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Casa do Papai Noel é inaugurada e fortalece
o espírito do Natal em Além Paraíba

E o Papai Noel chegou. Em grande estilo, trazido 
com toda honra e pompa no caminhão do Corpo 
de Bombeiros de Além Paraíba. A multidão que 

o aguardava, a maioria crianças, aplaudiu e festejou o 
momento que simbolizava mais uma iniciativa de promo-
ção deste período tão aguardado do ano. A festa começou 
às 19 horas do dia 06 de dezembro na Casa de Cultura de 
Além Paraíba e reuniu centenas de famílias inteiras presti-
giando esta iniciativa do Grupo de Artesanato Art Além 
Mãos Iluminadas do Núcleo Empreender da Associação 
Comercial e Empresarial de Além Paraíba - Aceap.

Estiveram presentes Pedro Augusto Rocha Costa, che-
fe da Divisão de Cultura da Prefeitura de Além Paraíba; 
Rosa Helena Melo Dutra, presidente da Aceap; a Secre-
tária de Educação, Cláudia Amaral, entre outros. Ao abrir 
o evento, Pedro Augusto reforçou o espírito natalino que 
propõe união e confraternização e agradeceu poder estar 
ali naquele evento. Ele também fez um agradecimento aos 
patrocinadores e demais apoiadores do projeto. Em seu 
pronunciamento, Rosa Helena destacou a importância do 
Natal na vida dos cristãos e a relevância do Projeto Casa do 
Papai Noel na contribuição para o fortalecimento do co-
mércio local destacando que a soma de ações neste sentido 
é que impulsionam a economia local. Por fim, Cláudia 
Amaral, agradeceu a oportunidade pela parceria na rea-
lização do evento que classificou como sendo “único e 
relevante para a cidade.”

Na sequência foi apresentada a Cantata Infantil do Co-
légio dos Santos Anjos, um momento de grande beleza, 
emoção e magia, com as crianças cantando músicas nata-
linas especialmente selecionadas e que teve, ao final, uma 
mensagem de Feliz Natal na linguagem de sinais fortale-
cendo, assim, o espírito de união proposto pelo momento. 
As músicas dos estudantes abriram o caminho para a tão 
esperada chegada do Papai Noel que veio em grande esti-
lo, “escoltado” pelos bombeiros militares da cidade e pela 
equipe da Defesa Civil com apoio da Polícia Militar no 
percurso da Praça Coronel Breves, até ao ponto final, em 
mais uma parceria de sucesso. Ao chegar próximo à Casa 
de Cultura, o bom velhinho foi saudado com uma salva de 
fogos de artifício e muitas palmas do público.

Após descer do carro dos Bombeiros, acenar para a 
multidão, Papai Noel abriu oficialmente sua “casa” e as 
crianças puderam entrar no seu mundo encantado, abra-
çar o maior símbolo do Natal, fazer seus pedidos para o dia 
25 de dezembro e, claro, tirar aquela foto para ficar guar-
dada como um dos melhores momentos da infância. Para a 
gerente da Aceap, Alina Gomes, o evento alcançou o obje-
tivo esperado que era o de mobilizar a população em torno 
do Natal. “Agora, ao longo desse período, a Casa de Cul-
tura vai funcionar em horários pré-estabelecidos com o 
Papai Noel recebendo o público infantil de forma que to-
dos possam se encontrar com ele e tirar uma foto. Temos 
certeza que ações como esta incentivam nossa população a 
fazer aqui na cidade suas compras de Natal, o que reverte 
em nosso crescimento trazendo, inclusive, pessoas de fora 
para cá”, completou.

O evento contou com o patrocínio das empresas 
Paropas, DJ Planejados e Paulitex, além do apoio da Pre-
feitura de Além Paraíba, através da Secretaria Municipal 
de Educação.

