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2020 foi um ano difícil para o mundo inteiro. São tempos de reflexão, de 
empatia de amor. Estamos na luta pela nossa saúde, tentando preservar nossa 
economia, manter empregos e recomeçar.

Nesse contexto, a ACEAP – Associação Comercial e Empresarial de 
Além Paraíba não parou e buscou trabalhar campanhas de conscientização 
dos cuidados com a COVID 19, além de manter as capacitações possíveis 
online, investir nas nossas empresas com campanhas de vendas e toda a infra-
estrutura possível para passarmos por esse momento.

Fomos ainda além, com a Campanha ABRACE ALÉM PARAÍBA, que visa 
ao entendimento de que somente comprando e contratando local seremos 
capazes de enfrentar e sobreviver a essa tempestade. 

Esperamos um 2021 de novos ventos, mas ainda será tempo de união e 
busca conjunta de ações para seguir! Nós, da ACEAP, desejamos a todos 
um Natal de amor e uma virada de ano, com a consciência de que 
seguiremos trabalhando pelo desenvolvimento de nossa cidade, 
através do associativismo!

Boa leitura!

Que venha o Novo Ano!

PP ALAVRA DA PRESIDENTE
Rosa Helena Melo Dutra
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O CLAP deu vida à leitura em uma ação de 
união entre Escolas Particulares

o grupo de Esco-
las Particulares, 
d e s e n v o l v i d o 

pelo programa Empreender, 
na ACEAP – Associação Co-
mercial e Empresarial de Além 
Paraíba – nasceu, nesse ano 
tão difícil para a educação, 
o CLAP - Clube da Leitura de 
Além Paraíba. Uma ação de-
senvolvida em união, que deu 

vida à leitura entre os 
alunos de variadas ida-
des.

O CLAP tem como 
objetivo o incentivo à 
leitura e à compilação 
de ideias dos livros, pro-
movendo um comparti-
lhamento de sugestões, 
entre alunos das dife-
rentes escolas.

Na pri-
meira fase 
do projeto, 
participaram os 
alunos, que já ti-
nham uma leitura 
satisfatória, ou 
seja, que já po-
diam ler sozinhos. 
A proposta foi a 
de que os estu-
dantes lessem os 
livros de sua es-

colha e fizessem um vídeo de 
até 40”. Estudantes, a partir do 
9º ano, fizeram, além do vídeo, 
uma resenha para os profes-
sores de redação/português, 
visando incentivar também a 
boa redação. 

Participam do CLAP o Co-
légio dos Santos Anjos, Ca-
sinha de Brinquedo, CNEC, 
EMAC, Castelo Mágico e CEAS. 

Na primeira fase, tam-
bém as Escolas da Rede 
Municipal integraram as 
atividades.

Já na segunda fase, 
apenas com os alunos 
das escolas particulares, 
as crianças que ainda 
não lêem sozinhas pu-
deram participar, atra-
vés de desenhos das 
histórias ouvidas. Além 
disso, o nono ano e o 
ensino médio comparti-

lharam suas impressões sobre 
O Alienista de Machado de 
Assis, em uma discussão en-
tre escolas diferentes, entre 
outras atividades de leitura e 
interpretação.

Para 2021, o núcleo espera 
fortalecer o CLAP, formando 
de fato um Clube de Leitura, 
que envolva toda a cidade.

Grupo de Escolas Particulares participou
do UP Digital do SEBRAE

núcleo de Escolas Particulares do Programa  Empreender, 
desenvolvido pela ACEAP, participou do Up  Digital do 
SEBRAE, online, em três encontros virtuais, dias 05, 10 

e 13 de novembro. O Up Digital é uma jornada ágil, que visa fazer 
com que as empresas tenham mais presença digital, com acompa-
nhamento e mentoria de um especialista do SEBRAE, que dá dicas 
sobre as melhores estratégias digitais.

