a importância de cada um com o pagamento dos impostos em dia.

Continuando o fluxo:
4. Como contrapartida a Prefeituraleva melhorias em infraestrutura
para as empresas, tanto intermediando melhores acessos à tecnologia (exemplo: facilitando o acesso à internet de qualidade) quanto
a pavimentando estradas para o melhor escoamento dos produtos
pela região.
5. No passo 1 vimos que a população gastava seu dinheiro para consumir
produtos no mercado. Esse dinheiro vem dos empregos que as empresas
instaladas no município oferecem. A população torna-se, então, mão-de-obra.
6. E a população também paga impostos à Prefeitura, como o IPTU, de
modo a garantir os serviços básicos de educação, saúde, etc.

Respondendo, então, a pergunta do título: você é engrenagem fundamental para sua cidade. Sem o seu consumo não há comércio que sobreviva, sem
seus impostos não há saúde, não há o básico. E assim fechamos o ciclo entre os 3
agentes essenciais para o funcionamento de qualquer município.
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Empresários alemparaibanos participaram
de palestra sobre tributarismo, na ACEAP

N

o dia 12 de agosto, empresários de Além Paraíba e
região estiveram na ACEAP –
Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba – participando de uma palestra sobre
tributarismo, com ênfase na
reforma trabalhista. Reinaldo
Lage Rodrigues de Araújo e Dr
Breno Luiz Matias Vieira foram
os responsáveis por passar importantes informações ao nosso empresariado.
A palestra é fruto de uma
parceria entre a ACEAP e a FEDERAMINAS, que visa à apresentação de um novo produto,
por meio do setor jurídico, em
parceria com as Associações
Comerciais, destinado aos
micros, pequenos e médios
empresários, com foco em estratégias para o aumento da
rentabilidade para empresas e
eficiência na gestão tributária
como fator decisivo para o sucesso empresarial.
A Palestra denominada Encontro de Empresários, com
o tema “TRIBUTARISMO E
REFORMA TRABALHISTA EM
FOCO”, abordou questões
como enquadramento tributário, benefícios fiscais, recuperação de ativos, recuperação
de créditos tributários pagos
indevidamente.

10 EMPRESAS

que mais consultaram no período
Período 25/06/2019 à 25/07/2019

Inclusões.............................................................................................................. 67
Exclusões.............................................................................................................. 48

n A presidente da ACE, Rosa Helena, dando as boas vindas aos participantes

Informe Econômico*

Vendas no varejo apresentam
estabilidade em junho
e desaceleração em 12 meses
8 Em junho, o volume de vendas no Varejo restrito ficou praticamente estável (0,1%) na comparação mensal com ajuste
sazonal.
8 No acumulado em 12 meses, o indicador cresceu 1,1%.
8 Na comparação interanual a variação foi de -0,3%. No acumulado do ano houve crescimento de 0,6%.
n Os palestrantes

Basicamente, o palestrante existe como fazer uma gestão
mostrou aos empresários que inteligente dos custos fiscais e

tributações, para obter maior
rentabilidade.

Polo UNOPAR tem palestra virtual com a jornalista Ana Paula Padrão
8 Carreira em Pauta
No dia 14 de agosto, o pólo UNOPAR de Além Paraíba exibiu um bate
papo virtual com Ana Paula Padrão, no
“Carreira em Pauta”.
O projeto “Carreira em Pauta”, da
UNOPAR, tem por objetivo facilitar o
acesso à educação e qualificação dos
participantes, uma oportunidade para
reciclar seus conhecimentos e aprender mais sobre mercado de trabalho.
n Bate-papo com Ana Paula Padrão

8 Entre os setores que avançaram na comparação mensal (com
ajuste sazonal), o destaque foi o segmento de Tecidos, vestuário
e calçados (1,5%).
8 O Comércio Varejista Ampliado ficou estável em relação a maio
e cresceu 3,7% em 12 meses.
* O Informe Econômico é um relatório que contém informações resumidas sobre variáveis econômicas e suas tendências e são publicadas logo
após a divulgação oficial dos indicadores. Este material é realizado pela
Área de Indicadores e Estudos Econômicos da Boa Vista SCPC.
Equipe Técnica
Flávio Calife, Vitor França e Kauê Motta

