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DOIS ANOS DE GESTÃO 
INVESTINDO NO DESENVOLVIMENTO

A diretoria 2018/2019, ten-
do como Presidente a em-
presária Rosa Helena Melo 

Dutra, deu prosseguimento ao 
trabalho de busca ao desenvol-
vimento, empreendendo ações, 
mobilizando novos núcleos em-
presariais, como o programa 
Empreender, aumentando e mo-
dernizando as instalações, tra-
zendo novos cursos para a Uno-
par, investindo em eventos que 
envolveram empresários e cola-
boradores, inserindo a comuni-
dade e, sem nunca se esquecer 
das capacitações.

Nessa edição, faremos um 
resumo das principais ações des-
sa diretoria, para nos preparar-
mos para os próximos dois anos 
de luta.

ACEAP representou Além Paraíba em 
missão ao Vale do Silício, em 2019

Entre os dias 08 e 17 de 
novembro de 2019, Presiden-
te e Gerente Executiva da ACE-
AP – Associação Comercial e 
Empresarial de Além Paraíba, 
respectivamente, Rosa Helena 
e Alina Gomes, estiveram visi-
tando o Vale do Silício, com o 
grupo UNIS.

O Vale do Silício, localizado 
na parte sul da região da Baía 
de São Francisco, na Califór-
nia, EUA, abriga muitas start-
-ups e empresas globais de 
tecnologia. Apple, Facebook e 
Google são algumas das mais 
conhecidas. Na região, tam-
bém há instituições com foco 
em tecnologia, estabelecidas 
próximas à Universidade Stan-
ford, em Palo Alto. 

Vale destacar algumas das 
visitas da missão, que trou-
xeram grande aprendizado à 
nossa ACE:
8 UNIVERSIDADE STAN-

FORD - a mais antiga do Vale, 
que desenvolve um importan-
te papel na inovação tecnoló-
gica. De acordo com Alina e 
Rosa Helena, por lá, a inova-

ção está atrelada a cultura, pois 
inovar transforma a vida das pes-
soas e está ligada à criatividade. 
“Há empresas incubadas na 
universidade, porque eles en-
tregam mão de obra qualifica-
da, de acordo com a demanda. 
Para eles, o que importa são as 
pessoas e seu desenvolvimen-
to intelectual”, contou Alina. 
Na Stanford, 40% são alunos de 
pós-graduação e 60% de gradu-
ação. “Encantada com a visão 

da universidade”, afirmou Rosa 
Helena.
8 PLUGANDPLAY - uma em-

presa que tem o papel de fazer a 
ligação entre as startups, inves-
tidores e corporações, ou seja,  
investe nas ideias das pessoas. 
Leva isso para a demanda das 
empresas e busca investimento 
para essas ideias. As startups fi-
cam por um período de 3 meses 
gratuitamente recebendo apoio 
das universidades, logística e en-

trega ao mercado.
8 APEX BRASIL – Empresa 

especializada em fazer o pro-
cesso de desburocratização 
para empresas brasileiras atu-
arem nos EUA
8 SALESFORCE - Empre-

sa especializada em gestão de 
projetos, a maior do Vale do 
Silício. Trabalha com software.
8 GOOGLE - uma empresa 

que investe na pessoa e na tec-
nologia. Lá, o erro é visto como 
aprendizado e não se busca 
quem errou, mas sim a melho-
ria do processo. Tem como prin-
cipal concorrente a Amazon.

Além dessas, vale citar as 
visitas aos Museus da Compu-
tação e da NASA, onde a histó-
ria da tecnologia está exposta. 

Para a Presidente da ACE, 
Rosa Helena, foi uma experiên-
cia única, de onde se pode ti-
rar muita coisa boa para nosso 
desenvolvimento. Alina ainda 
concluiu que o mundo já está 
mudando e que não demo-
ra essas mudanças chegarem 
com força para nós. “Temos 
que estar prontos”, concluiu.

CAFÉ COM A PRESIDENTE –  Uma nova
maneira de acolher e ouvir os associados
Em abril de 2018, foi reali-

zado o primeiro CAFÉ COM 
A PRESIDENTE, na sede da 

ACEAP - Associação Comercial 
e Empresarial de Além Paraíba. 
O objetivo deste encontro é re-
cepcionar os novos associados, 
apresentando a diretoria e a 
instituição, seu corpo funcional 
e serviços.

Do Café participam, além da 
Presidente da ACE, Rosa Hele-
na Melo Dutra, integrantes da 
diretoria da instituição. Essa foi 
mais uma ação iniciada na ges-
tão 2018/2019, com o intuito de 
integrar empresários entre si e 
com sua Associação.

