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A Federaminas promoverá de 27 de agosto a 2 de setembro o 
Treinamento de Excelência em Serviços e Liderança. Serão 
realizadas visitas técnicas dentro do Walt Disney World® 
Resort, em Orlando, na Flórida, Estados Unidos. Serão 5 dias 
de programação com intensa atividade teórica e prática, com 
professores brasileiros especialistas e mestres.

MISSÃO DISNEY FEDERAMINAS

O Treinamento é direcionado a Gestores e Empresários ligados 
à FEDERAMINAS; Líderes que desejam conhecer os 
fundamentos de uma liderança diferenciada e transformadora; 
e a Profissionais em busca de transformação em suas carreiras. 
Mais informações no site: www.aciei.com.br  ou diretamente 
pelo telefone: (31) 3078 7000.

II DIA DE CONHECIMENTO 

‘’Se você tem um talento, algo que 

lhe encha os olhos, e que faça você 

querer que aquele momento dure 

para sempre, invista. Corra atrás, 

acredite em você, seja aquilo que 

você sempre sonhou!’’ 
Clovis de Barros Filho

O diretor da Regional Sul do Sebrae, Juliano Cornélio;  Clovis de Barros Filho; e o presidente da ACIEI, Carlos Eduardo Domingues Alves

A ACIEI promoveu no dia 6 de abril o II Dia de Conhecimento, 
que apresentou a palestra “A vida que vale a pena ser vivida”, 
do professor Clóvis de Barros Filho. Advogado, jornalista, 
filósofo, escritor e professor universitário, Barros Filho é hoje 
um dos palestrantes mais requisitados do país. Empresários, 
empreendedores, estudantes e convidados prestigiaram o 
evento, que lotou o Teatro Municipal Christiane Riêra.

O Dia de Conhecimento é um evento que visa promover o 
desenvolvimento de gestores e empresas, assim como 
contribuir para a formação pessoal e profissional daqueles que 
dele participam. ‘A vida que vale a pena ser vivida’ já foi vista 
por centenas de milhares de pessoas, em todas as capitais do 
país, e é também o tema de best-seller com mesmo nome, 
publicado pela Editora Vozes.

VEM AÍ....                         
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II DIA DE CONHECIMENTO

AUGUSTO CURY

Autor do best-seller e filme

O Vendedor de Sonhos

 16 DE NOVEMBRO
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