Fotos: Ivan Oliveira
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AGENDA
VESTIBULAR UNOPAR

19/01/2019 – (SÁBADO) 10h
26/01/2019 – (SÁBADO) 10h

 Cursos SEBRAE em
Parceria com a Aceap

Boas Práticas Comerciais
Objetivo: Preparar as empresas para que 
tenham acesso a estratégias e ferramentas 
para melhor aproveitamento dos eventos 
(Feiras, Missões, Rodadas de Negócios, 
Agenda de Relacionamento) e ainda das 
oportunidades de negócios propiciadas 
por estes.
Carga Horária: 8 horas (Presencial)
Data:18/02/2019 
Local: Aceap
Informações: (32)3462-4309 - Ana 
Paula ou Priscilla - Setor Comercial

Gestão de Pessoas e
Equipe para MPE

Objetivo: Capacitar o empresário nos 
conceitos e processos de gestão de 
pessoas focados na captação, desenvolvi-
mento e retenção de talentos e a contribui-
ção deles para a melhoria do gerencia-
mento e satisfação das pessoas.
Carga Horária: Em demanda coletiva: 
20 horas de curso mais 4 horas de consul-
toria especializada por empresa. Aproxi-
damente 2 meses. Em demanda indivi-
dual: 20 horas de curso mais uma rodada 
de oficina de 3 horas para grupos de 3 a 5 
participantes.
Data: 25/03/2019
Local: Aceap
Informações: (32)3462-4309 - Ana 
Paula ou Priscilla - Setor Comercial.
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Palavra da 

Presidente

E  terminamos mais uma etapa. 2018 não 
foi fácil, mas conseguimos realizar tudo o 
que nos propusemos a fazer. E vamos 

continuar fazendo muito mais no novo ano que 
traz consigo energias renovadas e um otimismo 
maior, especialmente pela troca de comando do 
país. Estes episódios sempre nos dão uma espe-
rança maior, e desta vez não é diferente. De nos-
sa parte, faremos tudo o que estiver ao alcance 
para permanecer neste caminho de contribuir 
com o crescimento e desenvolvimento de Além 
Paraíba.

Em 2019 reiteramos nosso propósito maior de 
continuar investindo em projetos e eventos que 
movimentem a cidade e, consequentemente, sua 
economia. Vamos fortalecer ainda mais iniciati-
vas que promovam o emprego e a geração de ren-
da. Precisamos ainda, nos esforçar muito, e des-
pender mais energias para fortalecer nosso Tu-
rismo, hoje, um dos setores que mais cresce em 
todo o mundo. E nós não podemos  (e não vamos) 

deixá-lo em segundo plano. Não é fácil, claro. Mas 
tenho certeza que estamos no caminho certo e 
que as sementes plantadas vão render frutos. 

Em outra vertente vamos implementar novos 
cursos de aperfeiçoamento e qualicação para 
que nossos empresários possam sempre estar 
atualizados e antenados com as novidades do 
mundo de negócios e a economia. Aprender é a 
única solução para melhorar resultados em tem-
pos de concorrência pra lá de acirrada. É o dife-
rencial que vai contar pontos lá na frente e te 
colocar em destaque. Portanto, você associado, 
prepare-se para sair de sua zona de conforto e 
buscar aquele algo mais que fará suas vendas 
aumentarem com consistência. Aquele tempo de 
esperar o cliente procurar a sua empresa acabou. 
Agora, ele te procura, sim, desde que seu produto 
atenda todas as suas exigências.

O mundo deixou de ser acomodado e passou a 
exigir de todos mais vontade e garra. Os negócios 
puxaram esta tendência e é exatamente isto que 

vem fazendo a diferença hoje entre as empresas. 
Aquelas que buscam o “algo mais” se destacam. 
E nossa entidade trabalha para que seus asso-
ciados estejam incluídos neste pacote, digamos 
assim. Por isso apresentamos um calendário 
bastante participativo e repleto de eventos. Você, 
não pode car de fora, acredite.

Por m, temos ainda novos projetos para o Po-
lo Unopar, nosso braço na Educação de qualida-
de que forma prossionais de alto gabarito. É 
imprescindível para esta Associação estar vincu-
lada a uma instituição de ensino espalhada pelo 
país. E assim vamos nos esforçando para dotá-la 
do que há de melhor em estrutura, visando dar 
aos nossos alunos um ambiente agradável e 
didaticamente confortável para o aprendizado. O 
Polo tem muito a nos oferecer e sua contribuição à 
nossa população jovem é imensurável. Portanto, 
estamos prontos para 2019. Que ele venha reple-
to de boas novidades.

