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A Associação de Dirigentes Cristão de Empresas (ADCE Minas Gerais) vai realizar, na próxima terça-feira, dia 16 de maio, o
terceiro Almoço-palestra de 2017. O convidado é o empresário Alexandre Poni, um dos sócios-fundadores da rede de
supermercados Verdemar, ganhador do Prêmio Bom Exemplo 2017 na categoria Economia e Desenvolvimento, que
vai compartilhar com os associados e convidados da entidade um pouco dos 24 anos de história da empresa.

Alexandre Poni, mineiro de Belo Horizonte, 47 anos,
casado, pai de dois filhos, é formado em administração de empresas e atualmente
ocupa a diretoria comercial da organização. Curioso e pesquisador das
principais tendências nacionais e internacionais do segmento supermercadista e
dos universos da gastronomia e da enologia, Poni está sempre em busca de
novidades que possam surpreender e encantar os clientes da sua rede de
supermercados.

O presidente da ADCE Minas Gerais, Sérgio Frade, ressalta
que, mesmo diante do atual cenário econômico, o Verdemar segue crescendo,
investindo e ampliando seus negócios. Ele destaca o reconhecimento da rede pelo
Prêmio Bom Exemplo 2017, categoria Economia e Desenvolvimento. &ldquo;O empresário
Alexandre Poni é um defensor das causas ambientais. Na sua empresa, incentiva o
uso consciente dos recursos naturais, a produção de orgânicos, o
reaproveitamento de materiais recicláveis e o reúso da água&rdquo;, aponta Frade.

Realizado
mensalmente, o Almoço-Palestra é uma iniciativa da Associação de Dirigentes
Cristãos de Empresa (ADCE Minas Gerais), com patrocínio do Sistema Fiemg, por
intermédio do Serviço Social da Indústria (Sesi).

As vagas são
limitadas. A presença deverá ser confirmada por meio do e-mail contato@adcemg.org.br
(preferencialmente) ou pelos telefones: (31) 3281-0710 ou (31) 98605-8695.

Serviço:
Tema: &ldquo;24 anos do Verdemar&rdquo;
Data: 16 de maio (terça-feira), de 12h às 14h.
Local: Fiemg (Av. Contorno, 4520 &ndash; Edifício
Albano Franco, 1º andar)
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