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ACIEI APRESENTA NOVA FASE DO 

PROGRAMA EMPREENDER 
A ACIEI realiza hoje (19) um Café para a apresentação da nova fase do Programa Empreender. 

Na ocasião, acontecerá ainda o lançamento dos Núcleos Setoriais: Imobiliárias e Corretores; 

Academias e Suplementos; e Espaços de Beleza e Estética. 

Esse programa tem como objetivo melhorar o gerenciamento e aumentar a competitividade 

das empresas.  Os Núcleos Setoriais são grupos de empresas do mesmo ramo que 

promovem ações coletivas para melhorar o desempenho das empresas e do segmento. Você 

empresário é convidado a conhecer os benefícios do Empreender.  

Leia mais em www.aciei.com.br 

Uma parceria com olhos voltados para o futuro! Pensando no bem 

estar de nossos associados e colaboradores, firmamos um 

importante convenio com o Instituto Donato Oftalmologia, localizado 

na cidade de Poços de Caldas,  referência regional em saúde dos 

olhos.  Saiba mais no site: www.institutodonato.com.br

Você que é associado da ACIEI já pode contar com mais essa conquista 

e a sua família também! Você merece essa parceria!

ACIEI FIRMA PARCERIA COM INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA

O presidente da ACIEI, Remy de Andrade Filho - 

acompanhado pelo vice-presidente Heleno de Oliveira 

e Silva e pelo gerente José Geraldo Nadur -  participou 

no dia 14 de maio da solenidade de inauguração da 

Associação Comercial e Empresarial de Cristina  - ACE 

Cristina. 

‘’A ACIEI foi parceira em todo processo de criação da 

entidade no município de Cristina e, por isso, sente-se 

honrada em participar desse marco para a classe 

empresarial daquela cidade. Continuaremos nessa 

parceria, sempre com o intuito de fortalecer e unir toda 

a categoria que representamos’’, disse o presidente 

Remy Filho.  

REPRESENTANTES DA ACIEI PRESTIGIAM INAUGURAÇÃO DA ACE CRISTINA  
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