As Diretoras participantes aprovaram o curso. Todas ficaram 
encantadas com a jornada e consideraram muito importante para 
o momento que todas estão passando. De acordo com elas, as fer-
ramentas e aplicativos apresentados ajudarão, em muito, no tra-
balho e no sucesso das escolas.
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A ACEAP não parou
Desde o início da pan-

demia da COVID 19, que 
afetou o mundo inteiro, a 
ACEAP não parou, seguin-
do em reuniões online, 
investindo em capacitação 
contínua, parceria com o 
Poder Público nas ações 
de prevenção e fomen-
tando campanhas de vales 
compra, em todas as datas 
que poderiam gerar maio-
res vendas no comércio 
local.

Em maio, quando o 
Governo Municipal aderiu 
ao Programa Minas Cons-
ciente do Governo de Mi-
nas, a Presidente e a Ge-
rente Executiva da ACEAP, 
Rosa Helena Melo Dutra e 
Alina Gomes, acompanha-
das da Presidente da OAB 
de Além Paraíba, Dra. 
Maria Celeste, se reuni-
ram com o Prefeito do 
Município, Miguel Belmiro 
de Souza Júnior, e com o 
Assistente Técnico, res-
ponsável pelo Desenvolvimento, Fernando 
Reis, na sede da Prefeitura para traçar um 
plano de ação em conjunto no Município. 

n Reunião realizada na reabertura, em agosto

n Reunião realizada na Prefeitura, em maio

João Roberto SEBRAE, na 
reabertura, em agosto.

Colaboradores da 
ACE estiveram nas ruas 
do Centro da cidade, 
distribuindo máscaras e 
álcool gel e dando expli-
cações sobre a prevenção 
da Covid 19, além de uma 
forte campanha nas mídias 
sociais da instituição ainda 
estar sendo realizada.

A ACEAP financiou 
as Campanhas de vendas 
com sorteio de vales com-
pra, nas datas festivas do 
ano, fomentando a venda 
e a valorização das em-
presas locais, assim como 
promoveu concurso de 
fotos no Dia das Crian-
ças, destacando a cidade e 
aproximando comunidade 
e institução.

Sem parar um minuto, 
a ACEAP esteve atenta 
às necessidades de seus 
associados e do empre-
sariado como um todo, a 

fim de preservar a nossa saúde, mantendo 
a estabilidade possível em nossa economia.

Da mesma maneira, houve uma reunião, 
com a presença de Marco Antônio de Men-
doça, Técnico Regional do Sebrae MG, e 

n Equipe focada na prevenção

n Equipe focada na prevenção

n Imagem reunião FEDERAMINAS 29/10

n Reunião Diretoria Federaminas, 13 de 

agosto

n Cartaz
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Em tempo de pandemia, ALÉM VEST MODA 
realizou Outubro Rosa in Live

Foi realizado, no dia 22 de outubro, o Outubro 
Rosa, tradicional evento do Além Vest Moda – nú-
cleo lojista do Programa Empreender, desenvolvido 
pela ACEAP – Associação Comercial e Empresarial de 
Além Paraíba.

Em sua QUINTA edição, o Outubro Rosa foi adap-
tado para uma Live, priorizando os aspectos de saú-
de, exigidos pela pandemia da Covid 19, sem deixar 
de tratar da conscientização e promover solidariedade, 
com renda destinada às VSAP – Voluntárias Sociais de 
Além Paraíba.

Com depoimentos gravados das CATS, Leila Silva, 
Conceição Damasceno** e Claudina Cerqueira, sobre SU-
PERAÇÃO, da Dra. Ivy Faria, psicóloga, sobre DESCOBERTA 
e da Dra. Maria Helena Vermot, médica, sobre o TRATA-
MENTO, o evento contou com a música de Gleyce e Acácio.

