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Polo Unopar realiza formatura de
quinze turmas dos cursos de graduação

O Polo Unopar de Além Paraíba realizou
no último dia 23 de março, solenidade de ColaçãodeGraudosformandosdoscursosdegraduação do Sistema de Ensino Presencial Conectado - modalidade a distância (Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Serviço Social, Educação Física, Formação Pedagógica em Química, Pedagogia
e Geografia, além dos Tecnólogos em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Embelezamento e Imagem Pessoal, Gestão Financeira, Gestão Pública, Marketing Digital, Recursos Humanos, Logística e Segurança Pública). O evento, que reuniu centenas de convidados e de autoridades do município, aconteceu no Além Paraíba Tênis Clube.
Participaram Rosa Helena Melo Dutra,
Presidente da Aceap, representando o Pró
Reitor de EAD, Professor Fernando Ciríaco
Dias Neto; os prefeitos de Volta Grande, Jorge Luíz Gomes Costa e o de Carmo, Paulo
César Gonçalves Ladeira; Secretário de Assistência Social de Santo Antônio do Aventureiro, Flávio Eduardo Coelho Pires; vereador de Além Paraíba, Reginaldo Estevanim;
Diretor de Saúde e diretor adjunto de Assistência Social da APAE de Além Paraíba, Carlos Eduardo Gomes Senra; Secretária Municipal de Educação de Cantagalo, Carla de Fátima Guimarães Abreu; Pastores Daniel Magioli Mariosa, da Igreja Pentecostal Mequedesh de Sapucaia e Marcos Ferreira Vidal,
da Igreja Metodista Canaã de Além Paraíba; Alina Mendes Gomes de Freitas, Gerente Executiva da ACEAP; Adriana Mendes
Gomes, Coordenadora Pedagógica do polo
presencial e tutora dos alunos da modalidade online e Renata Ponte da Rocha Citrangulo, Coordenadora administrativa do pólo
presencial, entre outros.
Rosa Helena abriu a cerimônia e passou a
palavra para a aluna Thalita Silva Valério,
do curso de Ciências Contábeis, que leu uma
mensagem de fé. Em seguida a paraninfa
dos formandos e coordenadora Adriana Mendes Gomes fez seu pronunciamento projetando um futuro promissor aos novos profissionais. Na sequência, Thamiris Diniz Freitas, do curso de Pedagogia fez o juramento em nome dos formandos e a aluna Juliana
Gomes de Morais, do curso de Serviço Social,
que discursou como oradora geral. Também
leu uma mensagem de fé a aluna Mariele
dos Santos Morais, do curso de Gestão Pública e Priscila Ferreira Moraes, do curso de Administração leu uma mensagem a todos os
familiares. Aos alunos ausentes foi lida pela
formanda Mariah Gonçalves de Oliveira, do
curso de Embelezamento e Imagem Pessoal.
O aluno Willian Luiz de Oliveira Silva, de
Ciências Econômicas representou todos os
demais na imposição do grau. Os alunos receberam seus diplomas de Adriana Mendes
Gomes, Rogério Balbi Júnior, Tatyana Soares
Cordeiro, Felipe Mendes Barros, Ana Paula
Resende Furtado e Marcela de Souza Reis.
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Palavra da
Presidente
Rosa Helena Melo Dutra

O

mês de março dedica uma semana inteira ao principal personagem do mundo comercial: o consumidor. À ele todas as honras e glórias
do mercado, porque é a mola mestra desta engrenagem que gera riquezas, empregos, melhoria da qualidade de vida e
para uma sociedade em constante aperfeiçoamento. O consumidor é, portanto,
o responsável pelo que acontece a nossa
volta, afinal, tudo que é produzido e realizado no mundo é para ele.
Por isso é preciso muita atenção para
este personagem a quem devemos nossa
existência e a do próprio mercado. É ele
quem dita as regras e é preciso que todos nós, empresários, tenhamos isso em
mente e possamos desenvolver ações
que atendam cada vez melhor o consumidor. E esta nova postura passa obrigatorimente pelo cumprimento do Códi-