 Rosa Helena Melo Dutra

Creche Lactário São José faz
festa para receber o Papai Noel

O Núcleo Art Além Mãos Iluminadas, da 
Associação Comercial e Empresarial de Além 
Paraíba realizou no último dia 14 de dezembro, 
uma festa na Creche Lactário São José que cul-
minou com a chegada do Papai Noel e, como 
não poderia deixar de ser, entrega de presentes 
às crianças que ali passam o dia sob os cuidados 
de profissionais dedicados e comprometidos 
com o bem-estar dos pequeninos.

Presidida pelo abnegado Elbio Oliveira 
Brum, a entidade tem como Tesoureiro Gelson 
Luiz de Moura. Situada na Praça da Bandeira, o 
Lactário funciona há 77 anos como associação 
filantrópica e, apesar das dificuldades financei-
ras porque passa, abriga atualmente 50 alunos 
de seis meses a quatro anos de idade em regime 
de Educação Infantil, que lá permanecem em 
tempo integral (das 7h às 16 horas) de segunda 
a sexta-feira, onde recebem café da manhã, al-
moço e lanche da tarde. 

Voltado para atender crianças carentes, a 
Creche Lactário São José não cobra nenhum 
centavo das famílias das crianças que atende e, 
para sobreviver, conta com o apoio da socieda-
de alemparaibana que vem contribuindo para 
sua manutenção. Ao longo do dia, as crianças 
ali matriculadas participam de atividades peda-
gógicas voltadas para o lúdico e recreação, con-
forme informam seus profissionais. 

No último dia 14, os integrantes do Núcleo 
Art Além fizeram uma festa animada com as 
crianças do Lactário que contou com a presen-
ça do Papai Noel e a entrega de presentes à elas. 
Para isso acontecer o grupo arrecadou os brin-
quedos entre seus membros e amigos, o que 
permitiu a todos serem presenteados. A alegria 
foi geral, até porque todos puderam comer bo-
lo, tomar refrigerante e comer cachorro quente. 
A presidente da Aceap, Rosa Helena Melo Du-
tra e sua gerente Alina Gomes, participaram 
deste momento especial que “nos deixou muito 
felizes por estarmos proporcionando um pouco 
de alegria a estas crianças”, disse Rosa Helena.
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Solenidade na Prefeitura entrega documento
nacional aos artesãos de Além Paraíba 

Polo Unopar Além Paraíba é sucesso
de público e na qualidade do ensino

Solenidade na prefeitura entrega documen-
to nacional aos artesãos de Além Paraíba. Na 
tarde do dia 27 de novembro, foi realizada a 
solenidade de entrega da Carteira Nacional de 
Artesão aos membros do Grupo Art Além 
Mãos Iluminadas, que integram o Núcleo Em-
preender. O evento aconteceu no gabinete do 
prefeito Miguel Belmiro de Souza Júnior, às 
15h30min, e as presenças da presidente da Asso-
ciação Comercial e Empresarial de Além Paraí-
ba (Aceap), Rosa Helena Melo Dutra; Presi-
dente do circuito Serras e Cachoeiras, Vilmara 
Alves Amorim; Gerente da Aceap, Alina Go-
mes; Gestora do Circuito Serras e Cachoeiras, 
Sônia Maria Dias e do Assessor técnico de Cul-
tura, Neidson Gonçalves (Baião)

Receberam suas carteiras Ana Maria Mo-
reira de Oliveira, Antônia Moreira de Oliveira, 
Ena Marilda de Souza Saraiva, Gilcea Paul Gra-
vina Cardoso, Henrique Ferreira de Oliveira, 
Maria das Graças Peixoto de Paula e Adriana 
Machado da Silva. Em 24 de julho estes arte-

sãos estiveram em Cataguases onde fizeram 
seu cadastramento no Sistema de Informações 
Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB). 
O Grupo Art Além Mãos Iluminadas é com-
posto por 17 integrantes. O Circuito Serras e Ca-
choeiras a que Além Paraíba pertence vem pro-
movendo a regulamentação do trabalho dos arte-
sãos como forma de profissionalizar o turismo 
em sua área de atuação.

