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A força da indústria 
promovendo o 
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Itajubá e Minas 
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I FÓRUM EMPRESARIAL ACIEI E FACESM

Perspectivas da economia brasileira em um cenário de mudanças
A ACIEI e a FACESM trazem para Itajubá o economista Guilherme 

Leão (FIEMG) e a Jornalista Salete Lemos para debaterem sobre 

economia e perspectivas do cenário brasileiro. O evento é gratuito!

Acesse  e saiba como participar! www.aciei.com.br
24 de outubro

A partir das 19

FACESM

OutubroOutubroOutubroOutubroOutubroOutubro

ROSAROSAROSAROSAROSAROSA
em prevenção ao câncer de mamaem prevenção ao câncer de mama

Seminário

Dia 23, às 19h, auditório da FEPI 

Prevenção e detecção precoce do câncer de mama, 

com Débora Montezello, diretora de Serviços Assistenciais e 

Andrea Temple e enfermeira da Educação Con�nuada do 

Ins�tuto Brasileiro de Combate ao Câncer (IBCC).

Tratamento cirúrgico do câncer de mama, 

com Dr. Floriano Pardo Calvo, Mastologista.

Faça sua incrição gratuitamente na ACIEI (35) 3622‐1020
Part ic ipe e  apoie esta  ação a favor  da v ida!

a2  Caminhada Rosa

Dia 25, às 10h, Praça Getúlio Vargas

(praça do Carneiro júnior)

PARCERIA GARANTE NOVO SERVIÇO AOS ASSOCIADOS

A ACIEI firma mais uma parceria para oferecer aos seus associados um 

serviço diferenciado. A UNIFEI JR passa a oferecer um trabalho de 

assessoria em diversos serviços a preços mais acessíveis, além de 

disponibilizar, gratuitamente, a elaboração de missão, visão e valores 

da empresa, além de iniciação do Programa 5S, que trabalha com 

melhoria contínua interna.

Poderão ser sanadas possíveis dúvidas em relação à área de gestão. A 

ACIEI e a UNIFEI JR acreditam que proporcionando isso aos 

empresários itajubenses podem colaborar para o desenvolvimento do mercado local ao mesmo 

tempo em que as próprias empresas se desenvolvem, gerando uma relação de benefícios para 

ambas as partes.     Acesse  www.aciei.com.br e saiba mais!
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