go de Defesa do Consumidor, se possível, net está aí e nos oferece uma infinidade de
indo além do que ele prevê.
opções no conforto de nosso lar, deitado na
E não estamos falando apenas de ven- cama ou no sofá da sala, em frente a uma
da. Mas sim de tudo aquilo que envolve e TV. Por isso o consumidor ganha esse papel
culmina neste gesto. É preciso desenvolver preponderante e também nos manda um retodo um processo de relacionamento com o cado. “Venham para onde nós estamos porconsumidor para que ele tenha sua confian- que também queremos ver o que vocês têm a
ça, acredite no seu produto e saia de lá com nos oferecer.” Este chamado é para que esteele debaixo do braço convencido de que jamos presentes no mundo virtual, na interfez a melhor escolha. Resumindo: satisfei- net, especificamente, nas redes sociais. É lá
to e disposto a voltar ali da próxima vez co- o futuro do seu negócio, caso queira contimo sua primeira opção de compra. Os es- nuar no mercado.
pecialistas estão certos e devemos seguir
E por falar no mundo virtual, o mercado
suas orientações: o atendimento é a melhor migrou para lá faz tempo. Nosso cliente está
ferramenta para atrair o consumidor e au- lá à nossa espera. E, por isso devemos dar
mentar suas vendas. Devemos investir for- atenção especial a esta tendência que veio
temente nisso.
para ficar e está crescendo exponencialJá se foi o tempo em que consumir era mente, como estamos constatando. Precisaobrigatoriamente sair de nossas casas para mos também rever o volume de investiirmos até um estabelecimento (ou vários) mentos em publicidade que fazemos nos
à procura do que se deseja. Hoje, a inter- meios de comunicação e inverter esta or-

Centep desenvolve o
Programa Jovem Aprendiz
com a Rede Cidadã

O Programa Jovem Aprendiz é desenvolvido em Além Paraíba pelo
Centep - Centro Técnico de Educação
Profissional, parceiro e associado da
Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba. A escola está
localizada à Rua Capitão Medeiros
de Rezende, 52, na Praça da Bandeira. Aquele Centro de ensino participa da Rede Cidadã, presente em
mais de quarenta cidades e que oferece um programa diferenciado de aprendizagem profissional. Esta rede
é uma organização da sociedade civil
sem fins lucrativos que busca a transformação social por meio da integração entre vida e trabalho.

gestores, coordenadores, educadores,
tutores e apoio.

É verdade que existe a obrigatoriedade legal para a contratação de aprendizes, mas não é este o objetivo deste
texto. Vale ressaltar aqui que as empresas que contratam o Programa de
Aprendizagem Profissional da Rede
Cidadã formam novos profissionais,
ao mesmo tempo em que transformam
a vida de jovens e suas famílias por
meio da geração de trabalho e renda.
O Programa de Aprendizagem Profissional já inseriu 41.430 jovens no mercado de trabalho desde 2009. Conta
com uma equipe de mais de 150 profissionais atuantes no programa, entre

O jovem aprendiz que participa
deste programa também recebe da
Rede Cidadã vários benefícios como formação inicial que resgata os
sonhos dos participantes e o valor
do trabalho para a vida, além de
identificar o perfil profissional e comportamental de cada um; prática na
empresa com acompanhamento de tutores para garantir o máximo aproveitamento da aprendizagem para o
jovem e a empresa, além de compromisso com a empregabilidade, para
que o jovem siga numa trajetória
profissional de sucesso.

A instituição utiliza a metodologia
exclusiva e certificada pela Fundação
Banco do Brasil como Tecnologia Social desde 2011. Ela é baseada na força
das parcerias, numa rede colaborativa
que direciona recursos humanos, físicos, financeiros e sociais para o desenvolvimento humano. Por isso, há 15
anos a instituição capacita e insere jovens, adultos e seniores no mercado
de trabalho e desenvolve em cada um
deles a cidadania, a inteligência emocional e o espírito empreendedor, promovendo transformação social contínua nas comunidades onde atuamos.

dem de prioridades. Um simples banner
em um site ou em rede social alcança um
público incomparavelmente maior do que
o da mídia tradicional. Se antes, a verba publicitária era quase insignificante no orçamento da empresa, hoje ela tem importância determinante porque precisamos
ser vistos e estar onde o nosso cliente está. Ou seja: em todos os lugares, porém,
de forma inteligente. Por isso apareça no
rádio, no jornal, na TV, na internet, no seu
canal do Youtube, no Facebook e no Instagram. Ainda não utiliza estas ferramentas? Então corra, porque o seu concorrente, provavelmente, já está lá e aquele seu
cliente que você não encontra mais na
sua empresa há um bom tempo, seja ela
de que ramo for, pode ter comprado no site
ou nas redes sociais dele o que tanto queria.
E voltamos ao começo: o consumidor
é o personagem principal.

