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CAMPANHA NATAL FELIZ 2017

CHEGOU COM UM

SHOW DE

PRÊMIOS!
A

Campanha Natal Feliz, tem o
objetivo de estimular o
consumidor de Açailândia e
região a efetuar suas compras
natalinas no comercio local e assim
aumentar o número de emprego e
renda.
A campanha tem uma duração
de dois meses iniciando ocialmente
dia 06 de novembro, as lojas participantes estarão identicadas com
cartazes, banners ou camisetas.
Compre nas lojas credenciadas, exija
seu cupom e concorra.
Com o objetivo de fazermos uma
grande festa de encerramento com
artistas locais, este ano o ganhador do
1º ou 2º Prêmio deve estar presente no
dia do sorteio, dia 06 de janeiro, às
20h na Praça do Mercado Municipal.

A cada ano fazendo
seu cliente mais feliz

ACONTECEU

CURSO DE
RECEPCIONISTA
De acordo com a nossa programação de cursos, treinamentos e capacitações do segundo semestre, realizamos no mês de outubro o curso de Recepcionista,
que visa capacitar prossionais para recepcionar e prestar serviços de apoio a
clientes, realizar atendimento telefônico com qualidade e fornecer informações em
qualquer estabelecimento que atenda ao público em geral.

No último dia 19 de outubro aconteceu a palestra
“O QUE VOCÊ TEM FEITO DE DIFERENTE PARA AUMENTAR OS
LUCROS DE SUA EMPRESA” que foi proferida pelo palestrante
Gleydsom Seram, Consultor de Resultados. O objetivo da
mesma foi apresentar gratuitamente o Programa
Comportamental – Desao Empreendedor. É um Programa
de capacitação eciente exatamente porque atua sobre o
comportamento do empresário. Você muda a forma de
pensar e agir, e dessa forma modica a realidade de sua
empresa.

BATE RECORDE DE PÚBLICO
Evento reuniu em três dias um público
estimado em 8.000 pessoas
26 a 28 de outubro de 2017

Em sua décima edição, o Workshop
Empresarial de Açailândia, se consolida como o
mais importante evento corporativo da região préamazônia maranhense. Nessa edição, o evento
discutiu o tema “Criatividade na busca de
soluções” e reuniu em três dias, milhares de
pessoas da classe empresarial, estudantes, e
sociedade em geral. Uma realização do Sebrae
Maranhão em parceria com o Centro Empresarial
de Açailândia (CEA) e Prefeitura Municipal, o
Workshop contou com uma área de 50 estandes,
duas salas de atividades, salas de games, espaço
Fomenta, auditório para 650 pessoas e
estacionamento, a estrutura foi montada no
espaço de eventos do bairro Getat.
Na cerimônia de abertura estiveram
presentes o diretor superintendente do Sebrae no
Maranhão, João Martins, a diretora de
administração e nanças do Sebrae no Maranhão,
Rachel Jordão, o subsecretário de Estado de
Indústria, Comércio e Energia, Expedito Rodrigues
Júnior, o presidente da Associação Comercial e
Industrial de Açailândia (ACIA), Estaneslau Pereira,

o secretário de Indústria, Comércio e Turismo de
Açailândia, Cleones Matos, além de parceiros,
apoiadores e a classe empresarial.
“O Workshop Empresarial de Açailândia,
proporcionou aos empresários da região da préamazônia maranhense, conhecimento,
relacionamento, networking e knowhall, seja
no pavilhão de exposição, seja ao participar de
nossa programação de conhecimento. Aqui os
empreendedores da região podem realizar
contatos de extrema importância para a
sustentabilidade do seu negócio”, enfatizou em
seu discurso o diretor superintendente do
Sebrae no Maranhão, João Martins.

Para o presidente da Associação
Comercial e Industrial de Açailândia, Estaneslau
Pereira, o evento é destaque na região e traz
capacitações que geram o desenvolvimento das
empresas locais. “Para a classe empresarial de
Açailândia, o Workshop é uma oportunidade de
se reinventar e dinamizar seus negócios. O
Sebrae, conta com o apoio incondicional do CEA

e mais uma vez está de parabéns pela realização
deste grandioso evento”, armou Estaneslau
Pereira.
Na primeira noite o palestrante,
hipnólogo e ilusionista, Rafael Baltresca,
envolveu a plateia com a palestra “O poder é
seu: aspectos subconscientes do sucesso”, onde
ministrou conceitos para obter o sucesso por
meio do desenvolvimento do subconsciente.
Na manhã da sexta-feira, (27/10), o
Sebrae realizou o Fomenta, evento do portfólio
do Sebrae, que tem o objetivo de aproximar as
administrações públicas, dos
microempreendedores locais e regionais. Ainda
no dia 27, foi realizado o Seminário Desaos do
Crescimento, onde contou com duas palestras
magnas ministradas pelos palestrantes João
Kepler e Tânia Gomes.
Na última noite, o auditório principal,
recebeu um desle de moda esporte e praia. Em
seguida foi ministrada a palestra, 'Criatividade
na Busca de Soluções”, com o palestrante Ton
Neumann.

ANIVERSARIANTES

DE NOVEMBRO

Durante a abertura do 10º Workshop
Empresarial de Açailândia, o Sebrae em alusão
aos seus 45 anos de instituição, comemorados no
dia 09 de outubro, prestou homenagens à
parceiros da Unidade Regional do Sebrae em
Açailândia, selando o momento com o corte do
bolo comemorativo. Receberam homenagem, o
Centro Empresarial de Açailândia e toda a classe
empresarial, representado pelo presidente do
Sindicato do Comércio Varejista de Açailândia,

Djalma Chaves. O diretor de relações
institucionais da Vale no Maranhão, Dorgival
Pereira, o presidente do banco Sicoob Oeste
Maranhense, Luís Costa Coelho, a diretora do
Jornal do Maranhão, Valdelice Oliveira,
representando a imprensa local e regional, e o
representando a prefeitura municipal de
Açailândia, o secretário de Indústria, Comércio e
Turismo de Açailândia, Cleones Matos, também
foram homenageados.

DIRETORIA DO CEA

01/nov

Dorgival Pereira

02/nov

Jorge Mesquita de Medeiros

10/nov

Ailcione Silva

12/nov

Leonardo José

22/nov

Edinalva Gomes dos Reis
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TREINAMENTOS
E CAPACITAÇÕES
Engenharia, Assessoria, Consultoria e Tecnologia

NOVOSS NOTVUNAIDASDES
CURSO OPOR
CURSOS PARA
O MÊS DE

NOVEMBRO
FIQUE LIGADO
NAS DATAS!

06 a 10 de novembro

ATENDIMENTO

INSCRIÇÃO:

- R$ 80,00
Comercial
- R$ 60,00
Associado
ACIA SICA CDL

+ informações:

$
$

$ 20 a 24 de novembro
$ VENDAS NATAL

04, 11, 18 E 25 DE NOVEMBRO

RELAÇÕES
HUMANAS

Engenharia, Assessoria, Consultoria e Tecnologia

www.engeconsult-ma.com
(99) 99225-9430

