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OBRAS NO SESI AVANÇAM
Mais um investimento da
ACIAAP

ACIAAP realiza obras de grande vulto no SESI e terá nova sede administrativa
Desde julho de 2013, vem sendo
realizada uma obra muito importante, nas
dependências do SESI de Além Paraíba.
Totalmente ﬁnanciada com recursos da
ACIAAP, a obra trará para o SESI três salas de
aula para a UNOPAR e novas instalações para a
sede administrativa da Associação, que hoje
funciona no Porto.
De acordo com a Gerente da ACIAAP,
Alina Gomes, até abril deste ano, já foram
Uma das novas salas da Unopar, já em funcionamento
gastos aproximadamente R$ 350.000 com o
Salas da nova sede da ACIAAP
novo empreendimento. Ela aﬁrmou que trazer a sede da Associação para o SESI adequará o
atendimento às normas de acessibilidade, além de uniﬁcar os serviços da instituição – ACIAAP/SESI/UNOPAR – em um mesmo local.
As salas da UNOPAR já estão em funcionamento e a nova sede administrativa deve estar pronta até o ﬁm deste ano. Assim que realizada a
mudança, o prédio do Porto passa a ser patrimônio da ACIAAP, podendo ser alugado e gerar renda para a instituição, que trabalha sempre em
prol do Associado.

www.aciaap.com.br
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Curso de Visual de Loja trouxe
dicas e novidades para lojistas
O Curso de
Gestão de
Vi s u a l d e
L o j a ,
parceria do
SEBRAE
c o m
a
A C I A A P,
q
u
e
aconteceu
de 07 a 11 de
abril, na
sede da
Associação
Comercial,
Valéria Faria
Industrial e
Agropecuária, em Além Paraíba, foi um
sucesso. Empresários de ramos variados
assistiram às aulas e receberam a visita da
instrutora, a arquiteta Valéria Faria, em suas
lojas.
No último dia do curso, dia 11 de abril, os
empresários, divididos em grupos, puderam
ouvir as críticas e sugestões de Valéria a
respeito de suas vitrines e organização de
espaços.
Uma grata surpresa foi a participação do setor
de construção, demonstrando o interesse da
classe em se adequar aos novos “desejos
visuais” do mercado. Para Valéria, é
importante a conscientização do
empresariado local em participar dessas
atividades. “Muitas vezes, o empresário
envia seu funcionário, mas não participa.
Ele está capacitando sua mão de obra, o
que é importante, mas a sua presença é
fundamental para que o curso alcance seu
objetivo”, aﬁrmou ela.

ACIAAP promoveu palestra
“CRAQUES EM VENDAS
E MOTIVAÇÃO”

Aconteceu, no Cine
Teatro Brasil, no dia 23 de
maio, a super palestra
"CRAQUES EM VENDAS
E MOTIVAÇÃO", com Erik
Penna. Empreendida pela
ACIAAP, a palestra prendeu
a atenção dos participantes e
motivou os proﬁssionais.
Durante uma hora e meia, em
dois tempos de 45 minutos,
como uma partida de
futebol, o palestrante falou
de atenção, dedicação e,
sobretudo, da necessidade de
investir em treinamento para
o sucesso nas vendas.

-

CIDADE MUTANTE
B u s c a m o s
incessantemente os
melhores resu lt a dos
para nossas vidas e para
tal ixamos objetivos e
Rogério Lobo
agimos arduamente e é
assim que constituı́ m os nossos bens.
Vivemos uma empreitada monumental e
um exemplo resultante deste estilo de vida
é o empreendedorismo. Se empreender é
executar e realizar com habilidade, entã o
empreendemos para viver.
Sabidamente, o empreendimento é a
empresa. E ela que oferece bens e serviços
utilizando-se da nossa mã o-de-obra. Nã o
vivemos sem trabalho e o produto trabalho
é fruto de nossa imaginaçã o, de nosso
empreendedorismo e passamos toda a
vida praticando gestã o de resultados.
Somos apaixonados pelo trabalho e é isso
que interessa já que boa parte do resto é
conseqü ê ncia. E por onde anda o trabalho?
Nosso forte já foi o campo e veio o ê xodo
rural atrá s de seu boom industrial. Mas a
p r o d u t i v i d a d e e x i g i u e v o l u ç õ e s
tecnoló gicas que economizassem mã o-deobra. E quanto mais os postos de trabalho
sã o reduzidos em nossas indú strias mais
cresce a prestaçã o de serviços. Essa tem
sido a ló gica no mundo: do setor primá rio
para o setor secundá rio, do secundá rio
para o terciá rio.
O terceiro setor, a prestaçã o de serviços (a
exemplo do comé rcio), é marca registrada
de paı́ s es e regiõ es com alto grau de
desenvolvimento, principalmente a partir
da globalizaçã o.
A primá ria Alé m Paraı́ b a do café e a
secundá ria Alé m Paraı́ b a da é poca da
ferrovia transformou-se na terciá ria Alé m
Paraıb
́ a do comé rcio.

Os participantes aﬁrmaram que tudo o que
aprenderam será extremamente útil no
cuidado com o visual de suas respectivas
lojas. Durante as dinâmicas, em que Valéria
apresentou os resultados de suas vistas às
lojas e suas dicas para cada uma delas, houve
uma integração entre os participantes, que
puderam ouvir e dar sugestões, dentro do que
aprenderam.
Entre as dicas importantes, a arquiteta falou
da poluição visual, muito recorrente em lojas
de brinquedos, de evitar estantes muito altas,
da importância da iluminação e do incentivo
ao auto-atendimento. Além disso, mostrou-se
contrária ao uso de toldos e apresentou aos
participantes uma película que, instalada nas
vitrines, protege os produtos da exposição
solar, sem escondê-los do público alvo. Quem
participou não se arrependeu!

