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Após mobilização da Aceap e de toda sociedade, INSS
garante que agência no município será reaberta

A sociedade de Além Paraíba está
vencendo a luta pela reabertura da
Agência do INSS no município. Esta é a
conclusão até este momento com base
na última informação repassada pela
direção daquele órgão. Em ofício enviado ao deputado Missionário Márcio Santiago, o coordenador da Coordenação
Geral de Controle e Avaliação da Rede
de Atendimento do INSS, Vítor Poubel
da Silva, o fechamento é temporário e
foi aberto edital para a locação de outro
imóvel tendo sido enviadas cinco
propostas, afirma o documento. (veja
cópia fac-símile ao lado)
Para chegar a esta resposta a população de Além Paraíba precisou realizar uma grande mobilização que deu
origem a uma campanha visando reabrir
aquela agência. A Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba através do grupo coletivo do Programa Empreender “Por uma Além Paraíba Melhor” foi uma das primeiras a abraçar
esta campanha e esteve o tempo todo a-

tuando de forma incisiva para que o município não perdesse em definitivo este
serviço tão relevante. E foi a união de todos, conforme analisa a presidente da entidade, Rosa Helena Melo Dutra, a responsável pela conquista, disse.
- Fizemos tudo o que esteve ao nosso alcance para a agência reabrir e parece que estamos conseguindo alcançar
este objetivo”, conta Rosa Helena. Ela
lembra o sucesso do manifesto criado
contra o fechamento da agência e que
recebeu quase quatro mil assinaturas, o
envolvimento da imprensa na produção
de programas e de matérias mostrando a
importância do serviço para a população
e do trabalho das autoridades e entidades
como a Aceap e Prefeitura junto aos órgãos governamentais. “Tudo foi muito
difícil, mas a nossa união foi mais forte e
está mostrando que vamos conseguir
nosso objetivo”, completou. Até o fechamento desta matéria, o INSS ainda
não havia definido o novo local para
instalar a agência no município.

Acima, a população participando ativamente da assinatura do
Manifesto pela reabertura da agência local do INSS

Palestra em Angustura mobiliza
a comunidade para a Cooperação

Cooperação: uma nova cultura revolucionando os negócios. Com este tema, dezenas de
pessoas participaram no último dia 22 de outubro, segunda-feira, da palestra promovida pelo
SEBRAE-MG em parceria com a Associação
Comercial e Empresarial de Além Paraíba Aceap - na Escola Estadual Barão de São Geraldo, em Angustura, distrito de Além Paraíba. Estiveram presentes a gerente da Aceap, Alina
Gomes, e o representante do Sebrae-MG, Marco
Antônio Mendonça, que foram recebidos pelo
diretor daquela escola, Jorge Eduardo do Vale.
De acordo com Marco Antônio, a palestra
teve como objetivos facilitar e estimular o desenvolvimento de grupos de pessoas para que ampliem sua capacidade de agir coletivamente, viabilizando objetivos comuns, baseados nos princípios da cooperação. Neste sentido os presentes
assistiram à palestra "Cooperação: uma nova
cultura revolucionando os negócios". O tema
abordou o conceito de cooperação enquanto estratégia de negócio; Comportamentos cooperativos; Visão de futuro individual e coletivo; Desenho da rede de contatos: levantamento dos ato-

res e as interações entre eles; identificação e análise da qualidade e dos gargalos da rede; Estruturação do grupo respeitando-se a fase em que
este se encontra, mediação de conflitos existentes ou latentes e, por fim, mediação de interesses,
visando a obtenção de resultados coletivos.
O diretor da escola, Jorge do Vale fez uma
avaliação positiva do evento. Segundo ele aquela foi uma manhã dedicada à "Educação Empreendedora, buscando meios para melhorar nossa
comunidade e gerar mais oportunidades para todos.” E completou: "Hoje observamos que é preciso incentivar nossos alunos a melhorarem o lugar em que vivem. Sinto-me vitorioso porque
estamos transformando o impossível em realidade na busca constante por uma Educação de
qualidade e democrática", finalizou. Alina Gomes, por sua vez, disse ser esta mais uma preocupação da Associação Comercial que se concretiza. "Estamos nos voltando também para os distritos, a zona rural, especialmente aqui em Angustura, onde há uma forte tendência ao turismo,
que vemos grande potencial a ser explorado",
comentou.

