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O comandante do 56º Batalhão da Polícia Militar de Minas 

Gerais, Ten. Cel. André Coli, foi o convidado do Almoço ACIEI, no 

dia 08 de junho. Ele foi recepcionado pelo vice-presidente da 

Associação Comercial, Prof. Héctor Arango; pelo gerente da 

entidade, José Geraldo Nadur; e por diretores e conselheiros da 

Casa. Na ocasião, o comandante pode fazer um balanço da 

operação policial que mobilizou os militares por conta dos 

ataques registrados em todo o Estado.  Ele também falou sobre 

os índices de criminalidade no município e como uma ação 

conjunta das forças de segurança tem sido usada para combater 

a violência. 

ALMOÇO DA ACIEI

A ACIEI marcou presença na FISPAL 2018 nessa quinta-feira, dia 14, no 

Expo Center Norte, em São Paulo. Com o apoio do Sebrae, a entidade 

disponibilizou um ônibus que levou os empresários de Itajubá e de 

cidades vizinhas para  o evento.  O gerente da ACIEI, José Geraldo Nadur, 

que acompanhou a comitiva, destacou a importância de eventos como 

esse para impulsionar a modernização e o crescimento das empresas. 

“Na FISPAL, assim como em outras feiras temáticas que participamos ao 

longo do ano, os empresários têm a oportunidade de conhecerem o que 

há de mais moderno no setor, além de práticas que podem dinamizar o 

dia a dia dentro de suas empresas”, disse.

Projeto PEQUENOS OLHARES

Para promover o atendimento à população mais carente do 

município, cumprindo seu papel social, a ACIEI desenvolve 

várias ações ao longo do ano. A mais nova delas é uma 

parceria da entidade com a REDE DE ÓTICAS CAROL, 

idealizadora do programa PEQUENOS OLHARES. O trabalho 

consiste em identificar alunos das escolas municipais que 

têm algum tipo de problema oftalmológico, que resulta em 

dificuldades no aprendizado. A partir daí, a proposta é 

fornecer, sem custo para a família, o óculos para a criança. 

Para essa ação, a ACIEI une empresas, profissionais da saúde 

e todas as pessoas que desejam colaborar. 

Ten. Cel. André Coli e Prof. Héctor Arango 

FISPAL 2018 / SP

A especialista em Educação, Meire Cristina Santos Silva; a vice-diretora, Érica do Carmo Santiago; a 

diretora da Secretaria de Educação, Liliam Nogueira Machado; a diretora, Rute Duarte Silva; a 

Secretária Mariângela Alves; o gerente da ACIEI, José Geraldo, e a coordenadora Edna Santos

 O projeto foi apresentado, no dia 7 de junho, à primeira escola a receber a iniciativa: Escola Municipal Francisco Pereira Coutinho 
( CAIC), no bairro Novo Horizonte.
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