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Palavra dos Presidentes

Cezar dos Reis :: Presidente da CDL 
Aldo Cândido Roriz Junior :: Presidente da ACIP

Reforma da Previdência é fundamental 
para a retomada do crescimento e conta 
com o apoio das ACIP/CDL
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5º Festival de Cultura e Gastronomia terá
shows de Wilson Sideral e Kiko Zambianchi
Evento será realizado de 19 a 21 de julho em Patrocínio e terá pratos temáticos dos estados brasileiros;
shows do Minas ao Luar e roqueiro sucesso do rock nacional serão três dos muitos destaques 

Acima, Wilson Sideral, um dos 
principais nomes do pop/rock 
de Minas Gerais

Acima (à esq.), Kiko 
Zambianchi, um dos
ícones do rock 
brasileiro; ao lado, 
The Band que tem 
em seu repertório 
músicas dos anos 50, 
60 e 70 que serão 
tocadas no festival.

Participe
e curta o 

melhor de 
nossa 

cultura e 
gastronomia! 

Entrada 
gratuita!
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ACIP/CDL e Sindcomércio conseguem 
apoio para fiscalização de ambulantes 
Presidentes e diretores das entidades se reuniram com o prefeito Deiró Marra e com vereadores

Acima a reunião com o prefeito Deiró Marra na Prefeitura e
abaixo encontro realizado na Câmara Municipal de Patroicínio



Para mais informações acesse nosso site: www.acip.org.br Curta nossa fan page: www.facebook.com/acipcdl.patrocinioi Siga-nos no Instagram: www.instagram.com/acipcdlpatrocinio
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Inscrições abertas para o Miss Comerciária
2019 que terá seleção final em 2 de agosto
Etapa local é realizada pelas ACIP/CDL através da Câmara da Mulher Empreendedora e finalíssima 
estadual ocorre dia 31 de agosto na cidade de Juiz de Fora na Convenção Estadual do Varejo da FCDL 

Finalizada edição 2019 do Empretec que superou as expectativas

Camila Ferreira Costa é eleita 
a Miss Comerciária 2017 e 
abaixo entre as cinco finalistas 
da etapa final do concurso 
realizado pela FCDL