Ofício da direção do INSS confirma o fechamento temporário da agência em
Além Paraíba e a busca por outro imóvel para receber aquele órgão

Associação Comercial e Empresarial
de Além Paraíba: Você pode confiar.
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Palavra da

Presidente
Vivemos um momento delicado no país e
na economia. Muitas vezes os esforços
empreendidos, mesmo com o vigor e a
determinação necessários, não germinam e
somos obrigados a recuar, lembrando
sempre que dar um passo para trás muitas
vezes signica seguir adiante, recomeçar
ou até mesmo evitar um problema maior.
Esta reexão que faço é para reiterar
nossa dolorosa decisão de não realizar o
Natal Iluminado como havíamos planejado
e iniciado os preparativos.
Como expliquei na carta enviada a todos
os associados, não conseguimos levantar
os recursos necessários para este evento
que tem uma importância signicativa
nesta época do ano, que é o Natal.
Entendemos esta dura realidade que
vivemos e trabalhamos no sentido de
minimizá-la, por isso desejamos tanto o

Natal Iluminado. Vamos então nos
preparar para o próximo ano e assim fazer
ainda melhor, com uma realidade, que
torcemos, seja mais favorável do ponto de
vista econômico.
É preciso também ressaltar os
investimentos que esta Associação está
fazendo em melhorias na infraestrutura no
Pólo Unopar, de onde vem nosso principal
resultado nanceiro. A instalação de um
laboratório multidisciplinar, reforma e
ampliação de salas de aula naquele
espaço é fundamental para a melhoria e
ampliação dos cursos já existentes e de
outros que estão por vir. Esta meta está
sendo alcançada e com isso, estamos em
plena campanha de novo vestibular para
atrair ainda mais alunos e, desta forma,
continuar sendo uma instituição de ensino
superior em franco crescimento.

Núcleo associativista “As Marias de Torrentes”
recebe apoio da Associação Comercial e Prefeitura

Um pequeno grupo de mulheres rurais do distrito de Torrentes, de Além Paraíba, está gerando receita para suas famílias graças à produção de bolos e biscoitos entre outras guloseimas. A
iniciativa começou em 2015 quando a área sócio-ambiental de
Furnas Centrais Elétricas detectou um grande potencial para a produção e comercialização de queijo na região. Durante reuniões
com os moradores do local que contou com as presenças do então
presidente da Aceap Rogério Lobo e da gerente Alina Gomes,
veio outra descoberta; a de que as mulheres do distrito desejavam
realizar alguma atividade que lhe gerasse renda e contribuísse
para o desenvolvimento pessoal delas. Foi aí que a Associação
Comercial apresentou àquelas quatro mulheres o Programa Empreender que tem no associativismo sua principal ferramenta.
Foi assim que nasceu o núcleo Marias de Torrentes que ganhou um apoio imprescindível no início que foi o local para a produção de suas delícias. A Prefeitura cedeu uma escola desativada
no distrito que teve parte dela transformada em padaria comunitária e também os equipamentos onde o grupo começou a fabricar
doces, tortas, bolos, biscoitos e pães. A coordenadora estadual do
Empreender, Cleide Bersani, a gerente da ACE, Alina Gomes e o
então Presidente da instituição, Rogério Lobo, estiveram na comunidade de Torrentes, para formalizar a criação do novo núcleo
que desde então vem produzindo ininterruptamente e tem como
seu principal cliente a própria prefeitura de Além Paraíba. Além
disso, há pontos de vendas de As Marias de Torrentes espalhados
por todo o município, revela Alina.
Com o apoio da própria Associação Comercial, que vem
contribuindo para divulgar o trabalho do núcleo, o grupo As

