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CONSCIÊNCIA NEGRA ALÉM HAIR é um sucesso

n As integrantes do ALÉM HAIR

n A presidente
da ACEAP –
Associação
Comercial e
Empresarial
de Além Paraíba,
Rosa Helena

n A
representante

do núcleo
do ALÉM HAIR,

Ana 
Beatriz

O Além Hair, 
núcleo de 

salões de beleza 
do programa 
Empreender, 
desenvolvido pela 
ACEAP – Associação 
Comercial e 
Empresarial de Além 
Paraíba – realizou, 
com imenso sucesso, 
o evento Consciência 
Negra Além Hair, no 
dia 19 de novembro.
A festa aconteceu 
no Salão de 
Festas da ACEAP 
e homenageou a 
negritude como 
um todo, exaltando 
beleza e envolvimento com 
ações importantes na nossa 
cidade. A Presidente da ACE, 
Rosa Helena Melo Dutra, e a 
representante do Além Hair, 

Ana Beatriz, destacaram a 
importância da realização desse 
evento e da união do grupo. O 
Consciência Negra Além Hair 
está em sua segunda edição 
e exalta a luta e a beleza da 

raça negra, em nosso país 
e, especialmente, em nossa 
comunidade.
As integrantes do núcleo 
receberam o Grupo Minas e 
homenagearam três importantes 
personalidades negras da 
cidade: Sebastião Capitulino, 
Maria Rita Gonçalves e José 
Darci Gomes da Silva. Todos pela 
importância de sua história para 
a luta pela raça negra.
Maria Rita é a sétima filha de 
uma família de 10 irmãos. 
Mulher batalhadora, nunca 
desistiu de dar orgulho à mãe 
e de crescer profissionalmente. 
Desde os 9 anos, a menina 
trabalhava em casa de família 
e com 15 começou na Fábrica 
de Tecidos, quando conseguiu 
pagar seus estudos no Colégio 
Além Paraíba, onde 
cursou magistério 
e técnico em 
contabilidade. Mãe, 
avó, irmã e filha. 
Nada parou Maria 

Rita. Hoje, aposentada na PMAP, 
ela sempre esteve envolvida na 
música, no teatro, na cultura, 
política, tendo sido inclusive 
presidente do Bloco Império do 
Planeta II.
Sr. Sebastião Capitulino 
completará 79 anos, no dia 05 
de dezembro. Tem 3 filhos e três 
netos. 
Trabalhou por 37 anos na 
Fábrica de Tecidos de 
Além Paraíba. Está sempre 
preocupado em trabalhar pela 
comunidade. 
Ficou à frente do Grupo Renascer 
da Terceira Idade, 
por 4 mandatos. Um homem 
que está à frente de seu tempo, 
na busca de fazer sempre o 
melhor para seu entorno.

(continua na página 4)
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A palavra da
PRESIDENTE

Fim do ano chegando e a ACEAP 
segue cheia de trabalho, 
capacitações e ações.

Nesse mês de novembro, eu e a Gerente Executiva da ACE, 
Alina Gomes, partimos para uma experiência fantástica pelo 
Vale do Silício, berço das novas tecnologias. 
A viagem com o grupo UNIS nos deixou cheias de novas ideias 
e muita vontade de mudar a realidade da cidade.  
Foi uma injeção de ânimo para implementar novas 
ações em 2020, trabalhando sempre em prol do 
desenvolvimento local.

A Festa da Consciência Negra Além Hair, 
que também aconteceu nesse mês de novembro, provou mais 
uma vez a força do associativismo, através do programa 
Empreender, que há sete anos é desenvolvido em nossa ACE, 
envolvendo diversos setores empresarias e pro� ssionais.

Nossa universidade, a UNOPAR, está com seus vestibulares 
2020 a todo vapor, com a equipe rodando a região para 
divulgar e explicar nossa metodologia.

Que venha o último mês do ano, para fecharmos com chave 
de ouro esse ano de 2019!

– E X P E D I E N T E  – 
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Polo UNOPAR de Além Paraíba aplica 
provas e faz divulgações na cidade e região
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A equipe da Unopar de Além Paraíba esteve percor-
rendo escolas da cidade e região, mostrando a meto-

dologia do pólo, divulgando cursos de graduação e pós-
-graduação e aplicando provas de vestibular.

Entre as escolas visitadas estão a Estadual Maurício de 
Abreu, de Sapucaia, Estadual São José, Santa Rita e Se-
bastião Cerqueira, em Além Paraíba, CIEP de Sumidouro, 
além do CRAS de Angustura e da Escola Barão de São Ge-

raldo, Escola Miranda Manso, em Santo Antônio do Aven-
tureiro, e CIEP Luiz José Da� on Gomes.

Os próximos vestibulares para 2020 serão reali-
zados em 16 e 18 de janeiro, 06 e 08 de fevereiro e 
05, 07, 26 e 28 de março. As informações podem ser 
obtidas no pólo Unopar Além Paraíba, no SESI, pelo 
telefone 32 3466-1245, ou ainda pelo Whatsapp 32 
99923-8266.