Os desfiles das lojas do Além Vest Moda trouxeram um colorido 
especial à noite, sob a apresentação e transmissão de Edney Jones 
e sonorização da Embrasom. Os Kits petiscos, preprados por Ieda 
Gonçalves, foram entregues aos compradores, durante a transmis-
são da live solidária.

n As
integrantes

do ALÉM

VEST
MODA

n Gleyce e
Acácio

foram a
atração
musical
da live

n A roda

de conversa

com as
CATS

n Representantes
da Diretoria

ACEAP
na entrega
do cheque

às VSAP

A Presidente da ACEAP e integrante do Além Vest Moda, Rosa 
Helena, fez a abertura do evento, explicando a idealização da Live e 
as representantes das VSAP agradeceram e falaram da conscientiza-

ção. O Além Vest Moda é o núcleo mais antigo do programa 
Empreender. Os diversos patrocinadores foram citados du-
rante o evento, que teve a colaboração da Nível 3, em sua 
realização, além do envolvimento de toda a equipe da ACE.

No dia 29 de outubro, Presidente e Diretora da ACEAP, 
respectivamente Rosa Helena e Cristina Cardoso, tam-
bém integrantes do núcleo Além Vest Moda, realizaram 
a entrega do valor arrecadado na Live Solidária Outu-
bro Rosa às VSAP – Voluntárias Sociais de Além Paraíba.
Esse foi o melhor resultado financeiro do Evento Outubro 
Rosa, em sua quinta edição, demonstrando que, mesmo 
em tempo de pandemia é possível e necessário manter a 
solidariedade e a união. O valor doado foi de R$ 4.371,76 
(Quatro Mil Trezentos e Setenta e Um Reais e Setenta e Seis 
Centavos).

** In Memorian – Fica aqui uma homenagem espe-
cial à Conceição Damasceno, que faleceu algum tempo 
após o evento.
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ACEAPACEAP trouxe um grande abraço trouxe um grande abraço
para Além Paraíbapara Além Paraíba

n Entrega do prêmio do Concurso Abrece 

Além

ACEAP – Associação Comercial e Empresa-
rial de Além Paraíba, em meio aos problemas 
enfrentados na saúde, que refletiram claramen-
te na economia, lançou a campanha ABRACE 

ALÉM PARAÍBA. O objetivo foi promover a união entre 
empresas e comunidade, na crise agravada pela pandemia 
mundial de Covid 19.

Ações de conscientização, junto à população ressaltaram 
a importância de investir na cidade, comprando e contratando 
serviços em Além Paraíba. A Diretoria e os colaboradores da 
ACE fizeram posts, destacando a união como base para passar 
por esse momento.

Além disso, foi realizado um concurso de vídeos, em que 
os participantes precisavam falar do abraço à cidade, destacan-
do uma empresa ou prestador de serviço. O vencedor, Loren-
zo Cedrola, ganhou recebeu um APARELHO DE CELULAR 
Xiaomi Redmi note 8 – 64 GB.

De acordo com a Presidente da ACEAP, Rosa Helena 
Melo Dutra, essa união é fundamental para que a cidade possa 

atravessar esse pe-
ríodo difícil. Para 
ela, é importante 
que a comunida-
de entenda que 
se as empresas 
e profissionais 
locais pararem 
de trabalhar, a 
cidade mor-
re, tendo em 
vista nossa 
economia ser extremamente 
dependente de comércio e prestação de serviços. 
Sendo assim, esse abraço significa não apenas comprar e 
contratar local, mas indicar empresas que estiverem fazendo 
bem a sua parte nesse processo. “Sabemos que precisaremos 
manter o abraço em 2021. Ainda será um ano muito difícil 
para a economia”, finalizou Rosa Helena.

n Adriana n Ana Paula n Leonardo

n Nilcimara n Renata n Gisele
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ALÉM VEST MODA seguiu se capacitando
em 2020, antes e durante a pandemia

Live #AmorAquece
com Damaris Moraes
doou cobertores

A ACEAP - Associa-
ção Comercial e 

Empresarial de Além 
Paraíba realizou, em 
24 de junho, a entre-
ga dos 150 coberto-
res, comprados com 
a arrecadação na 
Live #AmorAquece, 
aos representantes 
dos Vicentinos, Mar-
cio Ferreira Cunha e 
Lucas Evangelista de 
Paula.

A Live foi realizada em 11 de junho, 
pela cantora Damaris Morais, de maneira 
100% voluntária, numa parceria da 
ACEAP, Nível 3 Mkt, La Maison Estúdio e 
BetaMax Produções.