A produção do Núcleo é crescente e a expectativa,
em breve, é de geração de emprego
Marias de Torrentes vem sendo cada vez mais conhecido e
solicitado na cidade e região, conta a gerente da ACE. Hoje,
elas são convidadas a darem entrevistas para as emissoras
de rádio locais e imprensa de um modo geral, sendo também um incentivo a mais para continuarem se aperfeiçoando e produzindo seus produtos. Além disso, hoje, elas e a
própria direção da Aceap percebem que os objetivos de geração de renda e desenvolvimento pessoal estão sendo alcançados e já há uma expectativa de que em breve o
projeto vai começar a gerar empregos naquela comunidade, revelou Alina. Enquanto isso, a clientela que
cresce a cada dia, vai saboreando as delícias produzidas pelo grupo.

Temos um projeto de crescimento para
nossa Associação e não abriremos mão
dele em momento algum. Hoje nos
deparamos com este empecilho que
inviabilizou a realização do nosso Natal
Iluminado. Estamos reconhecendo as
diculdades para sua realização e ao
mesmo tempo nos preparando para novas
ações e concluindo outras, como acabamos
de dizer. Somos uma entidade viva, cheia
de energia e com muitas propostas
voltadas para diversos segmentos.
Conclamo todos os nossos companheiros a
permanecerem rmes no propósito de
fortalecer nossa Associação Comercial
porque somente juntos poderemos
conquistar nossos sonhos. A união de
todos é a nossa garantia de dias melhores.
Rosa Helena Melo Dutra Teixeira

AGENDA
24 de novembro - A UNOPAR Além Paraíba - Aceap - está com inscrições abertas
para o seu vestibular. Este ano os interessados também podem se inscrever para o
curso de Enfermagem. Outra novidade é
que a primeira mensalidade do curso é de
apenas R$ 59. Saiba os detalhes desta promoção diretamente no local e inscreva-se
de uma vez. O vestibular será dia 24 de novembro e convide um amigo para estudar
na UNOPAR, uma das maiores e mais respeitadas instituições de ensino superior
do país. Mais informações pelo telefone
(32) 3462-4309 ou se preferir, venha pessoalmente, nossa equipe terá imenso prazer em atendê-lo.
24 de novembro - O Núcleo Além Hair vai
realizar no dia 24 de novembro, em local a
ser definido nos próximos dias, o Consciência Negra Além Hair, partir das 20 horas. Vai contar com uma apresentação cultural de capoeira, danças afro, hip hop e
um jantar caprichado com música ao vivo.
O ingresso custa apenas R$ 20 e você não
pode perder.
07 de novembro - Não perca estas duas
oportunidades para melhorar a sua vocação de empreendedor. No próximo dia 07
de novembro, às 19h30min será realizada
na sede da Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba - Aceap - a palestra "Vendas no Século XXI: Um Obstáculo Constante", por Frederico Augusto Albuquerque. No dia seguinte, no mesmo
horário e local, a palestra terá como tema
"Tendências e Inovação para o Varejo"
que será proferida por Fernando Silveira
Sales. Os interessados devem se inscrever
pelo telefone (32) 3462-4309. A taxa de
inscrição é de R$ 15 por evento.
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Aceap promove evento esportivo
no Polo Unopar e faz inaugurações
A Associação Comercial e Empresarial
de Além Paraíba -Aceap - realizou no último
dia 20 de outubro, uma série de inaugurações
e abriu oficialmente o I JIN UNOPAR 2018,
torneio interno de futsal, handebol e vôlei dos
alunos daquela faculdade. Antes a presidente da Aceap, Rosa Helena Melo Dutra,
entregou as obras realizadas no espaço como
a reforma da sauna, quadra poliesporitva e
quiosque do Clube do Sesi, além de ter promovido a comemoração pelo Dia das Crianças. As festividades começaram às 15 horas e
foram até a noite com a participação maciça
de alunos e familiares, além de empresários
associados.
Estiveram presentes ao evento, além da
presidente da Aceap, Rosa Helena, a gerente
daquela entidade, Alina Gomes, as coordenadoras do Polo Unopar, Renata Rocha e
Adriana Gomes e funcionários da Aceap.
Em seu pronunciamento, a presidente da
Aceap disse com humildade que entregava
"com muita satisfação e alegria a pequena
reforma que fizemos". No entanto, as obras

