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SEBRAE E CEA REALIZAM SOLENIDADE
DE LANÇAMENTO DO 10° WORKSHOP
EMPRESARIAL DE AÇAILÂNDIA
Nesta edição traz como tema “Criatividade na busca de soluções”, e será realizado nos dias 26 a 28 de outubro
em Açailândia-MA, destacando-se como o maior evento empresarial da região pré-amazônia maranhense

SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO DE AÇAILÂNDIA CLEONES MATOS, CONSELHEIRO
SICOOB VANDERLEI TROMBELA, PRESIDENTE ACIA ESTANESLAU PEREIRA, GERENTE SEBRAE
AÇAILÂNDIA DANILO BORGES, PRESIDENTE CDL JOAQUIM RAMOS, PRESIDENTE SICA DJALMA
CHAVES E GERENTE SEBRAE IMPERATRIZ ROSILENE BORGES

PLANTA BAIXA

Açailândia – O Sebrae Maranhão, por
meio da sua Unidade Regional em Açailândia, e
o Centro Empresarial de Açailândia (CEA),
realizaram na última quinta-feira, (21), o
lançamento do 10° Workshop Empresarial, que
nesta edição traz como tema “Criatividade na
busca de soluções”. Trazendo temáticas e
discussões de interesse aos empreendedores,
que aceitam os desaos e superam os
obstáculos, tendo o sucesso como meta. O
evento foi realizado no Centro Empresarial de
Açailândia e reuniu autoridades locais e o
segmento empresarial.
O Workshop Empresarial de Açailândia
surgiu tímido há dez anos, mas com um
potencial que foi sendo superado a cada
edição. Em 2016, o evento trouxe uma
estrutura inovadora e reuniu em quatro noites
mais de 4.000 pessoas, e conquistou destaque
regional. “Este ano, diante de um cenário
restrito e de incertezas, o Sebrae e seus
parceiros entendem a importância e a
necessidade de promover mais apoio aos
pequenos negócios. Dessa maneira, o evento

vem com novidades com
uma programação de
palestras magnas e técnicas,
o Fomenta, o Seminário
Desaos do Crescimento,
ocinas, orientações, talk
shows, festival gastronômicos, desles, e promete surpreender a classe
empresarial e toda a sociedade açailandense”,
destaca o gerente da Regional do Sebrae em
Açailândia, Danilo Borges.
Nessa edição, será realizado o
Fomenta, evento do portfólio do Sebrae, que
tem como objetivo aproximar os pequenos
negócios das administrações federal, estadual
e municipal. Outra destaque, será a realização
do Seminário Desaos do Crescimento,
metodologia do Sebrae Mais, destinado aos
empresários e gestores que desejam aprimorar
competências para gestão de negócios,
conhecer novas tendências, com palestrantes
renomados nacionalmente.
O presidente da Associação Comercial
e Industrial de Açailândia, (ACIA), Estaneslau
Pereira, reforçou a parceria da instituição e o
apoio na realização deste evento. “O Workshop
visa fortalecer o comércio em Açailândia, e tem
sido uma grande oportunidade para os
empreendedores exporem seus produtos e
serviços. O Sebrae tem sido esse incentivo, e
nós do CEA estaremos prestando todo apoio

para mais essa edição”, enfatizou Pereira.
O evento contou, ainda, com a
apresentação da palestra “Empreendendo com
música”, ministrada pelo instrutor e músico
Guilherme Junior. Guilherme é especialista em
treinamento corporativo com ênfase no
desenvolvimento de alta performance, é
palestrante motivacional focado em desenvolver pessoas em suas essências e diculdades
de relacionamento interpessoal.
Para o empresário do segmento de
construção civil, Antonio Gonçalves, o
workshop é uma oportunidade de fortalecer
sua marca diante do cenário local e regional, “a
minha expectativa como já participante deste
evento, é que este ano traga grandes resultados, que realmente mobilize a população, e
que os empresários promovam seus produtos a
m de transformar essa parceria em grandes
resultados, com a exibição de nossas marcas e
produtos”, ressaltou.

SEMANA DO ADMINISTRADOR

A Faculdade Vale do Aço – FAVALE,
juntamente com a coordenação do curso de
Administração de Empresas e de Agronegócios,
preparou a I Semana do Administrador, cuja
programação aconteceu nos dias 04 e 05 de
setembro.
A Semana do Administrador foi realizada
com o objetivo de discutir questões do dia-a-dia
da gestão de empresas, sob a ótica de
prossionais do mercado, bem como as
potencialidades da cidade de Açailândia. Duas

palestras e duas mesas-redondas foram
ministradas, sendo duas em cada dia do
evento.
No primeiro dia de evento, foi realizado
a Palestra sobre Empresa Júnior, proferida pelo
Discente de Administração, Thoniel. Logo em
seguida, o Professor Flávio Oliveira proferiu a
palestra sobre Incubadoras de Empresas.
Ainda no primeiro dia, tivemos a Mesaredonda com o tema “As Potencialidades da
Cidade de Açailândia”, a qual foi mediada pelo
Prof. Dr. Bruno Lúcio Meneses Nascimento, e os
seguintes convidados: Estaneslau Pereira da
Silva, Presidente da Associação Comercial e
Industrial de Açailândia-ACIA; Djalma Souza
Chaves, Presidente do Sindicato do Comércio
Varejista de Açailândia – SICA; Cláudio
Facundes Queiroz, Presidente dos Sindicatos