O valor total arrecadado foi de 
R$2500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais), 
que foram convertidos na compra de 
cobertores. A arrecadação se deu através 
de empresas patrocinadoras, apoiadoras, 
venda de vídeos para o Correio do Amor 
Virtual, durante a live, além de doações 
via depósito bancário e Pic Pay.

A união de empresas e população 
fez possível aquecer pessoas, no inverno 
alemparaibano.

n Momento da entrega dos cobertores

n A cantora Damaris 
Morais, que doou seu 
cachê para a campa-
nha Amor Aquece

O Além Vest Moda, núcleo lojista do pro-
grama Empreender, desenvolvido pela ACE-
AP – Associação Comercial e Empresarial 
de Além Paraíba – participou da primeira 
capacitação do ano, em 12 de março.

O design de interiores e consultor de 
moda, Francisco Rodrigues, de Juiz de Fora, 
que já esteve com o grupo em outras oca-
siões, apresentou às empresárias e à sua 
equipe um workshop sobre atendimento e 
postura.

Com o início da pandemia, as empresas 
Além Vest não pararam de buscar melhorias 
em seu atendimento e na divulgação de seus 
produtos e participaram, no mês de agosto, 
do ACELERA DIGITAL.

O curso do SEBRAE foi uma contempla-
ção do programa Empreender CACB/FEDE-
RAMINAS/ACEAP e teve como objetivo capa-
citar as empresas no marketing digital, com 
resultados práticos.

O consultor Hector Felipe apresentou 
ações simples e eficazes para interagir no 
meio digital, acelerando as vendas. Os encon-
tros e consultorias individuais foram online.

Para 2021, o Além Vest foi contemplado 
com o valor de R$ 58.981,00 (Cinquenta e 
Oito Mil, Novecentos e Oitenta e Um Reais), 
via convênio Sebrae Nacional , CACB - Progra-
ma Empreender FEDERAMINAS e ACEAP, em 
capacitações.

n Primeira Capacitação do ano

n Acelera Digital n Acelera Digital

n O núcleo Além Hair, em seu evento Consci-
ência Negra de 2019

n Um dos encontros online do Acelera Digital

Além Hair também terá 
novos recursos para 2021

O núcleo Além Hair do Empreender, 
composto por Salões de Beleza, também 
receberá recursos para capacitações 
e missões, em 2021. Através do convê-
nio Sebrae Nacional , CACB - Programa 
Empreender FEDERAMINAS e ACEAP, o 
núcleo receberá R$ 77.000,00 ( Setenta e 
Sete Mil Reais) para investir.
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Programa Anuidade Zero OAB-MG já 
está sendo testado pelas empresas

n Reunião que deu o START no pro-
grama

equipamento do programa 
Anuidade Zero OAB já 
vem sendo testado pelas 

empresas, que fizeram a adesão e 
será bastante produtivo no próximo 
ano. O programa possibilita aos 
inscritos na OAB/MG a redução 
nos valores de sua anuidade ou até 
mesmo chegarem à quitação da 
mesma, através de compras efetuadas 
nas empresas parceiras, que são 
identificadas.

Os pagamentos das compras 
devem ser feitos através do app 
ANUIDADE ZERO OAB e, assim, 
parte do valor da compra será 
devolvida ao consumidor. Ou seja, 
os inscritos pagam o valor total da 
compra e recebem de volta parte do 
dinheiro, que fica creditado na conta 
deles junto à OAB/MG, abatendo no 
valor de sua anuidade, tudo via app.

Mas, o Anuidade Zero não 
beneficia somente aos inscritos na 
OAB/MG. Pelo contrário, toda a rede 
de empresas parceiras sai beneficiada, 
tendo suas vendas fomentadas. Além 
disso, o cadastro é gratuito, as vendas 
são feitas em segurança e não há 
consulta ao SPC, SCPC ou SERASA, 

facilitando o processo.
O programa teve início em uma 

reunião entre a Gerente Executiva 
da ACEAP – Associação Comercial 
e Empresarial de Além Paraíba, Alina 
Gomes, Dr. Fabrício Souza Cruz 
Almeida, Tesoureiro Adjunto da OAB 
MG e Presidente da Comissão de 
Implantação Anuidade Zero, e Dra. 
Maria Celeste de Oliveira Matos, 
Advogada e Presidente DA OAB 
de Além Paraíba - 110ª Subseção, 
realizada 
em 13 de agosto, virtualmente.

