
INFORMATIVO

ACIEI
ON LINE N

º
 
0
3
/2

0
1
8

ASCOM ACIEI - Jornalista Elizângela Melo 
Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Itajubá - www.aciei.com.br 

ACIEI LEVA VOCÊ À FISPAL 2018 
A Fispal Food Service é uma feira da Informa Exhibitions que reúne os 

proprietários e gestores de restaurantes, bares, pizzarias, padarias, 

lanchonetes, buffets, cafeterias, confeitarias e hotéis. A mostra recebe 

milhares de visitantes e conta também com a presença de 

distribuidores e lojistas que acompanharão todas as tendências, 

novidades e tecnologias para este importante segmento. No evento 

ocorrerá, simultaneamente, as feiras Fispal Sorvetes e Fispal Café, no 

Expo Center Norte, entre os dias 12 e 15 de junho de 2018, que juntas 

formam o principal encontro do setor de alimentação fora do lar. 

Para participar da Missão da ACIEI, que levará a comitiva ao evento, 

basta entrar em contato pelo telefone (35) 3622 1020 e falar com Edna 

Santos. Haverá uma taxa para transporte. Saída dia 14 de junho, às 8 

horas, em frente ao SEBRAE.

Drª Jacqueline e o gerente da ACIEI, José Geraldo Nadur 

 DIA INTERNACIONAL DA MULHER

No Dia Internacional da Mulher a ACIEI realizou um encontro de 

mulheres para comemorar a data. O evento contou com a participação 

da Defensora Pública Jacqueline Carneiro Roque Peyrer, que falou às 

mulheres sobre violência doméstica e formas de identificá-la. 

Entre os assuntos abordados, a Lei Maria da Penha e os 

relacionamentos abusivos. De acordo com a Defensora,  é preciso 

união das mulheres para propagar a informação e também para 

denunciar casos de agressão. ‘’ Em briga de marido e mulher, se mete a 

colher sim’, destacou.

Jacqueline abordou ainda a criação dos filhos, no sentido de valorizar a 
mulher. ‘Os homens não devem ajudar nas tarefas domésticas, eles 

devem dividí-las. E isso deve ser ensinado para meninos e meninas’, 

finalizou. 

A inscrição é gratuita e pode ser feita

no site: www.fispalfoodservice.com.br.  

Trabalho em equipe: a diferença que leva ao sucesso  

IV Dia de Conhecimento

Horário: 19h
Local: Teatro Municipal Christiane Riêra
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