
INFORMATIVO

ACIEI
ON LINE N

º
 
1
0
/2

0
1
7

TROCA DE MOEDAS

AUGUSTO CURY EM ITAJUBÁ 

“Algumas pessoas são encantadoras fora dos 

focos de tensão, porém, quando atravessam 

alguns tipos de estresse, ficam irreconhecíveis.”
AUGUSTO CURY 

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

Atendendo uma solicitação dos comerciantes, que estão 
sofrendo com a falta de troco no comércio, principalmente pela 
escassez de moedas, a ACIEI irá promover uma troca entre os 
empresários e os consumidores.

* Se você consumidor tem moedas na sua casa entre em 
contato com a ACIEI e deixe seu nome e telefone de contato. A 
partir de R$ 100,00 em moedas, na hora da troca, você ainda 
ganha de brinde um mascote da ACIEI.

* Se você comerciante precisa de moedas entre em contato 
com a ACIEI e faça seu cadastro: (35) 3622 1020.

No próximo DIA 26, SEXTA-FEIRA, nós iremos promover o 
encontro das duas partes para a troca..

Venda do 1º LOTE PROMOCIONAL

Associados: R$ 120,00
Não Associados: R$ 140,00

Meia-entrada: R$ 70,00 
(Obrigatória apresentação da carteirinha 

na entrada)

Ponto de venda: ACIEI
Formas de pagamento:

- Dinheiro
- ACIEICARD

- Boleto (*Exclusivo para Associados) 

O psicoterapeuta e escritor Augusto Cury vem a 
Itajubá para falar sobre um assunto pertinente aos 
tempos modernos. A palestra "Ansiedade: como 
enfrentar o mal do século’’, que será realizada no 
dia 16 de novembro, no Teatro Municipal 
Christiane Riêra, a partir das 19h, aborda a questão 
da ansiedade tanto no âmbito profissional quanto 
na vida pessoal.

NÚCLEO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO SUL DE MINAS

A Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre – ACIPA 
recebeu, no dia 11 de maio, os presidentes e executivos de 
sete associações do Sul de Minas. 

A ACIEI esteve representada pelo gerente José Geraldo Nadur. 
Em parceria com a FEDERAMINAS, a reunião teve como 
objetivo discutir e trocar informações sobre o desen-
volvimento das ACE's e por fim implantar o Núcleo das ACEs do 
Sul de Minas. Com a criação do Núcleo das Associações 
Comercial, a ACIPA se torna sede da Regional Sul do Estado.

A região Sul do Estado é a primeira, das 10 atendidas pela 
FEDERAMINAS, a receber as atividades do Projeto “Mais 
Sustentabilidade” e este trabalho conjunto por meio dos 
núcleos setoriais.

Acesse nosso site e leia matéria completa
www.aciei.com.br


	Página 1