têm um significado imenso porque eram
necessárias e passam e chegam no momento
certo, próximo do verão e do vestibular,
salientou Alina Gomes. O destaque das
reformas fica com a construção do quiosque
e o laboratório de enfermagem recentemente
inaugurado, contou Rosa Helena.
A presidente agradeceu o empenho de
todos e contou que a Associação trabalha
"com empenho" na ampliação do segundo
pavimento para atender ao crescimento do
Polo Unopar, "agora também um polo EAD
Premium com oferta de cursos de graduação
em Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia,
entre outros", revelou Rosa Helena após reiterar sua confiança na Educação como ferramenta para mudar o país. Por fim ela afirmou
que aquele dia era "muito especial" para a
Associação que preside e que o compromisso de sua gestão é investir no lazer do Clube
Sesi que a Aceap administra há mais de vinte
anos e entregar aos alunos da Unopar conforto e segurança, além de ensino de qualidade
disse.
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ACEAP inaugura o laboratório multidisciplinar
do polo Unopar de Além Paraíba

O laboratório vai atender as disciplinas iniciais dos cursos de Enfermagem,
Nutrição, Fisioterapia, Biomedicina e outros da área de saúde
Na noite de 20 de setembro, foi inaugu- que também é enfermeiro, a aluna Ellen Costa
rado o laboratório multidisciplinar do polo da destacou a importância do polo e afirmou que
Unopar de Além Paraíba, no SESI. O polo é vem de Bicas duas vezes na semana para realigerido pela ACEAP - Associação Comercial e zar o sonho de se formar em Enfermagem. O
Empresarial de Além Paraíba. Para a imple- vereador Mazinho ressaltou a importância da
mentação do laboratório, que servirá para as oportunidade que os alunos estão tendo. A Sedisciplinas iniciais dos cursos de Enfermagem, cretária de Educação destacou o sucesso da
já em funcionamento, Nutrição, Fisioterapia, ACEAP, parabenizou a presidente da insBiomedicina, entre outros da área de saúde, tituição e a equipe pelo trabalho realizado. Ela
ainda a serem iniciados, foram investidos apro- comentou também o preconceito com o ensino
ximadamente R85.000,00.
à distância, que vem se desfazendo, e o deDe acordo com a presidente da ACEAP, senvolvimento trazido pelo polo. Finalizando,
Rosa Helena Melo Dutra, o investimento era comentou a parceria com a Unopar, muito
necessário para o crescimento do polo da Uno- proveitosa, e pediu aplausos para a equipe da
par, que visa ao desenvolvimento do Municí- ACE, que segundo ela faz as coisas acontepio, tendo em vista a formação de um polo cerem na cidade. Na ocasião, a presidente da
educacional, que atrai alunos de toda a região. ACEAP destacou a alegria da inauguração
Ainda segundo a presidente, já foram investi- desse polo e voltou a ressaltar a busca do dedos ainda aproximadamente R$ 78.000,00 na senvolvimento. Ela comentou a união da equiobra de construção de um outro laboratório, pe e agradeceu as parcerias conquistadas.
que será utilizado em etapas posteriores nos
As alunas da primeira turma de Enfermacursos da área de saúde. Tudo isso, de acordo gem do polo estiveram presentes, acompanhacom Rosa Helena, “buscando desenvolvimen- das da tutora, a enfermeira Camila Lobo. A
to, tanto com a melhoria de nossa mão de obra, funcionária Valéria Sacramento representou a
quanto na atração de alunos da região, o que Secretaria Municipal de Saúde na cerimônia.
hoje é realidade, tendo em vista 70% dos alu- Também estiveram na inauguração a gerente
nos do polo serem de fora da cidade”, disse.
executiva da ACEAP, Alina Gomes, as coorNa cerimônia, que contou com a presença denadoras do polo, Renata Rocha, e a pede autoridades como a secretária municipal de dagógica, Adriana Mendes e toda a equipe.
educação, Claudia Amaral, e o vereador MaziTexto: Amanda Silveira
nho, primeiro secretário da Câmara Municipal,
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Casa das Meias é exemplo de empreendedorismo
e referência no comércio de Além Paraíba

