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Após 22 anos, diretor volta à presidência
da Associação
De 1996, quando esteve à frente da Acita pela primeira vez, para 2018, agora em sua segunda gestão, Narsival Cerqueira Souza tem sua história como
comerciante itapeviense fundida à da entidade.

Presidente da Associação Comercial
e Industrial de Itapevi (Acita) do ano de 2018,
Narsival Cerqueira Souza mudou-se para
Itapevi há mais de 30 anos com a nalidade
de diminuir as horas que perdia para chegar
ao trabalho. Formado em Administração de
Empresas e com forte vocação para ser dono
do seu próprio negócio, atuou no município
como corretor de seguros, revendedor de
tintas e locador de equipamentos pesados.
Em 2008, teve uma passagem marcante e
importante como Coordenador Geral da
Câmara Municipal de Itapevi. Mas foi na
Acita, liado desde 1992, que pode trabalhar
para o desenvolvimento do comércio da
cidade.
Membro da diretoria da Acita desde
seu ingresso, em 1996 foi presidente da
entidade pela primeira vez, quando pode
organizar grandes eventos para arrecadação
de fundos para diversas entidades da região.
Desta vez, vindo da vice-presidência em
2017, Narsival espera que a Associação

Especializada em satisfazer
o seu paladar

Comercial e Industrial
possa continuar sua
história de apoio aos
pequenos e grandes
empresários da região, além de alcançar a parcela crescente de trabalhadores
autônomos. “Meu
objetivo é intensicar
as parcerias para que
a Associação Comercial aproxime as relações entre o comércio, a indústria, o
setor de serviços e uma entidade representativa que de fato trabalhe por melhorias e
para o desenvolvimento econômico da nossa
cidade”, diz o presidente.
O evento de transmissão de posse
da Diretoria 2018 será no próximo dia 14 de
março e todos estão convidados a participar
de um delicioso jantar que acontecerá no

Matilde Restaurante (Rua José Michelotti, 88
Itashopping Vila Nova), a partir das 20 horas.
Os convites são limitados e estão disponíveis
para venda na sede da Acita (Av. Presidente
Vargas, 650 – Ed. Comercial Premier).
Os representantes da Diretoria
2018 da Acita você pode conferir na seção
Expediente desta edição (pag. 02).

vendas@casasabores.com.br

11 4774-3050 / 4142-7092

Notícias Acita
NOVO PARCEIRO
O Centro de
Integração EmpresaEscola (CIEE) é um
novo parceiro da Associação Comercial e
Industrial de Itapevi (Acita). A parceria foi
assinada na terça-feira (20) e agora nossos
associados podem desfrutar de um
programa de estágios especialmente
preparado para atender as necessidades
da sua empresa. Mais informações: (11)
4141-3750.

EXPEDIENTE
Narsival Cerqueira Souza
Presidente

Walter Fernandes Mesa
1º Vice-Presidente

Lineu Alberto de Góes

INAUGURAÇÃO HOSPITALIS

A primeira sexta-feira de fevereiro (02) foi marcada pela presença dos
diretores da Acita, Francisco Abreu e Luis
Carlos Delgado, junto da jornalista, Juliana
Ibanhes, na inauguração da nova unidade
da rede Hospitalis em Itapevi. Estiveram
presentes no evento a Secretária de Saúde
do município, dra. Luiza Nasi Fernandes,
entre outras autoridades. As instalações
estão preparadas para o pronto atendimento, ginecologia e clínico geral, localizada na Rua Escolástica Chaluppe, nº 30.

2º Vice-Presidente

André Luis de Almeida Nascimento
1º Secretário

Tainá Caue Pereira
2º Secretário

SELO CIESP

REIVINDICAÇÃO ASSOCIADO

Após a Prefeitura de Itapevi proibir o
estacionamento de veículos do lado direito
da Avenida Presidente Vargas em janeiro,
alguns comerciantes do local procuraram a
Associação para que intervisse junto ao
poder municipal. Atendendo a reivindicação, a Acita enviou no dia 31 de janeiro
um ofício direcionado à Secretaria de Segurança, Trânsito e Transportes solicitando a
implantação de bolsões de carga e descarga do lado da via referida, a m de facilitar a rotina dessas empresas, além de
garantir a segurança no descarregamento
de equipamentos pesados. Ainda não
tivemos resposta da administração.