A iniciativa é parte do Programa do Arte-
sanato Brasileiro (PAB), coordenado pelo Mi-
nistério do Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior (MDIC); Ministério da Indús-
tria, Comércio Exterior e Serviços/Secretaria 
Especial da Micro e Pequena Empresa. A Car-
teira é um documento válido em todo o terri-
tório nacional, e propicia aos seus portadores 
acesso a cursos de capacitação, feiras e even-
tos, apoiados pela Secretária e pelo Programa 
do Artesanato Brasileiro (PAB), bem como as 
ações dos Serviços em Inovação e Tecnologia - 
SEBRAETEC . 

Os artesãos do Grupo Art Além Mãos Iluminadas
receberam suas carteiras de identidade profissional

Da esquerda para direita: Maria Eduarda da Silva Torres - Pedagogia
6º semestre; Suzane Leandro Pinto - Pedagogia 4º semestre;

Thalita da Silva Valério - Ciências Contábeis - 8º semestre - aluna formanda

As funcionárias da Unopar, da esquerda para a direita:
Adriana Gomes, Nilcimara Santos, Renata Rocha

No próximo dia 19 de Janeiro , a Unopar em 
Além Paraíba vai realizar o seu vestibular para 
os seus 31 cursos de graduação e de tecnólogo 
nas mais diversas áreas do conhecimento. 
Aquela instituição de ensino superior funciona 
em parceria com a Associação Comercial e 
Empresarial de Além Paraíba e vem se firman-
do ao longo do tempo como referência no en-
sino a distância na região. Então, se você quer 
fazer um curso de graduação com qualidade, 
faça já sua inscrição.

Siga o exemplo de centenas de jovens que 
nestes 14 anos de funcionamento do Polo na ci-
dade, acreditaram num futuro melhor e hoje es-
tão formados e muito bem colocados no merca-
do de trabalho, inclusive com muitos deles ten-
do sido aprovados em concursos públicos.

Estão disponíveis os seguintes cursos: Ad-
ministração, Ciências Contábeis, Ciências Eco-
nômicas, Educação Física, Enfermagem, Fi-
sioterapia, Geografia, História, Letras, Mate-
mática, Nutrição, Pedagogia, Serviço Social, 
Sociologia, Análise e Desenvolvimento de Sis-
temas, Embelezamento e Imagem Pessoal, 
Empreendedorismo, Gestão Ambiental, e  
Logística. 

Gestão da Produção Industrial, Gestão de 
Recursos Humanos, Gestão Financeira, Ges-
tão Hospitalar, Gestão Pública, Marketing, Mar-
keting Digital, Processos Gerenciais, Se-
gurança Pública, Serviços Jurídicos, cartorá-
rios e notariais, Formação Pedagógica, e Ges-
tão Comercial, estão à sua disposição.

Além disso o Polo Unopar de Além Paraíba 
tem tudo o que você precisa para fazer uma 
graduação de qualidade. Entre outros diferen-
ciais estão os encontros presenciais são sempre 

repletos de conhecimento. Um momento de 
integração entre alunos e professores de grande 
aproveitamento. Nesta mesma linha há tam-
bém as aulas práticas, a tutoria presencial na 
área de formação e o material didático incluso 
no valor da mensalidade. 

As vantagens não param por aí. A Unopar 
Além Paraíba trabalha com um sistema de 
descontos e de bolsa de estudos que atendem a 
necessidade de cada um de seus alunos, além 
de manter convênios com Prouni, Educa Mais 
Brasil, Quero Bolsa, Bolsa Enem, Desconto 
Empresa, parcerias com igrejas e associados da 
Aceap.

No setor de infraestrutura o destaque do Po-
lo Unopar é o laboratório de Informática dispo-
nível para o aluno das 8h às 22 horas. Além 
disso, eles contam com supervisão e orientação 
de estágio, abertura do campo em estágio obri-
gatório, tutoria eletrônica com videoaulas, fó-
rum e web aulas que facilitam a interação en-
sino-aprendizagem. 

Vale lembrar também que a Unopar é a 
maior e melhor universidade em EAD do país, 
sendo que o polo de Além Paraíba já tem em 
funcionamento um Laboratório Multidisci-
plinar que envolve as áreas de saúde, estética e 
educação física com quadra poliesportiva e 
piscina. Tudo isso aliado a um atendimento ex-
clusivo para a modalidade online com encon-
tros presenciais. Em 2010 foi credenciado 
pelo MEC e passou a ser oficialmente um 
polo de ensino a distância. Este ano a insti-
tuição conta com 747 alunos distribuídos nos 
seus cursos de graduação e pós que primam 
pela qualidade aliada a um preço justo que cabe 
no orçamento do aluno. 

