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n O núcleo ALÉM VEST MODA

ALÉM VEST MODA realizou 
OUTUBRO ROSA em benefício das VSAP

O Além Vest Moda, 
núcleo lojista do 
programa Empreender, 
desenvolvido pela ACEAP 

– Associação Comercia 
e Empresarial de Além 
Paraíba, realizou no dia 25 de 
novembro, quarto Outubro 
Rosa. O evento, mais uma vez, 

reuniu moda e solidariedade, 
com renda destinada às 
VSAP – Voluntárias Sociais 
de Além Paraíba.

Com desfiles de cada uma 
das integrantes do núcleo - 
Além dos Pés, Aquarela, Casa 
das Meias, Conexão Íntima, 
Cris Modas, Hering, Kareta’s, 

Na Dinda tem e Quatro 
Estações, música ao vivo com 
Juliano e Thiago, desfile das 
CATS, palestra da Dra Adelise 
Braz e jantar, o Além Vest 
Moda fechou com glamour o 
mês dedicado à prevenção do 
câncer de mama.

(continua na página 4)

ACEAP sedia palestra 
sobre o varejo

No dia 01 de outubro, a ACEAP – Associação Comercial e Em-
presarial de Além Paraíba – sediou a palestra “A Moeda do 

Varejo – Descubra o valor do seu cliente”. 
Com auditório cheio, o palestrante Manoel Ignáco Mendes 

Costa, através de uma linguagem prática e fácil, abordou aspec-
tos de como valorizar o cliente, orientando sobre o comporta-
mento de compra dos vários tipos de clientes e as várias formas 
de fidelização do cliente no comércio varejista e reforçando a 
importância do relacionamento com o cliente e a importância 
da adaptação da oferta às exigências do cliente.

O Palestrante é advogado, escritor, professor universitário, 
25 anos de atuação junto ao movimento lojista, trabalhou na 
CDL-BH, entre outras coisas. O público presente saiu bastante 
satisfeito com as informações e a dinâmica da palestra.

n O jantar beneficente, servido no evento
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A palavra da
PRESIDENTE

O mês de outubro foi um mês muito 
especial pela realização da quarta edição 
do OUTUBRO ROSA. O evento é uma 
idéia do Além Vest Moda, núcleo lojista 
do programa Empreender, desenvolvido por nossa ACE, que 
vem vencendo o tempo, espalhando moda, beleza e, acima de 
tudo, prevenção e solidariedade.

Além disso, nossa ACE seguiu com seu processo contínuo de 
capacitação e já programa novas atividades para o mês de no-
vembro. 

Como forma de confraternização entre as empresas, realiza-
mos o Torneio de futsal ACEAP/SESI, que envolveu sete equipes.

Assim, nos encaminhamos para mais um fim de ano, cheio 
de lutas e desafios, mas com muitas realizações!

– E X P E D I E N T E  – 
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ACEAP sediará palestra INOVAÇÃO: 
A Revolução Silenciosa 
do Varejo  Moderno

Mais uma etapa do Programa de
Desenvolvimento Associativo do SEBRAE
foi realizado com o ART ALÉM

Atualmente, o uso da tecnologia 
a favor da empresa se faz necessário. 

Por isso, é importante que os 
usuários saibam aproveitar as opor-
tunidades e enfrentar desafios pro-
venientes às mudanças tecnológicas 
que vêm acontecendo no varejo.

Sendo assim, a ACEAP sediará 
uma palestra, com o tema: Inovação: 

A Revolução Silenciosa do Varejo 
Moderno, no dia 19 de novembro, às 
19:30h.

O investimento é de R$ 15,00 para 
associados e R$20,00 para não asso-
ciados. A palestrante é Andrea Saler-
no Miguel.

Inscrições com o Setor Comercial, 
Ana Paula, 32 3466-1245.

O ART ALÉM, núcleo de artesa-
nato do programa Empreender, 
desenvolvido pela ACEAP – As-

sociação Comercial e Empresarial de 
Além Paraíba, participou de mais uma 
etapa do PDA – programa de desen-
volvimento associativo – do SEBRAE.  
O curso aconteceu nos dias 18 e 19 de 
outubro, na ACE - Associação Comer-
cial e Empresarial de Além Paraíba

O curso oferecido foi ministrado 
novamente pela consultora Mazarelo 

Carneiro de Miranda.  De acordo com 
Mazarelo, O processo de Design no 
grupo de artesãos do ART Alem, con-
tinua na fase projetual de desenvolvi-
mento de produtos, que é quando os 
artesãos transformam seus produtos 

a partir dos conceitos e valores agre-
gados de identidade cultural que 
recebem no primeiro módulo. O pro-
jeto terá um novo e último encontro, 
em novembro, e logo após deve ser 
marcada uma exposição.

