
INFORMATIVO

ACIEI
ON LINE N

º
 
0
9
/2

0
1
8

V DIA DE CONHECIMENTO COM GIULIANA MORRONE

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

Nessa quinta edição do Dia de Conhecimento  - que já teve 

nomes como Mário Sérgio Cortela, Clovis de Barros Filho, 

Luiza Helena Trajano e Augusto Cury - a Associação 

Comercial, Industrial e Empresarial de Itajubá - ACIEI traz 

para a cidade a jornalista Giuliana Morrone, com a palestra 

‘Economia e Política: cenário no Brasil e Exterior’.  O 

evento acontecerá no dia 30 de outubro, a partir das 19h30, 

no Teatro Municipal Christiane Riêra.

Apresentadora do Bom dia Brasil, da TV Globo, ela é 

também pivô nas escalas de apresentação do Jornal 

Nacional e do Jornal Hoje. Giuliana é formada em 

jornalismo e especializada em jornalismo político pela 

Universidade de Brasília. 

PADRE FÁBIO DE MELO EM ITAJUBÁ 

E vem aí um dos maiores nomes da atualidade: Padre Fábio de 

Melo. A apresentação será no dia 13 de dezembro, no Teatro 

Municipal Christiane Riêra, como o show 'O Sagrado dos Dias', 

uma performance acústica única do artista.

Não haverá venda de ingressos ao público em geral. Para 

participar do show, basta reunir R$ 2 mil reais em cupons, de 

compras realizadas nas lojas credenciadas*, e trocar pelo convite 

na Associação Comercial, sem nenhum custo extra. As lojas 

participantes são:  Casa América - O Boticário - César Burguer - 

Papelaria Panm

As empresas associadas à ACIEI poderão adquirir até 6 ingressos 

por CNPJ.

Matéria completa no site: www.aciei.com.br

MÉRITO EMPRESARIAL

Matéria completa no site: www.aciei.com.br

O empresário itajubense, Vanderson Goulart, será homenageado com o 

prêmio Mérito Empresarial pela Federação das Associações Comerciais 

e Industriais do Estado de Minas Gerais  - FEDERAMINAS.  Ele foi 

escolhido pela Diretoria e Conselho Consultivo da Associação Comercial, 

Industrial e Empresarial de Itajubá-  ACIEI .

A solenidade, que reconhece os melhores do ano no estado de Minas 

,acontecerá em novembro, no Espaço Capitólio, na cidade de Juiz de 

Fora. Os empresários do ano tiveram seus nomes escolhidos pelas 

associações comerciais do Estado por se destacarem em suas cidades na 

atividade nas empresas, na participação no movimento associativo e em 

ações de interesse de suas comunidades.