FORMATURA DA GUARDA
MUNICIPAL

Marcelo Oliveira Ribeiro
1º Tesoureiro

Jefferson Pereira Cavalcante
2º Tesoureiro

Ana Paula Maurício Krumpos da Silveira
Diretor Comercial

Patrícia Gonçalves Silva Mendizabal
Diretor de Atividades Sociais e Culturais

Francisco Eleutério de Abreu
Diretor de Relações com a Indústria

Por mais um
ano, a Acita mantém o
seu Selo CIESP que é a maior entidade representativa do setor Industrial da América
Latina. Este ano a instituição completa 90
anos de existência e de apoio ao setor.

João Gomes de Souza
Diretor de Relações com o Comércio

Homero Luiz Vaz Domingues
Diretor de Relações com os Prestadores de Serviço

NOVOS ASSOCIADOS

Marcos José Lima
Diretor de Relações com o Poder Público e Terceiro Setor

Paulo Ferreira Godoy
Diretor de Patrimônio Imobiliário

CONSELHO CONSULTIVO
Olímpio Clementino da Rocha Filho
Presidente do Conselho

CONSELHEIROS
Anselmo Vessoni Neto
Antonio Sanches Múrio
Carlos Antonio da Silva Picos
Célio Teixeira Gonçalves
Hermogenez José Sant'Anna (in memorian)
Luiz Carlos Delgado de Aguiar
Pedro Parron Ibañez
Roberto Toshio Sato
Silvio Ferreira Dutra Rodrigues
EQUIPE TÉCNICA
Administrativo: Rafael Macedo
Financeiro: Marta Cabrera
Jornalista responsável: Juliana Ibanhes
MTB 75.147/SP
Associação Comercial e Industrial de Itapevi – ACITA
Avenida Presidente Vargas, 650 – Vila Nova Itapevi
06694-000 – Itapevi/SP
Edifício Comercial Premier – Conjunto 02
Tel.: (11) 4141-3750

Damos às boas vindas aos novos
associados R&C Embalagens e Hospital dos
Óculos que passam a integrar o grupo da
Acita a partir do mês de fevereiro de 2018.
Traga a sua empresa para a nossa Associação e tenha representatividade sobre o
seu setor, além de um Clube de Benefícios
preparado para você. Mais informações:
(11) 4141-3750.

Encerrando o mês, estivemos
presentes na Formatura da 13a. Turma de
Guardas Civis e da 1a. Turma da Equipe da
Ronda Ostensiva Municipal de Itapevi
(ROMU) que aconteceu na manhã do dia
24. O evento foi marcado pela entrega de
novas viaturas, armamentos e equipamentos aos prossionais. O presidente da
Acita, Narsival Cerqueira Souza, prestigiou
o evento junto do prefeito e seu vice, Igor
Soares e Teco, e do secretário de Segurança, Trânsito e Transportes, Kleber Maruxo.

dia internacional da mulher
Você é nossa convidada para participar de um delicioso
café da manhã neste dia tão especial.
Traga seu cartão para uma rodada de negócios entre mulheres.

Palestra:
A MULHER E SUAS CONQUISTAS com PRISCILA ANTONELLI
coaching de vida
Dia 08 de março a partir das 08h
no Auditório Laércio Armando Coelho
Edifício Premier - Av. Presidente Vargas, 650
Vila Nova Itapevi - Itapevi - SP
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Clube de Benefícios
Honda Hville
Parceiro da Associação Comercial e
Industrial de Itapevi desde dezembro de
2017, o Grupo Hville faz parte da rede de
concessionárias Honda desde 1998 e conta
com duas unidades localizadas em Alphaville
e Osasco.