Dr. Alexandre Magno de Oliveira
Pediatra/Alergista/Imunologista
CEMAP - Ao lado do Shopping Primícias
Centro  - Tel: - 32 3462-3143

 CARDIOCLÍNICA
Dr. Luciano Sales Lugão
Rua Dr. Ricardo Grimaldo Estides, 75 - Salas 01 e 
03 - Ilha do Lazareto - Tel: 32 3466-3159

CLIMED
Dr. Breno Costa - Gastroenterologia, Endoscopia 
Digestiva, Colonoscopia e Balão Gástrico para 
Emagrecimento
Rua Doutor Grimaldo Estides, número 280, 3º 
Andar – Ilha do Lazareto – Tel. 32 3466-0192

CLÍNICA COPRI
Rua Marechal Floriano, 188, sala 104
Tel: 32 3462-4321
RX, Documentação ortodôntica, tomografia

CLÍNICA INNOVE 
Rua Dr. Ricardo Grimaldo Estides, 55, 1ºAndar
Ilha do Lazareto. Tel: 32 3462-4519.
Dra. Magali Carvalho Alves
Especialista em Ortodontia e Ortopedia Funcio-
nal dos Maxilares. Especialista em Disfunção da 
ATM e Dor Orofacial.
Dr. Paulo Cezar Binato Bastos Junior 
Especialista em Implantes Dentários e Cirurgia de 
Sisos.
Dra. Maria Elisa Matos Quintão 
Clínica geral

Dra. Danúzia Teixeira 
Atendimento Especializado em Odontopediatria 
e Prótese.
Avenida 18 de julho, 80 – Praça da Bandeira
Tel: 32 3462-1664

 Dra. Elizabeth Damasceno de Souza
Psicóloga e Psicanalista.
Rua Doutor Tavares, 19, sala 04
Praça da Bandeira. Tel: 32 8855-2300.

Saúde Excelente é opção eficaz para
consultas e exames com qualidade
Criado em 2014 por um grupo de nove 

profissionais de saúde de Além Paraíba, o 
Saúde Excelente tem por finalidade prestar 
serviços nesta área com excelência, como o 
próprio nome já diz. Neste sentido, seus inte-
grantes, dentistas, fisioterapeutas, nutricio-
nista, médico e psicóloga se reúnem perio-
dicamente para tratar da saúde praticada na 
cidade buscando seu fortalecimento na re-
gião por meio da troca de experiências e apri-
moramento dos conceitos e estratégias de 
bom atendimento que é pautada em valores 
como Ética, Respeito, Solidariedade, União, 
Comprometimento, Tolerância e Transpa-
rência.

Como resultado deste trabalho, o núcleo 
criou, em parceria com a Aceap, o Convênio 

Saúde Excelente, que concede  descontos e 
parcelamentos (em casos específicos) em 
consultas médicas e/ou tratamentos e exames 
nas diversas áreas disponibilizadas para os 
funcionários das empresas associadas, que 
optarem pelo convênio. Ele surgiu através do 
Núcleo do programa Empreender, sendo ge-
rido pela própria Associação Comercial que 
o disponibiliza para empresas associadas e 
seus colaboradores. Os participantes descon-
tam suas parcelas via folha de pagamento so-
mente em caso de utilização do serviço. Ao 
utilizá-lo é preciso apresentar, na hora do 
atendimento, a autorização da empresa que 
não tem nenhum custo com o convênio.

Veja a relação de profissionais do 
Excelente Saúde. 

 EQUILIBRIUM FISIOTERAPIA
Rua Dr. Tavares, 22 – Praça da Bandeira 
Tel: 32 3462-3680
Dr. Vinícius Protta - Fisioterapeuta
Dra. Graziele Protta - Fisioterapeuta
Dra. Cristiane Costa - Fonoaudióloga 
Dra . Aurélia Tepedino - Nutricionista 

Dr. Fabrício Rodrigues Guerini 
Atendimento em Clínica Geral, com Especializa-
ção em Endodontia. 
R. Cel. Castelo Branco, número 48, sala 204 – Vila 
Laroca. Tel: 32 3462-1865.