A.G.E.N.D.A.
Gestão de Vendas para MPE

Objetivo: Orientar os participantes para a implantação das práticas e ferramentas
de processos de vendas, com objetivo de promover melhorias no ponto de venda, nos
canais, na força de venda e na estratégia comercial como um todo.
Carga Horária: 12 horas de curso presencial mais orientação personalizada (Oficinas)
Data: 22/04/2019
Local: Aceap

Gestão Financeira para MPE

Objetivo: Possibilitar ao empresário compreender que uma boa gestão financeira é realizada a partir dos controles financeiros bem como da sua análise para a tomada de decisões. Ele será capacitado a compreender e planejar o Livro caixa tradicional
e gerencia, Plano de contas, Fluxo de Caixa, Demonstrativo de resultados, Identificação do Custo Variável, Fixo e Investimento, Análise dos Indicadores de Resultados, Lucratividade, Rentabalidade, Retorno do Investimento, Ponto de Equilíbrio e Formação do preço de venda.
Carga Horária: 20 horas de curso presencial mais orientação personalizada (Consultoria individual).
Data: 24/06/2019
Local: Aceap

Processo Criativo

Objetivo: Apresentar ferramentas e técnicas para desenvolver o potencial criativo do
participante, tendo o cliente como centro das inovações para criar ou melhorar produtos,
serviços, processos e, assim, melhorar os resultados do negócio. Isto será feito através
da compreensão de ferramentas que possibilitam a inovação e criatividade no negócio.
Carga Horária: 12 horas de curso presencial mais orientação personalizada (Consultoria individual ou atendimento coletivo).
Data: 22/07/2019
Local: Aceap

Vestibular Unopar

Data: 06/04/2019
Local: Sesi/Aceap
Inscrições no local ou pelo telefone: (32)3462-4309)
Obs: Inscrições gratuitas.

Café com Moda (Além Vest Moda)

Data: 24/04/2019
Local: SESI/Aceap
Um encontro para saber das últimas tendências, receber as dicas mais quentes e
ainda assistir a um desfile de moda!

Programe-se e participe conosco!
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Alunos de Enfermagem do Aluna conta sua experiência
Polo Unopar podem atuar com o curso de Estética e
em qualquer parte do país Imagem Pessoal da Unopar

Grupo de alunas do Curso de Estética - superior de Tecnologia em
Embelezamento e Imagem Pessoal do Polo Unopar Além Paraíba

O Polo Unopar de Além Paraíba oferece diversos cursos de graduação e também
na modalidade Tecnólogo. Dentro desta
variedade de opções um curso que vem
conquistando muitos adeptos é o de Estética - superior de Tecnologia em Embelezamento e Imagem Pessoal. Com duração de
dois anos e meio na modalidade semipresencial, o curso está organizado em blocos
curriculares independentes favorecendo a
flexibilização curricular, com um encontro
presencial semanal para teleaula.

lhes oferecer. E assim, quando comecei o
curso só recebi e ainda recebo, só motivação por parte delas. Desta forma, quero
continuar buscando mais conhecimento
para sempre ajudá-las a atingir o objetivo
que desejam, seja na parte corporal ou capilar”, revela Katiusca.

Por meio dos conhecimentos adquiridos poderá proporcionar orientações sobre
etiqueta social e profissional, relacionar as
tendências da moda com as características
e necessidades individuais, assim como
aplicar adequadamente as técnicas de maquiagem e visagismo. Poderá participar
também nos processos de planejamento,
organização e gerenciamento de centros
de beleza bem como no controle e organização dos processos de compra e controle
de custos.

Katiusca lembra o que chama de “excelente estrutura do Polo Unopar”, lembrando que laboratórios de aulas práticas e presenciais são “novos e de última geração”.
Conforme analisa “apesar de ser um curso
recente tivemos total comprometimento do Polo com a aquisição do material a
ser utilizado nas aulas práticas e as salas
sempre muito confortáveis e com infraestrutura excelente, atendendo plenamente a
nossa expectativa tanto na parte estrutural
quanto na organizacional” conta.

Este é o desejo profissional da aluna do
terceiro período do curso, Katiusca Cristina Silva Balbi (foto abaixo). Natural e
residente em Além Paraíba, ela já trabalha na área da Beleza e Estética e resolveu
fazer o curso para “conhecer e aprimorar
novas técnicas de embelezamento e imagem pessoal e para me capacitar em fazer
um atendimento com excelência”, explicou com a certeza de que está no caminho
certo e que o curso é mesmo fundamental
para o seu crescimento profissional.

