
PESQUISA APONTA QUE 95,1 % DA POPULAÇÃO NÃO QUER 17 VEREADORES

6 de agosto

às 19h30
Hotel Amantikir

Prepare-se para um mercado cada 
vez mais exigente e competitivo

Palestra Motivacional com George Rubadel

A UNIFEI Jr apresentou nesta segunda-feira, 27, o resultado da 

pesquisa de opinião que apontou a opinião dos itajubenses 

sobre o aumento do número de vereadores de 10 para 17, 

aprovado em 2013 pela Câmara Municipal e que começa a 

valer a partir da próxima legislatura. A consulta apontou que 

95,1% da população é contra o aumento para 17 vereadores. E 

91,4 % é simplesmente contra qualquer aumento no número 

de vereadores.

A consulta popular foi encomendada pela  ACIEI, Câmara de 

Dirigentes Lojistas de Itajubá – CDL, Sindicato das Indústrias – 

SIMMMEI, Sindicato do Comércio Varejista de Itajubá – 

SINDCOMÉRCIO, Lions Clube e Transparência Itajubá, entidades que se uniram para pedir ao Poder Legislativo a revisão da Lei e 

a realização de uma audiência pública para tratar do assunto. Leia matéria completa em www.aciei.com.br 

Informações e inscrições: 3622 1020
*pacotes especiais para empresas
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ACIEI NA CAMPANHA ANTIDROGAS
O gerente da ACIEI, José Geraldo Nadur, esteve em Belo 

Horizonte, no último dia 23, quando se reuniu com a 

diretora de Prevenção da Subsecretaria de Políticas sobre 

Drogas (órgão da Secretaria de Estado de Defesa Social), 

Mariângela dos Santos Malta Coelho. Ele apresentou à 

diretora as ações da Associação Comercial dentro da 

Campanha ACIEI no Combate às Drogas, que vem sendo 

realizada pela entidade desde 2012.

José Geraldo também trouxe para Itajubá o material de 

divulgação da campanha antidrogas desenvolvida pelo 

Estado de Minas em 2015, que será utilizado nas próximas 

ações da ACIEI. 
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