
Mário Magrine é o novo responsável pelo Depar-

tamento Comercial das entidades ACIP/CDL, chega 

para liderar a equipe do setor e ter um relacionamen-

to direto com associados e potenciais associados. 

Segundo o comunicador, além dos tradicionais 

produtos e serviços das ACIP/CDL, também inicia-

mos a comercialização do Certificado Digital, uma 

novidade das entidades e hoje essencial para a 

sobrevivência e segurança dos negócios. O certifi-

cado consiste numa assinatura que possui validade 

jurídica, garantindo a segurança em transações 

online. Para adquirir seu certificado pessoa física ou 

pessoa jurídica ligue 3831-5500, ramal 4.
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Casaram-se dia 11/01 na Igreja 
Matriz, os jovens Letícia e Lourival 
Junior, ela, filha de Wagner Queiroz e 
Cristiane Ávila (Cerâmica Congonhas), 
neta do nosso amigo e assinante 
Damião e Maria do Carmo. Ele, filho de 
Lourival Alves e Maria Rita (Iraí de 
Minas). Desejamos felicidades!

Aniversariou dia 15/01 a esperta e alegre Maria Alves do Nascimento, filha do 
casal Marcelo e Auristela. Quem abraça a pequetita são os irmãos Antônio e 
Hanyah. Maria deixa um pedaço de bolo para mim. Parabéns!

A diretoria das ACIP/CDL se reuniu nesta quinta-feira (17/01) na sede das entida-
des com representantes da Unipam e Colégio Prisma, para elaboração de convênio 
na área educacional que beneficiará os associados, seus dependentes e funcionári-
os. Em breve divulgaremos os detalhes de mais esse benefício aos filiados das 
ACIP/CDL! Na foto, da esquerda para a direta: Carlos Apolinário (diretor das 
ACIP/CDL), Aldo Cândido Roriz Junior (presidente da ACIP), professora Adriene Silva 
(designer educacional/Unipam), Bruno (consultor comercial/Unipam), Ana Luiza 
Rodrigues (coordenadora/ACIP/CDL), Rosângela Reis (coordenadora Colégio 
Prisma) e Professor Fávio Morais (coordenador de EAD/Unipam).

ADRIANA DE PAULA É ELEITA 2ª SECRETÁRIA
DA MESA DIRETORA DA CÂMARA

Foi realizada na tarde desta quinta-feira, 17 
de janeiro, a primeira reunião extraordinária da 
Câmara Municipal, onde foram realizadas as 
efetivações das comissões do legislativo 
municipal assim como as eleições para o novo 
2º secretário. Na ocasião, a vereadora  
Adriana de Paula foi eleita a nova 2ª secretária 
da mesa diretora, ocupando a vaga que 
anteriormente era do vereador Rogério Nelis, 
que perdeu ela por contrariar o Regimento 
Interno, que em seu Artigo 30, recomenda que: 
“É vedada a recondução para o mesmo cargo 
na mesma legislatura e devendo ocorrer a 
renovação de pelo menos 50% (cinquenta por 
cento) dos membros da Mesa.”

O Pároco Padre Sizenando Roberto de 
Oliveira, Padre Artur Nelson de Oliveira, CCP 
e Festeiros 2018 convidam para a Festa de 
São Sebastião e Santa Inês que será 
realizada de 16 a 20 de Janeiro de frente a 
Igreja Matriz.

Todos os dias haverá a tradicional 
movimentação das barraquinhas.

Veja Programação
Dia 19 de Janeiro – Sábado: 3°Dia do 

Tríduo; 7h- Celebração da Palavra; 19h30 – 
santa Missa;

Dia 20 de Janeiro – Domingo: Dia da 
Festa; 7h – Santa Missa e logo após café da 
manhã compartilhado; 9h – Santa Missa das 
Crianças 18h-Santa Missa 19h30-Santa 
Missa.


