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MISSÃO PARA A FISPAL FOOD SERVICE, SORVETES E CAFÉ 2019
A ACIEI e o Sebrae levam você a uma das maiores feiras do
mundo no setor de alimentação. O evento reúne milhares de
proprietários e gestores de restaurantes, bares, pizzarias,
padarias, sorveterias, buffets, lanchonetes, indústrias de
sorvete, cafeterias, franquias e hotéis, além de contar também
com os distribuidores e lojistas do setor. São palestras,
workshops, degustações e demonstrações recheadas de
conteúdos relevantes, ministrados por profissionais de
renome do setor que tornarão sua visita ainda mais completa,
de forma a informar e inspirar, para que possa aplicar no dia a
dia de seu negócio.
Inscrição gratuita no site: www.fispalfoodservice.com.br. Saída: 13 de junho, às 07h30, em frente ao SEBRAE. Informações: (35) 3622 1020 (Com Edna).

PROJETO PEQUENAS LENTES, GRANDES FUTUROS
Crianças de mais três escolas receberam os óculos doados pelo
projeto 'Pequenas lentes, grandes futuros'. Alunos do C.I.E.M
Desembargador Francisco Pereira Rosa, da Escola Municipal
Isaura Pereira dos Santos e da Escola Novo Tempo foram
beneficiados. Acompanhados pelos pais, receberam as unidades
na sede da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de
Itajubá – ACIEI. As entregas, realizadas nos dias 05 e 12 de abril,
também reuniram os parceiros do projeto.

Acesse matéria completa: www.aciei.com.br

A ACIEI desenvolve esse projeto durante todo o ano e convida as
empresas a fazerem parte dessa corrente do bem. Também
podem participar todos os profissionais da área médica de
oftalmologia e pessoas que desejam contribuir para que cada
vez mais crianças sejam atendidas.

ACIEI PARTICIPA DO COMITÊ JURÍDICO DA FEDERAMINAS
Durante o Encontro de Presidentes e Executivos da Federação das Associações Comerciais de Minas
Gerais- FEDERAMINAS, que aconteceu neste mês de abril, foi realizada a primeira reunião do Comitê
Jurídico Estadual. O Comitê Jurídico da FEDERAMINAS é o segundo comitê nacional a ser criado por
uma entidade comercial. Nele, a Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Itajubá - ACIEI
tem como membro o diretor de Assuntos Jurídicos da entidade, o advogado Bruno Matos Serra, que
esteve presente no evento.
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ACIEI É HOMENAGEADA PELO SICREDI EM ITAJUBÁ
A noite do dia 28 de março marcou a chegada do Sicredi à Itajubá. Mais de 350
pessoas acompanharam o ato solene que aconteceu em frente à nova agência. A
Cooperativa homenageou algumas entidades e parceiros locais que acolheram o
Sicredi e contribuíram para a instalação da primeira agência da cooperativa no
estado. A ACIEI foi uma das homenageadas e, representada pelo seu vicepresidente, Hector Gustavo Arango, recebeu uma placa pelas mãos do gerente da
agência, Fernando José Conte.
ASCOM ACIEI - Jornalista Elizângela Melo
www.aciei.com.br