n Finalizando
o PDA -
Programa 
de Desen-
volvimento 
Associativo do 
SEBRAE

n Mazarelo
Carneiro de

Miranda,
durante

os trabalhos

n Apresentação dos artesanatos

10 anos de versatilidade na moda
A Boutique Versátil 

completa 10 anos, esse 
ano. O que muita gente 
não sabe é que sua pro-
prietária, a empresária 
Rogéria Lima, planejou 
tudo isso, desde quando 
começou a vender aces-
sórios, há muitos anos 
atrás. Até o nome da loja 
já estava em seus planos.

Rogéria vendia bijuterias, quan-
do , seu espírito empreendedor a 
fez perceber que seria bom agre-
gar algumas peças de vestuário aos 
acessórios. A partir daí, a clientela 
cresceu e ela abriu um espaço de 
vendas em sua própria casa, até que 
não dava mais para segurar: era hora 
de expandir!

Em 2009, veio a primeira loja.  Um 
ano depois, veio o segundo espaço 
Versátil, que conquistou ainda mais 
visibilidade. Em uma época em que 
as redes sociais ainda começavam a 
funcionar como aliada das empresá-
rias de moda e quando o atendimen-
to e o bom gosto faziam a primordial 
diferença na conquista do mercado, 
Rogéria Lima avançou e viu diversas 

possibilidades de ir além. 
Em 2016, a Versátil foi rei-
naugurada, em grande 
estilo, em um ponto mais 
amplo e de mais destaque 
na Praça laroca , 74,Vila La-
roca, onde os mais lindos e 
modernos looks da moda 
estão disponíveis, atual-
mente.

Sempre cheia de idéias na cabeça, 
a empresária com-
pleta 10 anos de loja, 
com a inauguração 
de uma filial da Ver-
sátil, na cidade do 
Carmo, RJ.  De acor-
do com ela, a maior 
dificuldade que en-
frentou foi a enchen-
te de 2012, quando 
teve que recomeçar 
praticamente do 
zero. Para ela, apesar 
de ter sido muito di-
fícil, foi também um 
grande impulso.

Rogéria agrade-
ce primeiramente 
a DEUS por todo o 

sucesso. Estende também os agra-
decimentos à sua equipe, clientes, 
parceiros e ao seu marido, Eduardo, 
que está sempre  ao lado dela. Ela 
destaca que tem muito orgulho de 
ter começado como uma “sacoleira” 
e é muito grata e feliz por tudo que 
conquistou. Ela chega a se emocio-
nar ao falar da inauguração da nova 
loja, que para ela é fruto de um tra-
balho feito com amor.
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Mais por Menos São José
é campeão do
Torneio SESI/ACEAP

n A presidente da ACEAP, Rosa Helena, entregando o troféu ao campeão Mais 
por Menos São José

No dia 11 de outubro, acon-
teceu a grande final do Torneio 
SESI/ACEAP – Associação Co-
mercial e Empresarial de Além 
Paraíba, entre empresas associa-
das. A partida para decisão de 
terceiro e quarto lugar não foi 
realizada, por decisão dos times. 
A disputa final foi entre GUABI 
e MAIS POR MENOS SÃO JOSÉ, 
que foi completado com funcio-
nários da GARCIA ATACADISTA.

Com o time desfalcado por 
lesões e suspensão, a GUABI foi 
derrotada por 5 a 1, pelo cam-
peão do torneio MAIS POR ME-
NOS. Os gols do campeão foram 
marcados pelos jogadores: Juni-
no, Thiago (2), Rangel e Thiago 
Luiz. Já pela Guabi, o gol de hon-

ra foi marcado por Roger, arti-
lheiro do campeonato. Também 
foi da Guabi o troféu de melhor 
goleiro, para Wesley.

A festa seguiu com a apre-
sentação de Erick Correa e ban-
da. A presidente e a gerente 
executiva da ACEAP, respecti-
vamente Rosa Helena e Alina 
Gomes, estiveram presentes na 
entrega das premiações.
ESCALAÇÕES DOS TIMES: 

Supermercado Mais Por 
Menos São José: Bruno, José 
Henrique, André, Junino, Tiago 
Costa, Thiago, Rangel, Thiago 
Luiz, Wudson e Guilherme. 

