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Empresários de destaque, personalidades e empresas 

receberam uma homenagem da Federaminas no último 

dia 25, durante a solenidade Mérito Empresarial 2017. 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.

O empresário de Itajubá José Roberto de Moraes, da 

empresa LabClin, foi escolhido pela Diretoria e Conselhos 

da ACIEI  para receber a homenagem este ano. Ele recebeu 

a comenda pelas mãos do presidente da Federaminas, 

Emílio Parolini, ao lado do gerente da ACIEI, José Geraldo 

Nadur, e da diretora Maria Lúcia Carneiro, que 

representaram o presidente da entidade, Carlos Eduardo 

Domingues Alves. 

I SIMPÓSIO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA DE ITAJUBÁ 

A ACIEI realizou nessa segunda-feira, dia 27, o I SIMPÓSIO DE 

ENGENHARIA BIOMÉDICA DE ITAJUBÁ. A proposta foi 

apresentar o 41º  Encontro Sul Mineiro de Cardiologia,  

programado para acontecer no próximo ano na cidade. 

O encontro foi aberto pelo gerente da ACIEI, José Geraldo 

Nadur, que falou sobre a proposta do Simpósio, que é de 

oferecer soluções para o aumento da produtividade, por meio 

de palestras motivacionais, comportamentais e palestras de 

conscientização quanto ao risco decorrente de maus hábitos 

de saúde, buscando satisfazer as necessidades dos diversos 

seguimentos empresariais, ajudando-os a alcançarem seus 

objetivos na gestão de seus funcionários.   

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

AUGUSTO CURY EM ITAJUBÁ

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

Com três décadas de carreira e mais de 25 milhões de 

exemplares de suas 47 obras vendidos no Brasil, o 

psiquiatra e escritor Augusto Cury tem um nome conhecido 

por grande parte dos brasileiros. Pós-graduado na PUC de 

São Paulo e em universidades da França e Espanha, suas 

obras tratam de inteligência emocional, autoconhecimento 

e doenças contemporâneas, como a ansiedade.

No último dia 16 de novembro ele esteve em Itajubá para 

participar do III Dia de Conhecimento, evento promovido 

pela Associação Comercial, Industrial e Empresarial de 

Itajubá - ACIEI com apoio do Sebrae. “Ansiedade, como 

enfrentar o mal do século” foi o tema da palestra, que lotou 

o Teatro Municipal Christiane Riêra.
Matéria completa no site: www.aciei.com.br
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