 Laboratório de Análises Clínicas HEMOLAB
Rua Dr. Grimaldo Estides, 288 – Clínica São Lucas 
Tel: 32 3462-4614

 Dra. Maria do Céu Freitas Furtado
Ginecologia/Obstetrícia
R. Capitão Mendes, 350 - São José 
Tel: 32 3462-5607

 Dra. Tabatha Freitas Mendes 
Atendimento em Clínica Geral, com especializa-
ção em Ortodontia.
R. Adão Araújo,  26 -  sala 102. Tel: 32 3466-3186

Dra. Isadora Conde Ferreira Martins 
Cirurgiã Dentista
R. Adão Araújo, 26 - sala 102
Porto Novo - Tel: 32 3466-3186

CETRO - Centro Clínico Especializado 
em Tratamento Odontológico
Rua Adão Araújo, 275, Porto Novo.
Tel: 32 3462-7801
Dra. Monik Lamim Brum
Cirurgiã Dentista - Clínica Geral
Dra. Ninonrose Moreira de Moraes
Cirurgiã Dentista - Clínica Geral e Endodontia
Dra. Nise Montezano Carvalho
Cirurgiã Dentista - Clínica Geral e Endodontia
Dr. Anderson Glauco Garcia Brum
Cirurgião Dentista - Periodontia e Cirurgia
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Ellegance Hall inaugura um novo
padrão para eventos na cidade

Inovar e oferecer o melhor em conforto e bem-estar em festas, 
confraternizações e eventos de qualquer natureza. Este é o obje-
tivo dos empresários Jacqueline e Zezé Zamboni ao criarem o 
Ellegance Hall, a casa de eventos que é um divisor de águas em 
Além Paraíba e em sua microrregião. Inaugurado em 05 de outu-
bro deste ano, o espaço prima pela beleza, funcionalidade e locali-
zação privilegiada, além de oferecer a infraestrutura necessária 
para a realização de todo tipo de evento. Para isso o local foi proje-
tado com uma arquitetura adequada que se adapta a cada tipo de 
evento, sempre priorizando o conforto dos participantes, conta 
Jacqueline.

Com capacidade para atender até 500 pessoas, o ambiente 
climatizado é outro diferencial que contribui para um melhor 
aproveitamento das festas, anulando os efeitos do calor típico de 
Além Paraíba e permitindo momentos verdadeiramente mais 
agradáveis com temperatura bem mais amena, lembra Zezé Zam-
boni. Desde sua inauguração, o Ellegance Hall vem colaborando 
para movimentar a economia da cidade e gerando empregos, seja 
através do incentivo na realização de eventos voltados para a cul-
tura, o que antes não ocorria por falta de um local adequado e até 
mesmo pela contratação direta de profissionais para atuarem nas 
festas ali realizadas, completa o empresário.

O espaço Ellegance Hall possui instalações de última geração, 
que ocupa dois andares, disponibiliza camarim para artistas, uma 
enorme cozinha com freezer de grande capacidade, 5 banheiros, 
bar, dispõe de iluminação de última geração, jardim de inverno e 
estacionamento. O paisagismo interno e externo completa a de-
coração que faz jus ao nome do local. É por isso que a casa de fes-
tas é considerada por seus proprietários “um sonho realizado e 
que nos move a sermos sempre melhores para estar presente nas 
maiores conquistas de nossos clientes”, contou Jacqueline.

“Unimos uma necessidade de ter uma casa como esta em 
nossa cidade, ao sonho de sempre atuar nesta área de eventos”, 
revela Jacqueline. “Agora, completa Zezé, esperamos contribuir 
para o crescimento da economia de nossa Além Paraíba porque 
sabemos que o setor de eventos cresce muito no país e que ele 
ressente de locais adequados para ser realizado. Aqui, desde 
outubro, esta necessidade é coisa do passado e o Ellegance Hall 
está à disposição de todos”, completou.  Jacqueline finaliza lem-
brando que o espaço pode ser utilizado em qualquer dia da se-
mana, mediante reserva antecipada, “inclusive por empresas e 
pessoas de outras cidades que desejam um lugar exclusivo para 
seu evento.” 

Fotos: Luiza Pessanha e Lucas e Edney Jones
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