Além disso a futura Tecnóloga em Estética e Beleza fala do suporte que os alunos recebem da equipe de funcionários. “É
excelente e completo porque abrange desde dúvidas corriqueiras até como utilizar o
sistema online. Já a respeito do atendimento
do pessoal da Secretaria onde resolvemos as
questões financeiras, as atendentes são sempre solicitas e prontas a esclarecer qualquer
dúvida que o aluno tenha” afirmou. E, para
encerrar, Katiusca foi direto ao ponto: “Eu
super indicaria e indico este curso a todas as
minhas amigas e conhecidas que queiram
trabalhar com Beleza e Estética. Inclusive
uma parceira do meu salão ingressou no
curso agora nesse semestre e estava ansiosa
para as aulas começarem”, contou.

Sobre o curso ela destaca alguns pontos
que considera bastante relevantes e decisivos para o sucesso dos alunos, como o conteúdo, o trabalho de tutoria, material didático e os encontros presenciais. “A princípio
Ao finalizar o curso o aluno recebe o achei que seria fácil e tranqüilo e logo me
diploma de Tecnólogo em Embelezamen- surpreendi com o conteúdo passado para os
to e Imagem Pessoal e estará apto a con- alunos, tanto por meio do material didático,
tribuir para a promoção, manutenção e re- quanto nas aulas práticas. Avalio como excuperação da qualidade de vida, bem-estar celente a tutoria prestada, que nos auxilia em
e autoestima realizando abordagens tera- tudo o que fazemos na Unopar bem como as
pêuticas frente aos distúrbios do embele- aulas presenciais, de suma importância para
zamento facial, corporal e capilar adequa- a gente se aprofundar nos assuntos abordados a cada necessidade de seus clientes.
dos ao longo do curso”, relata.

Infraestrutura: este é um dos pilares básicos do Polo Unopar de Além Paraíba
que tem papel decisivo na formação dos novos profissionais de Enfermagem

O curso de Enfermagem da Unopar
na modalidade à distância, segue rigorosamente todos os requisitos e obrigações legais do Ministério da Educação
(MEC) e está perfeitamente legalizado,
sendo que os formandos, após concluírem o curso, estarão aptos a exercerem a
profissão normalmente em todo o território nacional, inclusive devendo obter
para isso, o registro nos órgãos competentes como Coren/Cofen. O esclarecimento é da direção das Faculdades Unopar cujo polo de Além Paraíba foi alvo
de dúvidas dos alunos do segundo período temerosos de não poderem atuar na
área porque o curso é desenvolvido na
modalidade semi presencial.

ressaltamos que o diploma fornecido é
idêntico ao de um profissional formado pelo ensino presencial. Ou seja, não
há nenhuma diferença na documentação que diferencie as duas formações.”
Aquela diretoria também divulga o site
do MEC que mostra o registro do curso naquela entidade e que você pode
acessar por meio deste link: encurtador.
com.br/mGU45.
Aquela instituição informa ainda que
o curso foi criado em 2015 e começou a
funcionar no primeiro semestre do ano
seguinte. Desde então, centenas de alunos já passaram por ele e inúmeros outros
estudam diariamente nos diversos polos
espalhados pelo país recebendo formação acadêmica de qualidade com total
infraestrutura como laboratórios e professores qualificados. A direção do Polo de Além Paraíba reitera que o curso de
Enfermagem da Unopar é um dos “melhores e mais bem conceituados do país
e prepara profissionais que normalmente são muito requisitados pelo mercado
de trabalho”.

Em nota enviada à direção do Polo
em Além Paraíba, a Unopar faz o seguinte esclarecimento: “Em relação ao Curso de Bacharelado em Enfermagem na
modalidade à distância, orientamos que
a responsabilidade de aprovar ou proibir a oferta (bem como realizar a fiscalização) é do MEC. Portanto, o Cofen
não possui autonomia para não registrar
os profissionais formado por EaD, uma
Se você busca uma formação na área
vez que o curso é reconhecido pelo Mi- de Saúde e quer ser enfermeiro/a para
nistério da Educação.
trabalhar em hospitais de qualquer porPor ser reconhecido, o sistema Cofen/ te ou em clínicas especializadas, o Polo
Conselhos Regionais, obrigatoriamente, Unopar é o lugar ideal para prepará-lo
deve registrar os profissionais. Também para uma vida profissional de sucesso.

