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Todas as quartas-feiras, o Informativo ACIEI vai ao ar pela Rádio Futura FM. É um espaço 

para você divulgar a sua empresa, seu negócio e seus serviços. 

Agende seu horário! Entre em contato com a Assessoria de Comunicação da ACIEI pelo 

telefone 3622 1020 ou pelo e-mail aciei@aciei.com.br 

INFORMATIVO ACIEI 
                        Sua marca em um canal direto com o cliente

Mais informações pelo 

telefone 3622 1020

ACIEI CONVIDA EMPRESÁRIOS PARA

 PARTICIPAREM DO PROGRAMA EMPREENDER
A ACIEI convida sua empresa para conhecer o Programa Empreender, uma 

iniciativa cuja ideia básica é o apoio a empresas organizadas nos chamados Núcleos 

Setoriais. Com metodologia própria e orientadas por um consultor, as empresas 

discutem soluções para problemas comuns, com benefício para todos os 

participantes.

Essa iniciativa reflete, com fidelidade, o espírito  de associativismo que ela propõe. 

No Empreender, ninguém é obrigado a participar de um Núcleo Setorial. O 

convencimento vem pela nova visão de parceria, na qual o concorrente, longe de ser 

um competidor, é um cooperador de seu concorrente. E ainda com um diferencial: 

todos ganham.

A   é parceira da ACIEI oferecendo um serviço diferenciado aos associados. O  Estrutura Consultoria

atendimento é realizado todas as terças, quartas e quintas-feiras, das 8 às 12h30. 

Serviços Oferecidos:  Pesquisa de Clima Organizacional - Pesquisa de satisfação de clientes - 

Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas in loco - Acompanhamento psicológico da equipe da 

empresa - Formação e Desenvolvimento de Equipe de Liderança -  Recrutamento e Processo Seletivo de Pessoas  - 

Desenvolvimento e Implantação de POP (Procedimento Operacional Padrão)  - Desenvolvimento da Ideologia da Empresa -  

Plano de Cargos e Salários - Desenvolvimento e Implantação do Manual do Colaborador - Avaliação de Desempenho - Análise de 

Perfil Psicológico - Orientação Vocacional - Projeto Design de Interiores - Treinamento in loco - Consultoria e Assessoria 

Especializada em salões e clínicas de beleza - Coaching. 

CONSULTORIA EMPRESARIAL

O Sindicato do Comércio Varejista de Itajubá informa que já está disponível a Convenção 

Coletiva de Trabalho, vigente no período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de janeiro de 2015 e a 

data-base da categoria em 1º de janeiro. Informações pelo telefone 3621 4493 ou pelo e-

mail sindicato@sindicatoitajuba.com.br
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