nº 397 | Ano 12 | Itapevi, 13 de abril 2022

Reunião com membros da Comissão de
Empreendedorismo da OAB
No dia 06/04, a Associação Comercial
e Industrial de Itapevi – ACITA recebeu
em sua sede, membros da Comissão
de Empreendedorismo Jurídico da OAB
Itapevi, para tratar de futuras parcerias
entre as entidades.
Participaram da reunião representando
a Associação Comercial o presidente,
Sr. Luiz Carlos e o vice-presidente,
Sr. André Luis, e representando a Comissão de Empreendedorismo o Dr. Magno
Freire, presidente da Comissão, e o Dr. Rodolfo Gregorio, vice-presidente.

Serviços ACITA - App ACITA Mobile

Todos os serviços da ACITA na
palma da sua mão.
Disponível para download na Play
Store (Android) e AppStore (IOS).

Conheça alguns dos associados da ACITA

Rony Imóveis

Skil.Ed Lerning Center

Ita Shopping Vila Nova

ronyimoveisitapevi.com.br

skilled.com.br

itashopping.com.br

Consulte em nosso site o guia de empresas associadas à ACITA.

Clube de Benefícios - ACITA
Empresa: Pousada Paraíso
Telefone: 4144-1520
E-mail: pousada1paraiso@gmail.com
Site: www.pousadaparaisoitapevi.com.br
A Pousada Paraíso oferece aos associados da ACITA e seus funcionários, desconto de
5% na diária.
Para usufruir do benefício, entre em contato com a ACITA para verificar as condições e emitir
seu comprovante de filiação à ACITA.

Notícias
◼ Governo de SP sanciona Código de Defesa do Empreendedor | Governo de SP:
Aprovação do novo marco legal estimulará investimentos e expansão dos negócios,
tendo o Estado como facilitador da atividade econômica
◼ Abertas as inscrições para o curso EAD sobre gestão de resíduos sólidos | Cetesb:
CETESB, USP e TCESP programaram uma segunda turma. As inscrições vão de 10/04
até 10/05 e serão oferecidas 500 vagas.
◼ Publicada a nova versão do Manual de Regularização de Obras | Receita Federal:
Nova versão do manual do Sero está disponível desde o dia 7 de abril.

◼ Receita amplia acesso aos serviços digitais com a conta gov.br | Receita Federal: As
mudanças integram o Plano de Transformação Digital da Receita Federal.
◼ 7 pontos de atenção da MP do trabalho remoto | Diário do Comércio: Publicada
oficialmente no final de março, medida já produz efeitos imediatos, mas ainda precisa ser
aprovada na Câmara e no Senado. Entenda como evitar sanções
◼ Como usar o banco de horas no varejo | Diário do Comércio: O sistema de
compensação de carga horária excedente pode trazer economia ao negócio, mas é
preciso conhecer as regras de funcionamento
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