Alphaville: Estrada Aldeinha, 525 - Alphaville
Empresarial, Barueri/SP.
Osasco: Av. Prefeito Dr. Hirant Sanazar, 625 Umuarama, Osasco/SP.
Site: www.hville.com.br

Como membro do Clube de Benefícios, o grupo oferece uma equipe especializada e totalmente preparada para melhor
atender os Associados Acita, com descontos
especiais para serviços como: venda de veículos zero KM, seminovos e multimarcas; facilidade de nanciamentos com os principais
bancos; seguros; consórcio com equipe exclusiva, que acompanha o cliente continuamente, até a retirada do bem; venda de acessórios
e peças originais Honda, além da assistência
técnica especializada no local.
As duas unidades estão à disposição para atender às necessidades dos
associa-dos, mediante comprovação de
vínculo com a Acita. Ambas abrem aos nais
de semana e estão localizadas:

Para mais informações, entre
em contato com a Acita para emissão da
sua identicação e ter acesso aos descontos do Clube de Benefícios. Compareça a Av. Presidente Vargas, 650 – Vila
Nova Itapevi, no Edifício Comercial
Premier, ou ligue para (11) 4141-3750.

A Acita por meio de seus parceiros e
associados, oferece as seguintes
facilidades, benefícios, descontos e
serviços para você, associado.

Carlos Homfeldt
Neurocientista polímata, o doutor
Carlos Homfeldt traz para o Clube de
Benefícios da Associação Comercial e Industrial de Itapevi um pacote exclusivo de palestras que desenvolvem Estratégia de Carreira
para executivos, a m de potencializar
estrategicamente o desenvolvimento da sua
empresa. Seus eventos consistem em elevar o
autoconhecimento, autoconança e autorresponsabilidade também de toda a sua equipe.
Como CEO da Academia Internacional de Inteligência e Carreira® (AIIC),
lidera uma equipe de incansáveis neurocientistas que trabalham continuamente em
pesquisas customizadas conforme a necessidade da organização. Assim como
ENGENHARIA HUMANA®, um dos seus

temas de estudo que propõe ler e prever o
comportamento humano, formatado de
acordo com as necessidades da empresa para
Gestão de Negócios, Gestão de Pessoas,
Motivação, Liderança, Vendas, Negociações,
entre outros.
Carlos é também criador da Ciência
da Mente Desenvolvimento Neurocriativo®
(DNC), do AIIC Enhanced Replacement
Program e o MY-ID, programas de construção
da personalidade prossional.
Saiba mais sobre o trabalho do dr.
Carlos Homfeldt entrando em contato com a
Acita. Acompanhe seus artigos na Página 04 Palavra Livre.
Maiores informações para contratação de suas palestras, ligue para
(11) 4141-3750.
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Desconto de 25% na mensalidade sobre
os estagiários contratados, além de
capacitação e acompanhamento do
trabalho realizado por ele.

Desconto 20% na hora normal de
consultoria em engenharia.
Desconto de 10% na venda de estudos,
projetos, programas e outros
serviços.