T

radição e qualidade a gente
encontra aqui. Este bem
poderia ser o slogan de uma das
mais antigas e conhecidas lojas de Além
Paraíba, a Casa das Meias. Mas tudo o
que ela representa para o comércio do
nosso município não cabe em apenas
uma frase. Esta loja está inserida na vida
da população há 48 anos e, desde então,
vem ajudando a vestir as pessoas que
moram aqui ou que visitam a cidade.
Inaugurada em 1º de dezembro de 1970
pelos saudosos e inesquecíveis Nélio e
seu irmão Mauri Xavier do Carmo, a
Casa da Meias vem se reinventando desde então para se manter como a principal
referência em comércio de roupas de sua
microrregião.
Sua história é uma mistura de ousadia e
empreendedorismo (palavra que à época era pouco utilizada) e muita, mas
muita vontade de vencer os obstáculos
que se apresentavam à sua frente, conforme lembra a viúva de Nélio, Marilsa,
que hoje, ao lado dos filhos, Renata e
Vinícius, estão à frente do negócio, agora modernizado e oferecendo à sua vasta
clientela não apenas meias, como no
início, mas também toda a linha de vestuário feminino e masculino social e
jovem, além de roupas íntimas e até
acessórios. As meias, claro, continuam
lá, em grande variedade e para todos os
gostos, acrescenta Marilsa.
“Desde o início o objetivo da Casa das
Meias era atendimento com qualidade e
que atendesse às necessidades dos nossos clientes”, conta Marilsa, lembrando
as palavras do marido que acreditava se-

Acima, a fachada atual
da Casa das Meias
e, ao lado, onde a
empresa começou há
quase cinquenta anos

rem estes os pilares essenciais para que
o negócio prosperasse. Ele estava certo
e hoje a loja criada com o irmão continua preservando este princípio e renovando a motivação a cada novo desafio,
principalmente em tempos de crise na
economia. “Não é a primeira vez que
enfrentamos uma crise, mas sobreviver
à ela significa que estamos no caminho
certo”, avalia .
Próxima de completar meio século de
existência a Casa das Meias busca renovar aquela ousadia inicial a cada dia
como forma de manter o negócio atraente ao consumidor. “Com responsabilidade e muita fé em Deus, vamos
renovando nosso objetivo de atender a
nossa clientela da melhor forma possível, ela sim, a responsável por nossa
existência e a quem agradecemos diariamente a confiança”, destaca Marilsa.
Ela finaliza agradecendo também a todos os ex-funcionários e atuais colaboradores que, reconhece, “nos ajudaram
a vencer cada obstáculo desta jornada”.
A Casa das Meias está localizada à Rua
Adão Araújo, 51, Porto Novo, Além
Paraíba.

Estatísticas SCPC
10 empresas que mais
consultaram no período
Período: 27/08 a 24/09/2018

Inclusões no período : 81
Exclusões no período: 32
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