Só poderão entrar nessa parceria 
as empresas associadas na ACEAP e as 
informações podem ser conseguidas 
na própria instituição, pelo telefone 32 
34661245, ou na subseção da OAB/
MG de Além Paraíba.
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ACEAP, democraticamente, ouviu todos 
os candidatos à Prefeitura de Além Paraíba

ACEAP, respeitando os prin-
cípios democráticos, recebeu 
todas as duplas concorren-
tes ao Governo Municipal, 

nas Eleições 2020, para ouvir as propostas e 
apresentar demandas do empresariado. De-
vido aos cuidados na pandemia da Covid 19, 
as reuniões foram restritas para os candidatos, 
seus vices e aos membros da diretoria.

Em 19 de outubro, a ACEAP recebeu 
Fernando Lúcio e Lu Galhardo. Na ocasião, a 
dupla de candidatos falou e demonstrou dados 
de desenvolvimento, em suas gestões, e apre-

sentou partes do Pano de Governo, voltadas 
ao Desenvolvimento Econômico.

Já na noite de 26 de outubro, foi a vez dos 
Candidatos Oberdan Moreira Rocha e Eliza-
beth Damasceno apresentarem suas propos-
tas à diretoria da ACEAP. Ambos apresenta-
ram seu plano de Governo e os objetivos de 
suas candidaturas: construir uma cidade mais 
justa e solidária, ampliar o desenvolvimento 
local, reduzir desigualdades e promover o 
bem de todos.

Dia 03 de novembro, a Diretoria da ACE-
AP recebeu Miguelzinho e Dedé, posterior-

mente eleitos para o Governo 2021/2024. 
Foi um bate papo sobre projetos que a dupla 
tem para o desenvolvimento local, envolven-
do mobilidade urbana, turismo, capacitação 
e desburocratização para pequeno e micro 
empresários.

Finalmente, em 09 de novembro, finali-
zando as conversas com os candidatos à Pre-
feitura de Além Paraíba, nas Eleições 2020, a 
diretoria recebeu os candidatos Rodrigo Leite 
e Rodrigo Sereno. Em sua apresentação, a du-
pla destacou entre muitos projetos, uma redu-
ção no número de funcionários contratados.

Parceria entre ACEAP, ACRAP e PMAP dará início à coleta seletiva no Município

n Reunião sobre implantação da Coleta Seletiva

No dia 01 de dezembro, foi realizada na ACEAP – Associação Comercial e Empresa-
rial de Além Paraíba - uma reunião sobre Desenvolvimento sustentável, visando a 

uma união entre Prefeitura Municipal – PMAP, ACRAP – Associação dos Catadores de 
Recicláveis de Além Paraíba - e ACEAP.

Participaram da reunião o Secretário Municipal de Obras, Plínio Moreira, Fer-
nando Reis, o empresário José Márcio Fernandes – Vice Prefeito eleito para a Gestão 
2021/2024, Alina Gomes – Gerente da ACEAP e Marta Maria Ferreira e Andreia Klock, 
representando a ACRAP. Na ocasião foi discutida a Implantação da Coleta Seletiva no 
Município de Além Paraíba, a elaboração de um Plano piloto para atender as deman-
das dos polos comerciais - Centro, Vila Laroca, São José e Vila Caxias.