Palavra Livre
Autoconança:
Ninguém cona em quem não acredita
em si mesmo
Carlos Homfeldt
Seguindo na linha de
timulado pelo grande mestre, o
que todo gênio era um grande
aluno resolveu protestar:
empreendedor, vou contar uma
– Mas, mestre, o senhor fez a sua
história interessante de Mozart,
primeira sinfonia com apenas
compositor nascido em Salznove anos. Então, por que ca me
burgo (Áustria), em 27 de janeiro
dizendo que eu não sou capaz de
de 1756, e falecido em Viena, em
fazer uma sinfonia, sendo que já
05 de dezembro de 1791.
estudei tantos meses com o
Na infância, mostrou
senhor?
seu talento excepcional como
Ouvindo o questionapianista e violinista, possuindo
mento, Mozart encarou o alufacilidade para compor
no, sorriu e respondeu
obras musicais. Aos
calmamente:
seis anos compôs
– Você tem razão, eu
seus primeiros miz a minha primeira
nuetos; aos nove,
sinfonia aos nove
sua primeira sinfoanos. Mas, havia
nia; e, aos onze, sua
uma marcante difeprimeira Ópera, torrença entre nós. Eu não
nando-se o autor de mais
quei perguntando a ninde seiscentas obras musicais. No
guém se eu já estava pronto para
entanto, há uma história em sua
fazê-la, fui lá e z. Eu me sabia
vida que é uma grande lição de
pronto.
empreendedorismo para todos
O aluno, calado e ennós.
vergonhado, retirou-se da sala e
Conta-se que Mozart
nunca mais retornou.
tinha um jovem aluno de música
E então, sabe qual era a
que sonhava em ser um grande
grande diferença entre Mozart e
músico. Esse aluno, ao nal de
seu aluno? A autoconança.
cada aula, se aproximava de
Conar em si mesmo e no seu
Mozart e perguntava:
potencial é essencial para quem
– Maestro, o senhor acha que eu
almeja o sucesso de seus planos.
já estou pronto pra escrever
Se você não cona em si mesmo,
minha primeira sinfonia?
quem irá conar?
A resposta de Mozart
A grande lição que essa
era, invariavelmente, a mesma:
história nos passa é: Tenha
– Ainda não, meu jovem. Tente
autoconança! Saiba-se pronto
um gênero mais fácil primeiro.
para executar seus projetos. Não
Escreva um minueto.
espere que alguém lhe diga do
E, assim, passaram-se
que você é capaz. Cone em si
meses. Sempre a mesma pergunmesmo. Lembre-se que ninguém
ta. Sempre
a
mesma
resposta.
cona
em quem não acredita em
Especializada em satisfazer
Um o
dia,
cansado
de
ser
desessi
mesmo.
seu paladar

?

Prazo para enviar Declaração
do IR começa em março
Em 1º de março de 2018, começa o prazo para entregar a
declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) sobre
os rendimentos obtidos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017.
São vários os cuidados necessários para não pagar mais
imposto do que é devido ou cair na malha na da Receita Federal do
Brasil (RFB), mas existem duas orientações principais para a
declaração:
A primeira é não deixar para a última hora, pois com a pressa,
aumentam o risco de elas apresentarem inconsistências. A
segunda, a mais importante dica é procurar um prossional da
contabilidade, especialmente para a elaboração de demonstrações
mais complexas.
Os contadores e técnicos em contabilidade possuem a
expertise necessária e são as pessoas mais indicadas para fazer as
orientações. Além disso, o Conselho realiza palestras, seminários e
workshops voltados aos prossionais contábeis, mantendo-os
sempre atualizados com as mais recentes alterações na legislação
tributária.
As atividades acontecem em todo o Estado de São Paulo e
são realizadas com o apoio dos delegados do CRCSP, instituições de
ensino e entidades contábeis parceiras. No portal do CRCSP
(www.crcsp.org.br) estão listados os próximos temas a serem
apresentados e as cidades em que ocorrerão.
Prossionais e estudantes da área contábil com cadastro
no CRCSP podem participar, basta acessar o “cronograma de
atividades” na página inicial, clicar em “busca avançada” e procurar
as próximas atividades na sua região.
É o #CRCSP EM AÇÃO promovendo a proteção da
sociedade!

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo
Presidente: Marcia Ruiz Alcazar – Gestão 2018-2019
Delegacia do CRCSP em Itapevi
Rua Escolástica Chaluppe, 123 – 1º andar – Centro – 06653-050
Tel.: 11 4142-4777 – itapevi@crcsp.org.br

assessoria de cobrança e empresarial
scpc cursos e palestras clube de benefícios
consultoria jurídica CONSULTORIA DE ARQUITETURA
certificação digital CONVÊNIOS DESCONTOS

VOCÊ SABE QUAIS SÃO
AS VANTAGENS DE SER
UM ASSOCIADO DA ACITA?

HÁ MAIS DE 30 ANOS

APOIANDO O COMÉRCIO E
A INDÚSTRIA DE ITAPEVI

FILIE-SE JÁ!

(11) 4141-3750

(11) 99558-3572
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@acita_itapevi

