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SENAC INICIA NOVAS DUAS TURMAS DO
PROGRAMA DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

O

Serviço Nacional de
Aprendizagem
Comercial –SENAC,
comprometido com a qualidade da
educação prossional e com o
desenvolvimento dos cidadãos e

cumprindo solicitação do Ministério do
Trabalho e Emprego, dará continuidade
ao Programa de Aprendizagem
Comercial, em Açailândia, com o
objetivo de proporcionar aos jovens a
apropriação de competências básicas e
especícas necessárias para o ingresso
no mercado de trabalho. Iniciou no
último dia 02, os Cursos de:
1. Aprendizagem Prossional
Comercial em Serviços
Administrativos;
2. Aprendizagem Prossional
Comercial em Serviços de
Supermercados.

No âmbito desse programa, os
empregadores além de cumprirem com o
seu papel de contratantes dos
aprendizes, são convidados a assumir o
papel de parceiros da ação educativa do
SENAC e fazer parte do processo de
transformação desses jovens, mediante
uma ação proativa que abre
oportunidades de trabalho,
contribuindo, dessa forma, para a
construção de uma vida pessoal, social e
prossional mais digna e produtiva.
E D U C A Ç Ã O
P R O F I S S I O N A L
P A R A T O D O S

CACB REALIZA O 5º FÓRUM
NACIONAL CACB MIL
Durante dois dias, empreendedores de todo o Brasil estiveram em Brasília compartilhando ideias,
sugerindo caminhos e denindo prioridades para um País mais competitivo

O presidente da Associação
Comercial e Industrial de Açailândia –
ACIA, Senhor Estaneslau Pereira da Silva
juntamente com presidentes de
Associações Comerciais do Maranhão

participaram do 5º
Fórum CACB Mil,
promovido pela
Confederação das
Associações
Comerciais e
Empresariais do Brasil
(CACB) debateu o
tema “O Papel do
Empresário na
Construção de um
Novo Brasil”.
Em conjunto com o CACB Mil foi
realizado o 9º Encontro de Negócios da
Língua Portuguesa, da Federação das
Câmaras Portuguesas de Comércio no

Brasil, entidade que trabalha por
melhores relações comerciais entre Brasil
e Portugal.
Desde sua 1ª edição, o Fórum
Nacional CACB Mil é um evento associativista que, tradicionalmente, reúne
líderes empresariais de todo o País.
Também neste ano, os participantes
compartilharam ideias, sugeriram
caminhos e deniram prioridades para
uma estratégia de fortalecimento da
economia. O Fórum aproximou os líderes
empresariais e entidades de todo o
Brasil, em um espaço privilegiado para
troca de experiências.

RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS
A GERAÇÃO
GANHADORES
Promoção DiaEdas
Mães 2018
DE VALOR PARA AS EMPRESAS
A atividade de Relações
Institucionais tem conquistado
importância considerável na consolidação
de diálogo, na prevenção de conitos e na
viabilização de oportunidades entre
instituições públicas, privadas e da
sociedade civil. A legitimação dessa
atividade no moderno modelo de gestão
organizacional resulta em Geração de Valor
para as empresas que adotam essa
estratégia vencedora.
O departamento de relações
institucionais, considerando-se que assim
seja denominado na organização, é
responsável pela articulação estratégica
com governos, empresas e entidades
representativas da sociedade, instituições
com as quais a corporação mantém
relacionamento. Exemplos de sucesso nas
práticas de relacionamentos institucionais
são as chamadas licenças sociais, conquistas nas quais as organizações obtém
permissões dos seus stakholders para
desenvolver, manter e/ou ampliar suas
operações, embora ocorram de maneira
informal, o que aponta para a necessidade

TREINAMENTOS
E CAPACITAÇÕES
A Empresa ENGECONSULT em
parceria com o CEA está com uma
programação de cursos voltados aos
colaboradores das empresas do comércio,
da indústria e de todos os que buscam
aperfeiçoamento ou qualicação de seus

de empenho permanente na busca pela
manutenção dessas anuências através de
relacionamento positivo com todos os
agentes envolvidas com a empresa.
Os prossionais de relações
institucionais exercem papel fundamental
nesses triunfos. Frutos de estrutura
organizacional que valorize a capacitação e
o desenvolvimento pessoal, e utilizando-se
de habilidades e formação multidisciplinar,
devem conduzir suas ações no sentido de
construir um ambiente de credibilidade, de
conança e de imagem da instituição,
edicando relacionamentos sólidos de
longo prazo e subsidiando os tomadores
de decisão com informações que norteiem
as deliberações empresariais.
As organizações, por sua vez,
para alcançar êxito nas suas relações
institucionais, precisam reconhecer que
essa atividade se baseia no diálogo para
formação de vínculos sólidos, longevos e
de conança entre as instituições parceiras,
e que fundamenta-se na boa conduta e na
aplicação dos valores consistentes e
reconhecidos da organização.
conhecimentos prossionais. Não percam
essas oportunidades! Faça já sua inscrição!
Continuando nossa jornada, já
concluímos os Cursos de Departamento
Pessoal; Vendas e as Técnicas de Trabalho
e Formação de Líderes, mas, teremos ainda
nesse semestre os cursos de Contabilidade
p a r a E m p r e e n d e r, A s s i s t e n t e
Administrativo, Aprender a Falar em
Público e muito mais.

Relacionamento institucional pressupõe
reputação, boa fama, respeito ao diálogo
corporativo, política de ganha-ganha e
estabelecimento de ambiente seguro entre
as partes relacionadas. Nunca deve ser
confundido com poder de polícia, com uso
de força para alcançar seus objetivos.
Ainda, não se fundamenta no chamado
“jeitinho brasileiro” ou na improvisação
para tirar proveitos em relação aos seus
stakeholders.
Portanto, o relacionamento
institucional contribui para a geração de
valor sustentável para as empresas,
exigindo delas tão somente o estabelecimento de ambiente corporativo baseado
na capacitação e valorização de pessoas,
na conduta prossional e no respeito e
cumprimento aos
valores organizacionais.
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Dorgival Pereira
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DIRETORIA DO CEA
04/07 Douglas da Costa Silva
LIBER

ADO

09/07 Joaquim Ramos Junior
12/07 José Armando Legal da Silva
13/07 Vanderlei Trombela

LOCAL DE VENDA: ACIA SICA CDL

24/07 Luis Costa Coelho

SPC AVISA
Seja o primeiro a saber de
qualquer alteração no seu
CPF ou CNPJ. A solução
perfeita para você que busca
a segurança do seu maior
bem: seu nome.

BENEFÍCIOS
• Informações atualizadas sobre
qualquer inclusão, alteração ou exclusão
que o CPF/CNPJ possa sofrer;
• Monitoramento 24 horas por dia;
• Prevenção e alerta sobre indícios de
fraudes;
• Mais segurança - o cliente pode optar
por alertas no e-mail ou acrescentar o
envio de SMS, conforme escolha o plano.
INFORMAÇÃO SEGURA TRAZENDO MAIS
TRANQUILIDADE PARA VOCÊ.