ACEAP iniciou o
PROGRAMA ALI - 
Agentes Locais 
de Inovação

Em outubro de 2019, a ACEAP – Associação Co-
mercial e Empresarial de Além Paraíba – sediou 

uma palestra sobre ALI – Agentes Locais de Inova-
ção. A palestra do SEBRAE visou identificar e mapear 
10 (dez) empresas que irão compor o programa com 
foco em inovação. Foram responsáveis pelo encontro 
o Consultor, Derkian Damasseno, e o Técnico regional 
do SEBRAE, Marco Antônio de Mendonça. 

Entre as bases do ALI estão: buscar empresas nos 
ambientes de inovação (incubadoras, aceleradoras, 
parques tecnológicos, dentre outros), interagir com 
outros atores do ecossistema de inovação; interagir 
com outros projetos e programas do SEBRAE.

O programa já foi iniciado e é supervisionado pe-
los seguintes profissionais: Supervisor – Profissional 
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, totalizando uma carga ho-
rária de 40 horas por empresas e 400 (quatrocentos) 
horas num todo.
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“Consciência Negra Além Hair” foi a nova ação 
do núcleo de beleza, nessa gestão

Em 2018, foi realizada a primeira 
edição do “Consciência Negra Além 

Hair”, que se repetiu em 2019. Uma 
idealização do núcleo Além Hair, que 

reúne profissionais da área da beleza, 
através do programa Empreender, de-
senvolvido pela ACEAP – Associação 
Comercia e Empresarial de Além Para-

íba, o evento teve total apoio da dire-
toria e aconteceu com muito sucesso, 
em ambas as edições.

O evento homenageia o Dia da 

Consciência Negra, exaltando perso-
nalidades negras locais, que lutaram 
pela causa e que se destacaram. Isso, 
é claro, sem deixar de falar de beleza, 

com desfiles, belos penteados e ma-
quiagens.

Uma nova ação do núcleo, que 
deve se tornar tradição.

Os concursos de fotografia 
aproximaram a ACE da comunidade

Nessa gestão, a ACEAP – As-
sociação Comercial e Empresa-
rial de Além Paraíba – realizou 
diversos concursos de fotografia, 
envolvendo crianças, pais e ca-

sais, na disputa para estampar as 
campanhas do comércio.

A campanha de compra no 
comércio local foi acentuada com 
a divulgação de fotos de alempa-

raibanos nas datas específicas, 
como dia das crianças, dos pais, 
mães e namorados. O objetivo 
foi aproximar a comunidade de 
seu comércio e da própria ACE.

Ação em prol do retorno 
da agência do INSS 

mobilizou a comunidade
Em agosto de 2018, a ACE-

AP – Associação Comercial e 
Empresarial de Além Paraí-
ba – junto ao grupo Por uma 
Além Paraíba Melhor, denomi-
nado Coletivo Por uma Além 
Paraíba Melhor, oriundo do 
programa Empreender, fo-
mentou uma ação pelo retor-
no da agência do INSS para o 
Município.

Integrantes do coletivo 
participaram do programa 
Roda Viva, de onde também 
participou o contador Djalma 
de Souza, e, simultaneamen-
te, coletaram assinaturas, em 
frente ao Bradesco e em fren-
te Cris Modas no manifesto 
pelo retorno da agência, que 
foi enviada a diversas auto-
ridades e órgãos Estaduais e 
Federais.

A ação foi pensada na 
Oficina do Futuro do SEBRAE 
e o objetivo do movimento 
foi SOMAR com as ações que 
também foram empreendi-
das pelo Poder Público, mos-

temente, dificultando a vida 
de milhares de aposentados 
e trabalhadores da cidade e 
região. 

A diretoria da ACEAP 
apoiou o coletivo Por uma 
Além Paraíba Melhor e a Presi-
dente da ACEAP, Rosa Helena 
Melo Dutra, participou ati-
vamente da ação, coletando 
assinaturas, demonstrando o 
foco de sua gestão: desenvol-
vimento. Infelizmente, nenhu-
ma das ações nesse sentido 
obteve êxito, mas demonstra-
ram a capacidade de fomentar 
união na comunidade.

trando a força da população de 
Além Paraíba, não ficando pas-
siva a uma possível finalização 
dos serviços do INSS permanen-

Lei de regulamentação 
de ambulantes no Município

Em 2018, a diretoria da ACEAP – Associação Co-
mercial e Empresarial de Além Paraíba – procurou 
o Governo Municipal na busca da regulamentação 
dos ambulantes na cidade. Isso culminou em uma 
lei que estabeleceu localização para o comércio am-
bulante.

Em nenhum momento a instituição visou pre-
judicar esses comerciantes, mas resguardar as em-

presas fixas, que pagam alta taxa tributária e geram 
empregos diretos para o município. Para tal, a lei 
estabelece espaço para o comércio ambulante e de-
termina regras a serem respeitadas pelos mesmos.