das Indústrias de Madeira para Celulose e
Carvão do Maranhão, Piauí e Tocantins; Oscar
Fernando, Secretário Municipal de Agricultura
da cidade de Açailândia.
No segundo dia de evento, foi realizada
a mesa-redonda com o tema “Gerenciamento
de Riscos e Gestão de Empresas” a qual foi
mediada pelo Prof. Dr. Bruno Lucio Meneses
Nascimento, e os seguintes convidados: Danilo
Lisboa Borges, Gerente Regional da Unidade
do Sebrae em Açailândia; Roberto Said, Diretor
Geral da Faculdade Vale do Aço; Francisco
Robson, Professor do Curso de Agronegócios
da Favale.
O referido evento passou a fazer parte
do calendário anual de eventos da Faculdade
Vale do Aço- FAVALE.

DESENVOLVIMENTO DO VAREJO DEBATIDO EM
SEMINÁRIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Representantes das Câmaras de Dirigentes
Lojistas (CDL) do Maranhão reuniram-se na segundafeira (dia 18) de setembro, na Assembleia Legislativa,
para o Seminário de Disseminação e Articulação de
Propostas de Políticas Públicas para o Desenvolvimento do Varejo. O evento é promovido pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) em
parceria com a Federação das Câmaras de Dirigentes
Lojistas do Maranhão (FCDL-MA), presidida por
Socorro Noronha. O seminário conta com apoio da
Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa
(FPME), presidida pelo deputado estadual Adriano
Sarney (PV).
Socorro Noronha, presidente da FCDL-MA,
demonstrou otimismo em relação ao evento. "Acho
que esse é um momento histórico porque estamos
reunindo a classe lojista e o poder Legislativo, por
meio da Frente Parlamentar, para dar visibilidade às

demandas e buscar soluções conjuntamente.
Deste encontro certamente vão resultar propostas
para termos políticas públicas que de fato impulsionem o desenvolvimento do Maranhão", declarou.
O seminário foi apresentado pelo professor
Marcos Lima, da IAG Consultoria, acompanhado
do gerente de projetos do CNDL, Daniel Sakamoto.
Eles explicaram que, antes de chegar ao Maranhão, este evento foi realizado em 16 capitais
brasileiras e que o objetivo é chegar a todas as
capitais, como parte do Programa Nacional de
Desenvolvimento do Varejo (PNDV).
Participaram do seminário, representando a
CDL de Açailândia o Conselheiro José Melgaço
Chaves e a secretária Wilys Nay Salustiano, além
de presidentes das CDL de diversos municípios do
Maranhão; o vice-presidente da FPME, deputado
Wellington do Curso (PP); o superintendente do

Sebrae-MA, João Martins; Antônio Nunes,
secretário de Governo do Estado; Fábio Ribeiro,
presidente da CDL de São Luís; Francisco Brasil,
presidente da CDL de Imperatriz; e Albertino Leal,
superintendente da Federação das Indústrias do
Estado do Maranhão (Fiema).

SEBRAE CONTEXTUALIZA DEVOLUTIVAS
COM PARCEIROS DA REGIONAL DE AÇAILÂNDIA

O presidente da ACIA, Sr. Estaneslau Pereira,
representando o Centro Empresarial de AçailândiaCEA, participou no dia 14 de setembro de uma
reunião promovida pelo Sebrae Açailândia, e com
parceiros da regional, com o objetivo de repasses e
devolutivas a cerca do Encontro Regional de

Parceiros e Clientes: Buscando Direção para o
Desenvolvimento Regional, realizado em maio.
A programação foi conduzida pelo gerente
da regional, Danilo Borges, e contou com a participação das analistas técnicas do Sebrae-MA, Teresinha Drummund Moreira, do Núcleo de Pesquisa
e Roseana Pacheco Rodrigues, da Unidade de
Gestão Estratégica.
O Sebrae contextualizou suas linhas de
atuação e demonstrou o que tem sido realizado na
regional a partir da missão de garantir o fomento
ao desenvolvimento econômico regional. Cerca de
20 convidados participaram desta iniciativa.

ANIVERSARIANTES

DE OUTUBRO
DIRETORIA DO CEA
07/10 Rubens Marin Parra Gomes
12/10 Oswaldo Cavalcanti Dinoa Neto
13/10 Maria Agostinha do Nascimento
15/10 Fernando Mendes Soares
20/10 Wagner de Castro Nascimento
22/10 José Egídio Quintal
23/10 Francisco Gonçalves de Andrade

SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

BANCO DE
EMPREGOS

Recrutamento e
seleção de pessoal
que determinarão
uma maior
assertividade nas
contratações para
sua empresa.

