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Prefeito eleito Igor Soares
apresenta à Acita o secretário de
Indústria, Comércio e Emprego

No último dia 8, em um gesto de respeito e consideração pela Acita – Associação Comercial e
Industrial de Itapevi, o prefeito eleito Igor Soares e o vice Marcos Ferreira Godoy, o Teco, apresentaram o secretário de Indústria, Comércio e Emprego, Mauro Martins Júnior, ao presidente Anselmo
Vessoni Neto, aos conselheiros e diretores da entidade. A apresentação aconteceu um dia antes do
anúncio oﬁcial, feito no dia seguinte à imprensa regional através das mídias sociais. Pág. 03

Festa Acita

Feira de Negócios
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Jantar Dançante da Acita

Conforme prometido, a Festa dançante da Acita foi a melhor de
todos os tempos. O evento proporcionou principalmente o encontro de
amigos de longa e todos os convidados se divertiram, dançaram, se
deliciaram com pratos requintados e
com os coquetéis de frutas preparados na hora pelos barmans. Os
convidados elogiaram a organização
da festa já estão pedindo bis.
O agito da festa ﬁcou por
conta da Banda Página 3, que tocou
todos os tipos de músicas e encheu a
pista de convidados pés de valsa.
Todos se deliciaram com os pratos

requintados servidos pelo Buffet
Kuwazuru e com os coquetéis de frutas servidos pelos barmans. Uma
cabine de fotograﬁa instantânea foi
instalada no salão, onde os convidados puderam registrar momentos
engraçados usando chapéus, óculos
gigantes, máscaras e outros adereços. Durante a festa, as damas com
os pés cansados puderam trocar seus
saltos altos por chinelos confortáveis,
um mimo carinhoso da Acita.
Os convidados foram clicados pelas lentes do fotógrafo André
Barnabé, que registrou vários fotos
bacanas da festa.
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Todos os detalhes da melhor
festa de todos os tempos foram minuciosamente pensados por Tatiana
Inagaki e Rosana Ferraz. As duas
prepararam o layout das mesas, a
decoração do ambiente, escolheram
o menu do buffet e ﬁzeram a
divulgação da venda dos convites.
Os 250 convites foram
esgotados antes da data prevista.
Quem não conseguiu comprar
lamentou por não ter participado
desta grande reunião familiar. Mas
em 2017, a festa continua. Vamos
pedir #bisfestadaacita!

Prefeito eleito Igor Soares apresenta à Acita
o secretário de Indústria, Comércio e Emprego

No último dia 8, em um gesto de respeito e consideração pela
Acita – Associação Comercial e
Industrial de Itapevi, o prefeito eleito
Igor Soares e o vice Marcos Ferreira
Godoy, o Teco, apresentaram o
secretário de Indústria, Comércio e
Emprego, Mauro Martins Júnior, ao
presidente Anselmo Vessoni Neto,
aos conselheiros e diretores da
entidade. A apresentação aconteceu
um dia antes do anúncio oﬁcial, feito
no dia seguinte à imprensa regional
através das mídias sociais. Durante a
reunião, realizada na sede da Acita,
situada no Edifício Premier, na av.
Presidente Vargas, 650, Vila Nova
Itapevi, o prefeito eleito Igor Soares
aﬁrmou que irá potencializar a
Secretaria de Indústria, Comércio e
Emprego e aﬁrmou que o secretário
Mauro Martins estará sempre em
contato com a associação.
“Esta é uma das primeiras
ações de governo. Iremos potencializar a secretaria de Indústria,
Comércio e Emprego e buscar a
vocação da cidade. Encontramos
hoje a secretaria de Cultura e
Turismo. Precisamos reconhecer que
existem algumas situações pontuais
e isoladas que podem ser
exploradas para o turismo, mas não
ao ponto de ter uma secretaria.
Então vamos deixar o Turismo um
pouco menos em evidência e vamos

levar a vocação da cidade, que é
industrial e comercial, um pouco
mais acima. Então vamos remanejar
a Secretaria de Emprego para esta
nova secretaria (Indústria, Comércio
e Emprego) e reestrutura-la para
termos um potencial de aproveitamento maior na vocação plena da
cidade. E pelo menos uma vez por
mês, o Mauro estará aqui com vocês
na Acita”, aﬁrmou Igor Soares.
De acordo com Teco, o prefeito eleito Igor Soares terá o desaﬁo
de enxugar diversos custeios para
sobrar recursos para fazer os investimentos que a cidade precisa.
“Vamos precisar muito do
apoio dos comerciantes e empresários. Hoje vocês podem ter certeza
que o projeto do nosso prefeito é
estender o tapete vermelho para que
vocês tenham a honra de dizer que a
cidade tem um governo que, ao
invés de nos perseguir, estimula as
outras pessoas a conhecer o programa de governo de Itapevi. Vamos
ajudar a fomentar este desenvolvimento que a nossa cidade tem,
vamos utilizar todo potencial e
juntos vamos construir uma nova
etapa”, destacou o vice-prefeito e
também Secretário de Governo,
Marcos Ferreira Godoy.
O secretário da Indústria,
Comércio e Emprego, Mauro Martins
Júnior, ressaltou que conta com a

