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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.

ÚLTIMAS VAGAS NA COMITIVA ACIEI PARA A FISPAL 2018

BDMG OFERECE CRÉDITO PARA EMPREENDEDORAS

A inscrição é gratuita e pode ser feita

no site: www.fispalfoodservice.com.br.  

O  Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG 

lançou uma linha de financiamento exclusiva para as 

empresárias mineiras. O programa ‘Empreendedoras de 

Minas’ tem os objetivos de apoiar as micro e pequenas 

empresas controladas por mulheres e incentivar o 

surgimento de novas empreendedoras.

A linha de crédito vai oferecer até R$ 700 mil para essas micro 

e pequenas empresas, que tenham o mínimo de seis meses 

de existência e, principalmente, que sejam controladas por 

empresárias mineiras também pelo mínimo de seis meses. 

As  taxas  serão a  part i r  de  1 ,39% ao mês.  Para 

empreendimentos que estejam em cidades com baixo IDH-

M, o BDMG oferece financiamento com taxas a partir de 1,32% ao mês.

A expectativa é que a nova linha do BDMG atenda neste ano cerca de 2.500 micro e pequenas empresas de Minas Gerais lideradas 

pelas mineiras, e as interessadas podem solicitar o Empreendedoras de Minas diretamente na ACIEI, que é um Posto de 

Atendimento do BDMG. Mais informações pelo telefone (35) 3622 1020.

GUSTAVO CARVALHO - MEDALHA DIDI PEREIRA 2018

Gustavo Carvalho, coordenador do Centro de Tratamento Laura Saia Palombo, será agraciado 

no dia 18 de maio com a Medalha Didi Pereira.  A instituição, que foi inspirada na história de vida 

de Gustavo e que leva o nome de sua mãe como forma de homenageá-la, busca a recuperação 

dos dependentes sem vínculo religioso. O homenageado também faz parte do projeto “Drogas, 

não entre nesse jogo”, da ACIEI, que visa levar informações a jovens das escolas públicas e 

particulares de Itajubá sobre os perigos das drogas. 
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