Guabi: Wesley, Jean, Mai-
con, Roger, Romário, Charles, 
Rafael e Anderson.

n O artilheiro Roger, da Guabi

n O melhor goleiro, Wesley, da Guabi

n O troféu de Vice-Campeão, Guabi

Os reflexos da Reforma da Previdência 
na vida dos segurados do INSS

• Rafaela Aparecida Simão Lima & Jéssica Melo Mendonça

Desde meados de 2018 o tema reforma da 
previdência tem sido pauta, constante, 

dos telejornais, revistas e jornais de todo o país. 
Agora, com a proposta da reforma cada vez 
mais perto de se tornar realidade chegou a hora 
de você entender, de forma descomplicada, o 
que muda na sua vida. 

Antes de começar é importante esclarecer 
que para quem já está aposentado 
ou então já adquiriu os requisitos 
para pedir algum tipo de aposen-
tadoria, só que ainda não pediu, 
não muda nada, ok? As mudanças 
serão só para aqueles segurados 
do INSS que implementarem requisitos para 
algum tipo de benefício após a publicação da 
Emenda Constitucional da Reforma da Previ-
dência.

Dito isso, vamos às mudanças. A ideia é 
criar um só tipo de aposentadoria. Hoje quem 
contribui para o INSS pode escolher se deseja 
se aposentar por tempo de contribuição, por 
idade ou aposentadoria especial. Quando a re-
forma da previdência entrar em vigor existirá 
apenas a aposentadoria por idade. Portanto, o 
segurado do INSS deverá ter uma idade míni-
ma e um tempo de contribuição mínimo para 
se aposentar.

Dessa forma, será necessário ter uma idade 
mínima de 62 anos, se mulher e 65 anos, se ho-
mens e um tempo mínimo de contribuição de 
15 anos, para ambos, desde que o homem tenha 
se filiado a previdência social antes da publica-
ção da emenda constitucional da reforma da 
previdência, caso contrário deverá ter 20 anos 
de contribuição.

Porém, nem tudo está perdido. Se você esta 
perto de se aposentar a proposta prevê 5 tipos 
de regras de transição e pode ser que você se 
encaixa em uma delas: 

• Regra 1: Transição pelo sistema 
 de pontos:

Similar ao atual sistema 86/96, para quem 
deseja se aposentar por tempo de contribuição 
e escapar do temido fator previdenciário. Nessa 
modalidade de aposentadoria soma-se a idade 
com o tempo de contribuição. É necessário que 

mulheres tenham 30 
anos de contribuição, 
no mínimo, e homens 
35 anos de contribui-
ção. Em 2019, poderá 
se aposentar aos 86 

pontos (mulheres) 96 pontos (homens). A tabe-
la sobe um ponto a cada ano, até chegar aos 100 
para mulheres e 105 para homens.

• Regra 2: Transição por tempo 
 de contribuição:

É preciso ter contribuído por 30 anos (mu-
lheres) e 35 anos (homens) e cumprir a idade 
mínima que vai subindo aos poucos, até che-
gar aos 62 anos (para mulheres) e 65 anos (para 
homens). A idade mínima começa aos 56 anos 
(mulheres) e 61 anos (homens) em 2019. E sobe 
seis meses por ano. Isso quer dizer que se após 
passados 3 meses da publicação da emenda 
constitucional, por exemplo, uma mulher com-
plete os 30 anos de contribuição e tenha 56 anos 
de idade ela poderá requerer a aposentadoria 
por tempo de contribuição, pois irá se encaixar 
nessa regra de transição. 

• Regra 3: Pedágio de 50%:
Esta regra só vale para quem está a até dois 

anos de se aposentar por tempo de contribui-
ção pelas regras atuais. Funciona assim: se fal-
tar um ano pelas regras atuais, a pessoa terá de 
trabalhar por um ano e meio (1 ano + 50%). 
Se faltarem dois anos, terá de ficar no merca-

do por 3 anos. Se um homem, por exemplo, na 
data de publicação da nova lei tenha 33 anos de 
contribuição ele deverá contribuir para o INSS 
por mais 3 anos, totalizando 36 anos de contri-
buição, e aí poderá requerer sua aposentadoria 
sem que necessite ter uma idade mínima. Basta 
apenas completar o tempo de contribuição.

• Regra 5: pedágio de 100%:
O pedágio de 100% valerá no INSS e no 

setor público. Se faltar 4 anos para se aposen-
tar pelas regras atuais, por exemplo, será pre-
ciso trabalhar por mais 4 anos (4 anos+100%) 
para se aposentar, totalizando mais oito anos 
de contribuição, desde que cumprida a ida-
de mínima (57 para mulheres e 60 para ho-
mens). Como exemplo, se uma mulher tem 
26 anos de tempo de contribuição, na data 
de publicação da nova lei, ele deverá traba-
lhar por mais oito anos, totalizando 34 anos 
de contribuição. Além disso, deverá ter, pelo 
menos, 57 anos de idade, para conseguir sua 
aposentadoria.