No mesmo contexto, a ACEAP participou do in-
vestimento para produção de barracas personaliza-
das para os ambulantes e as entregou, juntamente 
com o Governo Municipal.

Modernização e expansão das instalações

Nesses anos, 2018 e 2019, a ACEAP – As-
sociação Comercial e Empresarial de Além 
Paraíba – focou mais na modernização de 
suas instalações do que em ações externas. 

O SESI investiu em obras na sauna, ba-

nheiros, construção de um depósito na 
quadra e na compra de um chafariz e um 
pelicano para a piscina, que fizeram a ale-
gria da criançada.

Simultaneamente, a ACE construiu um 

segundo pavimento, que hoje é um audi-
tório/salão de festas, que dá infra-estrutura 
necessária para os eventos realizados pelos 
núcleos e pela própria instituição e que an-
tes demandava aluguel de espaços externos.
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Em 2018, o pólo da UNOPAR inaugurou 
seu laboratório mutidisciplinar
Em setembro de 2018, foi 

inaugurado o laboratório 
multidisciplinar do polo 

da Unopar de Além Paraíba, 
no SESI. O polo é gerido pela 
ACEAP - Associação Comercial 
e Empresarial de Além Paraí-
ba. Para a implementação do 
laboratório, que serve para as 
disciplinas dos cursos de enfer-
magem, já em funcionamento, 
nutrição, fisioterapia, biomedi-
cina, entre outros da área de 
saúde, a serem iniciados, ago-
ra em 2020, foram investidos 
aproximadamente R85.000,00 
(Oitenta e Cinco Mil Reais).

De acordo com a presiden-
te da ACEAP, Rosa Helena Melo 
Dutra, o investimento era ne-
cessário para o crescimento 
do polo da Unopar, que visa ao 
desenvolvimento do Municí-
pio, tendo em vista a formação 
de um polo educacional, que 
atrai alunos de toda a região. 
Tudo isso, de acordo com Rosa 
Helena, buscando desenvolvi-
mento, tanto com a melhoria 
de nossa mão de obra, quanto 
na atração de alunos da região, 
o que hoje é realidade, tendo 
em visa 70% dos alunos do 
polo serem de fora da cidade. 

Os Campeonatos de Futsal entre 
empresas promoveram 
a integração e envolvimento

Nesta gestão, foram retomados os campeonatos de Futsal 
entre empresas associadas. Tanto no Torneio do Trabalhador, que 
aconteceu em maio de 2019, como no Torneio de Futsal, realizado 
em outubro do mesmo ano, as partidas foram realizadas no SESI.

Segundo a Presidente da ACEAP – Associação Comercial e Em-
presarial de Além Paraíba, Rosa Helena Melo Dutra, o objetivo foi 
promover a integração entre as empresas associadas, através do 
entretenimento saudável. Deu certo! Os dias de jogos foram mar-
cados por muita diversão e a Presidente participou ativamente do 
evento.

Além Vest Moda realizou 
o I Café com Moda, nesta gestão

O Além Vest Moda, primei-
ro núcleo lojista do programa 
Empreender, desenvolvido pela 
ACEAP – Associação Comercial 
e Empresarial de Além Paraíba, 
realizou, em abril de 2019, o pri-
meiro Café com Moda.

O evento aconteceu no espa-
ço 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.

O design de interiores e 
consultor de moda, Francisco 
Rodrigues, de Juiz de Fora, fez 
uma mini palestra sobre as ten-
dências 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.

Destaques Empresariais 
inovaram com 
votações populares
A ACEAP - Associação Comercial e Empresarial de Além 

Paraíba realizou, nesses dois anos de gestão – 2018 e 
2019, seus Méritos Empresarias, com eleição popular. Em 2018, 
um link foi disponibilizado para a votação e, em 2019, a votação 
foi feita diretamente no Facebook. Nesta última votação, em-
presas não associadas puderam ser votadas e receberam seus 
certificados na festa DESTAQUE EMPRESARIAL COMENDA 
ADÃO ARAÚJO.

O objetivo de tornar a eleição popular foi fazer com que os 
empresários tivessem o seu trabalho reconhecido em meio à 
comunidade.
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Nova gestão, com a Presidente reeleita, 
segue em busca de desenvolvimento

Foi realizada no dia 19 de dezembro, em 
segunda chamada e por aclamação a elei-
ção da Diretoria ACEAP para o próximo 

triênio – 2020/2022.
Apenas uma chapa foi apresentada à vo-

tação e ficou assim definida a nova gestão, 
mantendo a Presidente Rosa Helena Melo 
Dutra, que hoje integra também a diretoria 
da FEDERAMINAS. Para ela, essa é uma con-
quista para nossa ACE, que poderá participar 

mais ativamente das ações da federação e 
lutar pelas demandas empresariais de nossa 
região.

