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A ACIEI realiza a partir de hoje, dia 24 de agosto, às 19h, no auditório da entidade, uma rodada de 
entrevistas com os candidatos a prefeito de Itajubá nas eleições deste ano. O evento é aberto ao 
público, porém voltado para os associados da ACIEI, que poderão questionar os concorrentes 
sobre suas principais propostas, em diferentes áreas, para o município de Itajubá.

Calendários das apresentações
24 DE AGOSTO Ricardo Mello  (Rede Sustentabilidade)
29 DE AGOSTO Renata França (PSTU)
31 DE AGOSTO Rodrigo Riera (PMDB)

ACIEI INICIA  SÉRIE DE ENTREVISTAS COM CANDIDATOS A PREFEITOHOJE

A ACIEI e o SEBRAE levam você empresário para a 
edição 2016 da EQUIPOTEL. É o des�no certo para 
quem procura novidades em produtos e serviços, 
oportunidades de networking, conteúdos de 
capacitação profissional, tendências e inovações. A  
Equipotel é um tradicional evento para os setores de 
hospedagem, alimentação e serviços, que reúne, há 
mais de 50 anos, fornecedores que atendem todas as 
necessidades do dia a dia de compradores do mercado 
de hospitalidade de todo o país. A saída será no dia  22 
de setembro, às 8h, no SEBRAE ( Rua Miguel Viana, 91 

– Morro Chic).  Reserve já a sua vaga! Mais informações pelo telefone 
3622 1020 com Edna. 

ACIEI RECEBE PREFEITO E CANDIDATO A REELEIÇÃO PARA ALMOÇO

A ACIEI realiza, mensalmente, um almoço, do qual participam 
convidados da comunidade itajubense, como autoridades, 
representantes de entidades e organizações, além de 
personalidades que realizam algum tipo de trabalho no 
município. Nesta terça-feira, dia 23, a entidade recebeu o pré-
candidato a reeleição e prefeito Rodrigo Riera (PMDB). Ele foi o 
segundo a participar do evento, que ainda irá receber a pré-
candidata Renata França (PSTU).

O presidente da ACIEI, Carlos Eduardo Domingues Alves, 
reforçou que o encontro é importante para conhecer as 
propostas dos candidatos e abrir o questionamento junto aos 
diretores da ACIEI. "É uma oportunidade para sabermos o 
quanto estão abertos à participação compartilhada da 
instituição em causas empresariais da cidade", disse.
Leia matéria completa em: www.aciei.com.br 
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