“Entrei no curso motivada pelas minhas clientes. Não que elas ficassem me
dizendo para estudar e tal, mas sim, porque
sentia necessidade de buscar novidades no
mercado de estética e beleza pessoal para
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Supermercado Mais Por Menos: 50 anos de bons
serviços gerando emprego e renda em Além Paraíba
A distante década de sessenta marcou o
início de uma carreira promissora na vida
de Renato Luiz Furtado Teixeira, que neste
mês de março completa cinquenta anos de
atividades e muito sucesso do Supermercado Mais Por Menos. Naquele longínguo
1969, ele começava, após ter aprendido o
ofício com seu saudoso pai, Gustavo Augusto Teixeira, o maior desafio de sua vida:
administrar o armazém de secos e molhados
que havia adquirido de Illo de Souza Guerra, conhecido até então como Casa Campos
e que a partir daquele momento mudou o
nome para Armazém São José, em homenagem ao padroeiro da cidade e por estar
localizado no bairro de mesmo nome.

As fotos revelam algumas
fases do Supermercado Mais
Por Menos que
cresceu nestes cinquenta
anos e tornou-se uma das
mais bem conceituadas
empresas da região e da
Zona da Mata mineira
no setor de varejo.

tempo depois, chegaram também os filhos
do empresário, Renata e Guilherme, que se
juntaram à Administração e ampliaram suas
instalações aumentando o número de produtos em suas gôndolas e diversificando o atendimento ao público com a abertura de padaria e açougue em suas instalações.

Outra inovação relevante foi a entrada da
empresa, em 2002, no grupo que fundou a
Rede Opa Supermercados, uma rede de associativismo e empreendedorismo que conta
atualmente com 22 lojas associadas e está
presente em 16 municípios da Zona da Mata.
Em 2011, o Mais Por Menos dá mais um
passo importante em sua estratégia de expansão e inaugura a filial do bairro Vila Caxias, atendendo assim o maior núcleo populacional da cidade. No ano seguinte, porém,
a empresa sofreu um golpe com a morte
repentina de Romero, vítima de um infarto
fulminante. Renato lembra este momento
difícil. “Foi um baque para mim e para toda a
minha equipe. Perder Romero foi doloroso
não só por ser meu gerente geral, mas também pelo irmão que largou a profissão e veio
me ajudar no crescimento da empresa”, enfatizou o empresário.

Desde adolescente, Renato, começou a
trabalhar com o pai no pequeno comércio da
família situado na localidade conhecida como Beira Rio. Era, na prática, o seu braço
direito. Enquanto isso, ia avançando nos estudos até concluir o curso de Técnico em
Contabilidade. Em fevereiro de 1969, tocando sozinho os negócios devido ao falecimento do pai alguns anos antes, deu início ao
seu lado empreendedor. O armazém São José contava apenas com o trabalho dos funcionários, Paulo Ivan e João Bria. O comeAo chegar aos 50 anos de atividades e de
ço difícil escondia o futuro promissor, e hoje sucesso, Renato Luiz Teixeira gosta de saliconta com 100 colaboradores sendo, 68 na entar que o sucesso conquistado no meio emsede e outros 32 na filial de Vila Caxias.
presarial de Além Paraíba e região é fruto
O nome atual, porém, só surgiu em 1979, de muito trabalho e, principalmente, pela
quando passou a se chamar Supermercado equipe de colaboradores que sua empresa
Mais Por Menos. A escolha deste nome, reve- possui. “Trabalhei muito e isso só me fez
la o empresário, surgiu durante uma conver- bem. Sinto necessidade de trabalhar. Tenho
sa informal com o amigo Jorge Rios, casa- muito a agradecer aos amigos que conquistei
do com sua prima Maria Carmen, residente na confiança dos fornecedores e, principalem Petrópolis (RJ). A empresa ganhou no- mente, aos meus colaboradores, dos gerentes
vo colaborador na década de 80, quando o ir- aos mais simples, que diariamente comimão de Renato, o engenheiro de alimentos go comemoram o nosso sucesso”, comRomero José, deixou a profissão para se tor- pleta, com muitos planos para o futuro.
nar seu sócio no empreendimento assumin- Texto publicado originalmente no Jornal Além Parahyba - nº
do a gerência geral do supermercado. Pouco 1039 /Ano: XXVII / 07 de Março de 2019 / Fase III.

ESTATÍSTICAS SCPC
10 Empresas que mais
consultaram no período

Inclusões: 118 - Exclusões: 50
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