3

ajuda da Acita para saber quais são as
reais necessidades do município em
relação à indústria, comércio e
geração de empregos para que possa
tomar decisões assertivas. Além
disso, ele aﬁrmou que adotará uma
postura de aproximação com os
empresários, pois atualmente não
existe esta relação com a Prefeitura
de Itapevi.
“O Igor sempre destacou a
importância da aproximação que
temos que ter com o empresariado,
pois isso atualmente não acontece.
Muitas vezes, os empresários da
cidade têm um relacionamento
muito distante com a prefeitura.
Nosso objetivo é a aproximação
com o empresário, gerar empregos,
identiﬁcar a necessidade do município em relação a isso e fomentar o
comércio e as indústrias que estão
na região, desta forma gerando
mais receita, mais empregos e ir de
encontro com os anseios do prefeito
eleito Igor nesta nova gestão. Me
coloco à disposição na secretaria e
vou precisar muito da ajuda de
vocês, que sabem das necessidades
do município. Eu realmente preciso
desta demanda, destas informações
para que possamos tomar decisões
assertivas, ainda mais neste início de
governo, pois fará toda a diferença
ao longo destes quatro anos desta
jornada. O que eu puder atender,
contem comigo”, frisou Mauro
Martins Júnior.
O Secretário da Indústria,
Comércio e Emprego, Mauro Martins
Júnior, é formado em Administração
de Empresas, tem MBA em Gestão de
Negócios e Tecnologia pela USP.
Trabalhou em empresa multinacional
como gestor nas áreas de varejo e
ﬁnanceira.

7ª Feira de Negócios de Itapevi contou
com o apoio do Sebrae Móvel

Realizada pela Acita (Associação Comercial e Industrial de Itapevi) e
pelo Canal Itapevi, a 7ª Feira de Negócios
de Itapevi foi novamente um sucesso.
Empresas de diversos segmentos se
reuniram na noite do dia 7 de novembro
na Comunidade Kolping Cristo Rei, no
período das 19h às 23h00, onde tiveram
a oportunidade de expôr seus produtos,
divulgar seus serviços e fazer ótimos
negócios.
A pedido da comissão organizadora do evento, o deputado Igor
Soares intermediou o retorno do Sebrae
Móvel, que esteve em Itapevi no início de
outubro, para a Feira de Negócios. O
diretor do Sebrae-SP, Bruno Caetano,
atendeu ao pedido do deputado e o
Sebrae Móvel prestigiou o evento atendendo e orientando gratuitamente todos
os empresários de micro e pequenas empresas, microempreendedores individuais (MEI) e pessoas físicas interessadas em abrir empresa ou formalizar
uma atividade.
A u n i d a d e S e b ra e M ó v e l
funciona como um escritório sobre
rodas, em uma van customizada para o
atendimento ao público, equipada com
computadores, internet, ar condicionado e cartilhas com informações e
orientação para quem já tem ou deseja
investir em um pequeno negócio.
A 7ª Feira de Negócios de Itapevi teve o apoio da Comunidade
Kolping Cristo Rei e o patrocínio do San
Supermercados, Hospital Nova Vida, FaAço Ferro e Aço para Construção, Itacont

Contabilidade e Restart Informática.
Além dos empresários e consumidores, que lotaram o ambiente, a feira
também contou com a presença de
líderes políticos, autoridades policiais e
representantes de entidades.
A 7ª Feira de Negócios contou
com a participação dos seguintes expositores: Acita, Adocica, Art Mania,
Atenas Festas, Bê Miatto – Noiva, Beleza
e Estética, Bio Mania Academia, Canal
Itapevi, Cantina da Vovó, Cantinho das
Noivas, Cebrac, Contabilidade
Cavalcante, Creative Zone, Dktec
Soluções em TI, Dona Stella, Ecolife, Fast
Apps, Fazendo Festa Assessoria e
Cerimonial, Grupo Flugêncio, Hospital e
Maternidade Nova Vida, Instituto Pró
Arte, IX Diagnóstico, Ótica Indaiá,
Pequenos Mimos, Plug & Lig, Pontual
Auto Peças, Restart Informática, Rotary
E-Club, Saldão Lar, Skill Idiomas, Sodiê
Doces, Solange Pantojo & Souza
Advocacia Trabalhista, Spar, Vet Ideal,
Wizard e Xapadão Bebidas.
7ª Rodada de Negócios – No
mesmo dia e local, também foi realizada
a 7ª Rodada de Negócios, na qual os
participantes apresentaram sua empresa
e seus serviços de uma forma ágil e
produtiva. O intuito do evento foi proporcionar o contato direto com empresários e prestadores de serviços de vários
setores e atividades.
Na sequência, todos participaram de um coffee break com o
objetivo de estabelecer um contato
direto com os representantes de outras

empresas.
7ª Rodada de Negócios – No
mesmo dia e local, também foi realizada
a 7ª Rodada de Negócios, na qual os
participantes apresentaram sua empresa
e seus serviços de uma forma ágil e
produtiva. O intuito do evento foi
proporcionar o contato direto com
empresários e prestadores de serviços de
vários setores e atividades.
Na sequência, todos participaram de um coffee break com o objetivo
de estabelecer um contato direto com os
representantes de outras empresas.
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