1º Vice Presidente – Jorge Márcio Mar-
ques

2º Vice Presidente – João Ermelindo de 
Andrade e Silva

Secretário – Miriam Martins
Suplente – Sávio Ferraz
Suplente – Elvio Ferraz

Conselho Fiscal
Cristina Maria Cardoso
José Márcio Fernandes
Maria das Graças Rodrigues

Suplentes
Rosa Maria Ribeiro da Silva
Ricardo Salgado Zamboni
Carlos Adriani

Vila sou Mais Você e Escolas Particulares –
Dois novos núcleos do Empreender nesta gestão

ACEAP passou a ser uma 
Autoridade de Registro 
de Certificação Digital

Nesses dois anos de gestão, foram for-
mados mais dois grupos do programa Em-
preender, unindo novos empresários de 
novas áreas e locais.

O primeiro deles foi o Vila Sou Mais Você, 
iniciado em 2018, que une empresários da 
Vila Laroca, e já realizou diversas ações pro-
mocionais, como o Dia D, culminando com 
a realização de iluminação e chegada do Pa-

pai Noel, nos natais de 2018 e 2019.
Já o grupo das Escolas Particulares, for-

mado já no fim de 2019, começou cheio de 
gás, empreendendo um encontro com a 
Superintendência Regional de Ensino, com 
o objetivo de aproximação, esclarecimen-
tos de dúvidas e busca de parcerias. Nesse 
primeiro momento, a superintendente, Ana 
Paula de Moura Ferreira Dias, falou do papel 

da secretaria, apresentou o corpo da equipe 
técnica e esclareceu algumas dúvidas. 

De acordo com a Presidente da ACEAP 
– Associação Comercial e Empresarial de 
Além Paraíba, Rosa Helena Melo Dutra, o 
programa Empreender é o caminho mais 
eficaz para o desenvolvimento de todas as 
áreas empresariais, ao passo que une para 
dividir problemas e implementar soluções.

ACEAP iniciou os encontros 
com o Conselho Empresarial 
da Zona da Mata

Em 2018, a ACEAP – Associação Comercial e Empresarial de 
Além Paraíba – iniciou a participação no Conselho Empresarial 

da Zona da Mata – CEZOM, estando em reuniões periódicas, em 
Cataguases.

Dessas reuniões, conduzidas pelo grupo UNIS, saíram deman-
das comuns ao setor empresarial da região e busca de soluções 
para as mesmas.

Em dezembro de 2019, este conselho participou de um en-
contro, na cidade de Varginha, onde foi recebido pelo Conselho 
Empresarial do Sul de Minas – CESUL. 

A Presidente e a Gerente Executiva da ACEAP, respectivamen-
te Rosa Helena Melo Dutra e Alina Gomes, participaram desse 
encontro. Para Rosa Helena, essa união é uma grande oportuni-
dade para integração e troca de informações, na busca do desen-
volvimento empresarial.

Em novembro de 2018, a 
ACEAP – Associação Comer-
cial e Empresarial de Além 
Paraíba – deixou de ser um 
ponto de atendimento de 
certificado digital para ser a 
própria AR (Autoridade de Re-
gistro) de certificação digital.

Como benefícios, ganha-
mos suporte mais completo 
na operação com os clientes, 
melhor atendimento, menos 
burocracia, menor tempo 
de espera, flexibilidade nos 
agendamentos, maior segu-
rança, através de auditorias 
anuais, entre outros.

Além disso, o cliente pos-
sui diversas vantagens para 
adquirir seu certificado digi-
tal em nossa ACE, entre elas: 
atendimento exclusivo, em 
ambiente climatizado e se-
guro, preços diferenciados, 
segurança de informações e 
serviço de agendamento.

Todo o processo é realiza-
do com segurança, garantindo 
a confidencialidade do empre-

sário e/ou empresa. Para isso, 
é necessário que o empresário 
esteja de posse de todos os 
documentos originais, evitan-
do fraude na aprovação do 
certificado. Além disso, é pri-
mordial a presença do titular 
no processo de validação. 

O certificado digital é a 
identidade digital da pessoa 
física e/ou jurídica no meio 
eletrônico. Ela garante au-
tenticidade e integridade e 
não repúdio nas operações 
realizadas por meio dele, atri-
buindo validade jurídica. “Por 
isso, todo cuidado é neces-
sário e, na ACEAP, respeita-
mos todas as regras”, explica 
Rangel Netto, responsável 
pelas certificações.

Para informações sobre o 
atendimento do certificado 
digital na ACEAP, o telefone 
é 32 3466-1245. Também no 
site www.aceap.com.br é 
possível consultar sobre o as-
sunto e já efetuar a compra de 
seu certificado.