Os primeiros passos serão dados, com atribuições distribuídas entre as institui-
ções parceiras, e novas reuniões serão realizadas, para dar início às ações efetivas.
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Não acabamos 2020 ainda, mas já 
podemos considerá-lo um grande 
marco na economia, saúde, tecno-

logia e outros aspectos que influenciam 
diretamente a nossa vida. Com a pandemia 
da Covid-19, o isolamento social, os desa-
fios relacionados à saúde pública e a ten-
tativa de controlar esses impactos diante 
de tantas mudanças abruptas, o Brasil viu 
efeitos na atividade econômica logo já em 
meados de março e abril, e esses impactos 
não afetaram somente grandes centros. 
Os municípios brasileiros foram bastante 
influenciados. No caso de Além Paraíba 
as mudanças no mercado de trabalho, por 
exemplo, podem ser avaliadas pelos dados 
do CAGED.

No dia 7 de dezembro (data em que a 
análise foi finalizada), apenas havia infor-
mações até outubro de 2020 – portanto, os 
dados podem sofrer algum ajuste pontual até 
a divulgação final. Nesta análise, consideram-
-se os dados de emprego formal (CLT).

Os efeitos iniciais das medidas de iso-
lamento social refletiram na economia da 
cidade de uma forma abrupta. Os meses 

A pandemia, os setores e o mercado de trabalho alem-paraibano em 2020
Paula Esquerdo é Mestre em Teoria Econômica pela 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).
Graduada em Ciências Econômicas pela Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). 
Já atuou em prefeituras dos Estados do Rio de Janeiro e 

de Minas Gerais. Atualmente é economista consultora no 
mercado privado em São Paulo. Como docente tem foco 

em matemática, finanças e economia regional

de março e abril de 2020 se destacam com o 
saldo negativo de, respectivamente, 69 e 91 
vagas. O setor comercial e o de serviços são 
os responsáveis por boa parte esta queda. 
Portanto foram os setores mais sensíveis à 
pandemia no município.

Até o mês de outubro de 2020, Além 
Paraíba mostrou seu pior desempenho no 
ano, quando ao nível de emprego, no mês de 
junho, que apresentou uma queda de quase 
4% no total de empregos formais se compa-
rado ao final de janeiro. Enquanto o Estado de 
Minas Gerais, para o mesmo período, perdeu 
3,1%. Porém, a partir de então, o Estado recu-
perou 3,2% das vagas enquanto o Município 
de Além Paraíba recuperou 3,8%, boa parte 
impulsionado pelo setor de serviços, que 
passou por uma ascendência no número de 
vagas, caracterizando uma adaptabilidade 
frente a crise, atingindo um ‘pico’ de contra-
tações no mês de julho.

Outro destaque está no setor da cons-
trução civil, que também apresentou sensi-
bilidade à pandemia no mês de abril, porém 
se manteve ascendente ao longo do ano, 
chegando a 43 novas vagas de emprego para 

4 demissões no mês de outubro.
As perspectivas para o próximo ano 

ainda são incertas: estamos à espera de uma 
vacina capaz de nos levar ‘de volta a vida 
normal’. Enquanto isso, o mercado de traba-
lho vive uma grande mudança, onde quase 
43% das empresas brasileiras adotaram o 
chamado home office permanentemente. 
Pós-pandemia a perspectiva é de que essa 
modalidade de trabalho ainda cresça cerca 
de 30% no país, de acordo com a FGV.

Sobre os rumos da cidade, existe a 
necessidade de diversificação dos setores 
produtivos. Isto porque cerca de 60% do 
PIB municipal se concentra em comércio e 
serviços e, de acordo com este estudo, vimos 
que o mercado de trabalho de tais setores 

apresenta sensibilidade quanto às políti-
cas macroeconômicas do país ou a crises 
externas, o que pode refletir no PIB de 
maneira positiva ou negativa. Dito isso, o 
fortalecimento dos demais setores, pode 
‘amortecer’ possíveis impactos negativos 
na riqueza produzida pelo município.

A grande questão é que ainda es-
tamos nos adaptando à nova realidade, 
onde o virtual substituiu muitos trabalhos 
convencionais. Consequentemente, é certo 
que precisamos nos adaptar, seja pessoal 
ou profissionalmente, aprendendo coisas 
novas e esperando que dias melhores pos-
sam chegar o quanto antes.

Acesse o BLOG MUNICIDADOS para informações 
mais detalhadas: https://minhaalem.wordpress.com/