ACEAP sediou palestra Inovação: A Revolução 
Silenciosa do Varejo Moderno

A ACEAP – Associação Co-
mercial e empresarial de Além 
Paraíba – sediou, no dia 19 de 
novembro, a palestra Inovação: 
A Revolução Silenciosa do Va-
rejo Moderno.

De acordo com a Presiden-
te da ACE, Rosa Helena, com as 
mudanças do mercado, o uso 
da tecnologia a favor da empre-
sa se faz necessário, 

por isso, é importante que 
os usuários saibam aproveitar 
as oportunidades e enfrentar 

desa� os provenientes às mu-
danças tecnológicas que vêm 
acontecendo no varejo.

O Técnico do SEBRAE, Fran-
cisco Heredia, apresentou a 
palestra que foi ministrada por 
Andrea Salerno Miguel. Houve 
também uma palavra do Sicoob 
aos presentes.

A Revolução 
ALÉM VEST MODA entrega 
lucro do Outubro ROSA às 
VSAP - Voluntárias
Sociais de Além Paraíba

 O momento da entrega da doação

Mais um certifi cado para
nossa Presidente

 Entrega do Certi� cado na Câmara Municipal

O evento Outubro Rosa teve 
um lucro de R$ 3074,15 (Três mil 
e setenta e quatro reais e quin-
ze centavos). O valor integral foi 
entregue às VSAP – Voluntárias 
Sociais de Além Paraíba, no dia 
06 de novembro, como doação 

Nossa Presidente, Rosa Hele-
na, recebeu, das mãos do  Pre-
sidente da Câmara Municipal, 
Gerson Barreto, um certi� cado 

em agradecimento pela cessão 
da sede da instituição para o 
treinamento e capacitação da 
Guarda Municipal.

para as ações da instituição.
Representaram o Além Vest 

Moda, Cristina, Juliana e Rosa 
Helena, que também é a Presi-
dente da ACEAP – Associação 
Comercial e Empresarial de 
Além Paraíba.
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ACEAP representa Além Paraíba em missão ao Vale do Silício
Entre os dias 08 e 17 de no-

vembro, Presidente e Geren-
te Executiva da ACEAP – Asso-
ciação Comercial e Empresarial 
de Além Paraíba, respectiva-
mente, Rosa Helena e Alina Go-
mes, estiveram visitando o Vale 
do Silício, com o grupo UNIS.

O Vale do Silício, localizado 
na parte sul da região da Baía 
de São Francisco, na Califórnia, 
EUA, abriga muitas start-ups e 
empresas globais de tecnolo-
gia. Apple, Facebook e Google 
são algumas das mais conhe-
cidas. Na região, também há 
instituições com foco em tecno-
logia, estabelecidas próximas à 
Universidade Stanford, em Palo 
Alto. 

Vale destacar algumas das 
visitas da missão, que trouxe-
ram grande aprendizado à nos-
sa ACE:

UNIVERSIDADE STANFORD 
- a mais antiga do Vale, que de-
senvolve um importante papel 
na inovação tecnológica. De 
acordo com Alina e Rosa Hele-
na, por lá, a inovação está atre-
lada a cultura, pois inovar trans-
forma a vida das pessoas e está 
ligada à criatividade. “Há empre-
sas incubadas na universidade, 
porque eles entregam mão de 
obra quali� cada, de acordo com 
a demanda. Para eles, o que 
importa são as pessoas e seu 
desenvolvimento intelectual”, 
contou Alina. Na Stanford, 40% 
são alunos de pós-graduação e 60% de 
graduação. “Encantada com a visão da 
universidade”, a� rmou Rosa Helena.

PLUGANDPLAY - uma empresa que 
tem o papel de fazer a ligação entre as 
startups, investidores e corporações, 
ou seja,  investe nas ideias das pessoas. 

Leva isso para a demanda das empre-
sas e busca investimento para essas 
ideias. As startups � cam por um perío-
do de 3 meses gratuitamente receben-
do apoio das universidades, logística e 
entrega ao mercado.

APEX BRASIL – Empresa especia-
lizada em fazer o processo de desbu-

rocratização para empresas brasileiras 
atuarem nos EUA

SALESFORCE - Empresa especializa-
da em gestão de projetos, a maior do 
Vale do Silício. Trabalha com software.

GOOGLE - uma empresa que in-
veste na pessoa e na tecnologia. Lá, o 
erro é visto como aprendizado e não se 

busca quem errou, mas sim a melhoria 
do processo. Tem como principal con-
corrente a Amazon.

Além dessas, vale citar as visitas aos 
Museus da Computação e da NASA, 
onde a história da tecnologia está ex-
posta. 

Para a Presidente da ACE, Rosa He-

lena, foi uma experiência única, de 
onde se pode tirar muita coisa boa 
para nosso desenvolvimento. Alina 
ainda concluiu que o mundo já está 
mudando e que não demora essas 
mudanças chegarem com força para 
nós. “Temos que estar prontos”, con-
cluiu.

