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Autoridades municipais e federais participaram da assinatura do Termo de 

Cessão da área de expansão da Universidade Federal de Itajubá (Unifei), de 458 

mil  m²,  para a INOVAi – Associação Itajubense de Inovação e 

Empreendedorismo (INOVAi), entidade responsável pela implantação e gestão 

do Parque Científico e Tecnológico da cidade. A Associação Comercial, 

Industrial e Empresarial de Itajubá - ACIEI,  que integra a INOVAi, foi 

representada por seu vice-presidente, Hector Gustavo Arango.

UNIFEI FAZ CESSÃO DE TERRENO À INOVAI

SAIBA MAIS: www.aciei.com.br

A  ACIEI comemorou seus 93 anos no dia 30 de abril de 2018. A data foi comemorada em 18 de maio, em uma noite festiva na sede 

social do Clube Itajubense, reunindo associados, representantes da comunidade local e autoridades.  A noite foi embalada pelo 

músico Michel Sideratos e Banda. A ocasião também marcou a entrega da Medalha ‘Didi Pereira’, uma homenagem a uma 

personalidade que, de alguma forma, se destacou no desenvolvimento de suas atividades no município de Itajubá. O agraciado 

deste ano foi Luiz Gustavo Ferreira de Carvalho, idealizador e coordenador do Centro de Tratamento Laura Saia Palombo, que 

atende dependentes químicos da cidade e região.
SAIBA MAIS: www.aciei.com.br

ACIEI 93 ANOS - NOITE DE FESTA PARA ASSOCIADOS 

A Yby Engenharia é uma empresa de projetos, gerenciamento de obras e consultoria 

em Engenharia. Realiza todos os tipos de projetos de Engenharia: aprovação na 

Prefeitura, estrutural, hidrossanitário e elétrico. Também gerencia obras e realiza 

vistorias. Atualmente, tem como foco projetos de prevenção a incêndio, para 

regularização de edificações e empresas junto ao Corpo de Bombeiros.

A parceria que acaba de ser firmada com a ACIEI visa a realização do serviço de 

licenciamento junto aos Bombeiros com a obtenção do AVCB (Auto de Vistoria do 

Corpo de Bombeiros). Quer saber mais?  Entre em contato pelo telefone (35) 3622 

1020.

ACIEI APRESENTA MAIS UMA PARCERIA 
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