• Regra 5: Transição na 
 Aposentadoria por idade:

Para mulheres que estão próximas de 
completarem os requisitos da aposentadoria 
por idade haverá um aumento na idade até 
chegar a 62 anos em 2023. Isso quer dizer que 
haverá um aumento de 6 meses, na idade, a 
cada ano.

Para homens não haverá transição já que se 
aposentam, por idade, aos 65 anos.

Como você pode perceber, as mudanças são 
muitas e trará um impacto para sua vida. Dessa 
forma, se torna cada vez mais importante fazer 
um planejamento previdenciário com quem 
entende do assunto para que você consiga pla-
nejar melhor sua aposentadoria.

ALÉM HAIR participa de
feira em Caxias

Restaurante DA BIA 
e seus dez anos de sabor

Nos dias 21 e 22 de outubro, 
integrantes do Além Hair, núcleo 
lojista do programa Empreender, 
desenvolvido pela ACEAP – Asso-
ciação Comercial e Empresarial de 
Além Paraíba, participaram de uma 
missão, promovida pelo SEBRAE 
MG à FECABEL, em Caxias/RJ.

A FECABEL é a Feira Caxiense 
de Beleza e conta com diversos 

workshops e demonstrações de 
produtos. Para o núcleo mais uma 
oportunidade de aprendizado e 
aperfeiçoamento.

O grupo seguiu acompanhado 
da Comercial da ACE, Ana Paula Fur-
tado, além de Gerente e Presidente 
da instituição, Alina Gomes e Rosa 
Helena, e do Técnico Regional do SE-
BRAE MG, Marco Antônio de Mend.

10 EMPRESAS
que mais consultaram no período

Período 22/08/2019  a  25/09/2019
Inclusões..............................................................................................................95
Exclusões.............................................................................................................62

Tudo começou 
com uma idéia de 

entregar quentinhas 
em domicílio para aju-
dar financeiramente 
a família, com uma 
renda extra. De acor-
do com a administra-
dora do restaurante, 
Cristiane Paes, filha do 
casal fundador, Silvio 
e Beatriz, logo os pe-
didos aumentaram 
muito e foi preciso 
alugar uma quitinete 
no Morro Santa Rosa, 
para atender a demanda.

Já nesse início, a família come-
çou a também vender os famosos 
“PFs”, que ainda mais sucesso fa-
ziam, levando o Restaurante da Bia 
para um espaço maior, na Vila Laro-
ca, que posteriormente foi trocado 
por um local ainda mais amplo, 
com estacionamento próprio, na 
Rua Dr. Sobral Pinto, ainda na Vila 
Laroca.

Toda essa história completou 10 
anos, em outubro desse ano, e hoje, 
o Restaurante da Bia é referência 
em sabor e bom atendimento, com 
um ambiente totalmente adaptado 
para os portadores de deficiências 
físicas, climatizado e com uma equi-
pe de 18 colaboradores.

Para Cristiane, a mudança para 

esse espaço foi um desafio enorme 
e com um risco alto, porém a vonta-
de de crescer foi maior que o medo 
de dar tudo errado e lá estão eles, 
completando 10 anos sucesso.

Para os clientes, a família da Bia 
só tem agradecimentos. “Sem eles 
nada disso seria possível de acon-
tecer. Somos muito gratos por tudo 
o que eles, juntamente com Deus, 
nos proporcionaram”, afirma a ad-
ministradora.

O maior desafio, segundo eles, 
é ser sempre mais produtivo e efi-
ciente, reduzindo desperdícios e 
se superando. Para completar, Cris 
conta que estão sempre investindo 
em conhecimento, atendimento e 
também na estrutura do local, vi-
sando melhorar a cada dia.
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Os desfiles das lojas foram 
apresentados pelo Design 
de Interiores e Consultor de 
Modas, Francisco Rodrigues.
A Presidente da ACE, 
Rosa Helena, falou da 

importância da união do 
núcleo em causas solidárias 
e no desenvolvimento 
empresarial de cada uma das 
inte grantes. Toda a realização 
contou com o patrocínio, 

apoio e parceria de empresas, 
pessoas e profissionais 
solidários à causa 
e toda a renda apurada 
será revertida para as ações 
das VSAP.

n As Cats

n Música de
Juliano & Thiago

n Drª. Adelise Braz, durante
sua palestra sobre
a prevenção

n Um dos desfiles da noite

n O consultor de moda, Francisco, na apresentação dos desfiles