A PALAVRA DO PRESIDENTE

Eis aı́ um fato econô mico mundial e que
atravessa sé culos, mas fatos pontuais,
també m, acontecem.
Vivemos numa divisa de estados. O nosso
lado é o mineiro onde a legislaçã o
tributá ria e a iscalizaçã o sã o ferozes. Do
lado de lá , o mundo iscal é ameno e essa é
m a i s u m a ra z ã o p a ra a eva s ã o d e
indú strias, de cá para lá .
Erick Penna em ação

E é por mais isso que nosso municıp
́ io se
fortaleceu na prestaçã o de serviços. Somos
um pó lo comercial, uma referê ncia em
educaçã o, por exemplo.
Desenvolver é ter habilidade para mudar,
para se adaptar, para mudar de novo, para
se readaptar, para se conformar, para
evoluir.

Os participantes

O público da palestra

Do lado de cá , as circunstâ ncias nos izeram
viver na adversidade. Por isso aprendemos
a viver um empreendedorismo mutante.
Por isso desenvolvemos um
empreendedorismo resiliente.
www.aciaap.com.br
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SEBRAE leva proﬁssionais da beleza de Além Paraíba para a BEAUTY FASHION FAIR
Nos dias 19 e 20 de maio,
um grupo de proﬁssionais de
Além Paraíba, maquiadores,
esteticistas, manicures e
cabeleireiros, estiveram em
Vitória- ES, em uma missão
totalmente ﬁnanciada pelo
SEBRAE, participando da
Beauty Fashion Fair.
O SEBRAE custeou
A Feira
Parte do grupo partindo para a Feira
transporte, guia,
alimentação e hospedagem para o grupo, que se
uniu a proﬁssionais de Leopoldina, Cataguases e
Muriaé.
Divulgada e organizada, em Além Paraíba,
pela ACIAAP, a missão deu a oportunidade de
nossos proﬁssionais se atualizarem em uma feira
que recebe gente de todo o país.
É a sua Associação Comercial, Industrial e
Agropecuária trabalhando para você, em parceria
com o SEBRAE.
Participantes de Além Paraíba, Leopoldina, Cataguases, Muriaé

SESI ALÉM PARAÍBA NA 2º COPA PLANETA GOOL DE FUTSAL
O Sesi Além Paraíba participou com suas equipes de futsal masculino da 2º Copa Planeta Gool de Futsal. Os
jogos tiveram início no dia 6 de maio no ginásio poliesportivo e semiﬁnais e ﬁnais serão realizadas no dia 13 e 14 de
junho na quadra da Rede. As categorias 15 e 17 anos estão sob o comando do Professor Leonardo Sá Costa. Mais uma
participação do SESI no esporte local.

VEM AI...
Circuito Esportivo
Zona da Mata

2014

*Natação
*Futsal
*Handebol
*Basquete
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Em mais uma grande festa, ACIAAP/SESI homenageiam o trabalhador
Foi realizado, no último dia
30 de abril, no SESI, um jantar
comemorativo ao dia do
t r a b a l h a d o r, 0 1 d e m a i o ,
promovido pela ACIAAP. O
evento, que homenageia o
funcionário padrão das empresas
associadas, foi antecipado por

solicitação de diversos
empresários.
A boa música ﬁcou por
conta de Leila Ribeiro e família.
Vi n t e e m p r e s a s p r e s t a r a m
homenagem aos seus funcionários
padrão, num ambiente
descontraído e muito bem
organizado.

Em seu discurso, o
Presidente da ACIAAP, Rogério
Logo, exaltou as funcionárias da
Associação e do SESI, comentou o
grande investimento da obra das
novas salas e parabenizou os
trabalhadores pelo seu dia.

Rei do Pão Quente - Sônia Garcia e a funcionária padrão Valdineia Pereira

Rob's - Dadaça e a funcionária padrão Mara Melo

Sapataria Além Paraíba - Rosa Maria Carvalho e a funcionária padrão Moanna Ferreira

TAP - Anderson Sandri e o funcionário Padrão Marcelo Machado

Terra e Cia - Rita França e a funcionária padrão Talita Bernardo

Vila Basic - Aline Torres e a funcionária padrão Ângela Maria Gomes

ACIAAP - Rogério Lobo e o funcionário padrão José Miguel

Banco do Brasil - André Luiz e o funcionário padrão Mário Hernandez

Casa Mattos - Marisa do Carmo e o funcionário padrão Vanderley Fernandes

Drogalém - João Hermelindo e o funcionário padrão Renato Vaz

Drogalém - João, Inês e a funcionária padrão Taymara Brandão

Eletrofer - Jorge Márcio e o funcionário padrão Alex Sandro

Escritório Tec. Contábil - Paulo de Medeiros e a funcionária padrão Thalita Porto

Farol - Tatiana Amaral e a funcionária padrão Giselle Ferreira

Garcia - Mário Garcia e o funcionário padrão Élio Francisco

Godiva - Guglielmo da Mata e Thales Melo, representante do funcionário padrão Cesário Silva

Guilff - Ivo Aquino e o funcionário padrão Adriano de Castro (1)

Microlins - Isabel Dutra e a funcionária padrão Marcele Ferreira
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ACIAAP
Mini Mercado Boa Saúde - José Mauro Zamboni e a funcionária padrão Adrana Aparecida Zamboni

Na Dinda Tem - Miriam Melo e a funcionária padrão Silvana Domingues

PLAN MINAS - Maria Odete e o funcionário padrão Martins Soares

Rádio 102 - Elisa Lobo e a funcionária padrão Márcia Regina

www.aciaap.com.br

04