VSAP completa 20 anos 
empreendendo saúde e solidaridade

A VSAP - Voluntárias So-
ciais de Além Paraíba – com-
pletou, no dia 31 de outubro, 20 
anos de existência. Trata-se de 
uma instituição privada, sem � ns 
lucrativos, que se dedica à luta 
pelo combate ao e à prevenção 
do câncer de mama.  

No decorrer desses anos, 
a VSAP evoluiu e atende a di-
versos exames de alta com-
plexidade, em sua sede, como 
Mamografia Digital de Alta 
Resolução e Ultrassonografia 
Mamária, que são exames para 
o rastreio do Câncer de Mama 
e são oferecidos às mulhe-
res estimulando a busca pela 
prevenção e cuidados com a 
saúde. Além de Densitometria 
Óssea e também Tomografia 
Computadorizada de alta com-
plexidade, para diversos diag-
nósticos, dando aos pacientes 
um atendimento eficaz e hu-
manizado.

Através de campanhas de in-

centivo aos cuidados com a saú-
de, oferecendo serviços de qua-
lidade à população, a instituição 
vem realizando um trabalho sé-
rio, oferecendo todo o suporte 
aos moradores de Além Paraíba 
e região. E assim completou 20 
anos, cheia de planos para se-
guir empreendendo saúde e so-
lidariedade.

Hoje a VSAP conta com equi-
pamentos de alta tecnologia 
em sua clínica: VSAP IMAGEM. 
A VSAP IMAGEM possui um cen-

tro moderno e confortável, com 
salas integradas exclusivamente 
para diagnósticos por imagem. 
Procedimentos: Mamogra� a Di-
gital de Alta Resolução, Ultras-
sonogra� a Mamária, Densito-
metria Óssea, Vídeocolposcopia, 
Tomogra� a Computadorizada, 
e Sala de Laudos com Sistema 
Synapse Pacs/Ris – Laudos à dis-
tância.

Rua Dr. Sobral Pinto, 467 , 
Vila Laroca - Além Paraíba/MG.

Telefone: (32) 3462-6600

ACEAP sediou encontro 
sobre Agentes Locais de Inovação

No último dia 31 de outubro, a ACEAP – As-
sociação Comercial e Empresarial de Além Para-
íba – sediou uma palestra sobre ALI – Agentes 
Locais de Inovação. A palestra do SEBRAE visou 
identi� car e mapear 10 (dez) empresas que irão 
compor o programa com foco em inovação. Fo-
ram responsáveis pelo encontro o Consultor, 
Derkian Damasseno, e o Técnico regional do SE-
BRAE, Marco Antônio de Mendonça. Empresas 
interessadas em participar ainda podem procu-
rar informações na própria ACE.

Entre as bases do ALI estão: buscar empresas 
nos ambientes de inovação (incubadoras, acele-

radoras, parques tecnológicos, dentre outros), 
interagir com outros atores do ecossistema de 
inovação; interagir com outros projetos e pro-
gramas do SEBRAE. O programa será supervi-
sionado pelos seguintes pro� ssionais: Supervi-
sor – Pro� ssional com Doutorado; Coordenador 
– Consultor Sebrae especialista em mercado de 
inovação; Agente  – Mestrando.

A previsão de duração é de 08 (oito) meses. 
Serão 10 (dez) visitas por empresas com duração 
média de 04 (quatro) horas por visita, totalizan-
do uma carga horária de 40 horas por empresas 
e 400 (quatrocentos) horas num todo.
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 Continuação da Página 1

n Cheio de Marra

CONSCIÊNCIA NEGRA ALÉM HAIR é um sucesso

José Darci é casado, tem dois 
fi lhos e dois netos. 

Foi militar da Marinha do Brasil, 
graduado como 
sub-ofi cial, formado em curso 
de sistema de armas. 
Ingressou no Grupo de 
Consciência Negra
 de Além Paraíba, em 1988, 
quando se comemorava 
100 anos da abolição da 

escravatura. Foi presidente da 
entidade por 10 anos, tendo 
exercido também 
outras funções. Sempre na luta 
pela consciência negra em 
nossa cidade.
O desfi le desse ano foi aberto 
por  Caio Santos da Silva, 
que participou do concurso 
Beleza Negra, fi cando com a 
terceira colocação. 

A banda Cheio de Marra animou 
o jantar e o restante dessa 
importante noite, cheia de 
representatividade social. Os 
desfi les, infantil e 
adulto, seguiram 
dando ênfase à 
beleza negra local.
O evento teve o 
patrocínio de Colégio 
Além Paraíba, 

Paropas, Drogamais, Chaparral, 
18 de Julho, The Class, Junior 
Mutary, Dubai, Miss Bijou e Oba 
Moda e Acessórios.

n O evento

n Ana Cláudia e José Darci n Bebel e Maria Rita n Tia Helô e Sebastião Capitulino


