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Serviços ACITA - Sala de Reuniões
A ACITA possui uma sala de
reuniões com capacidade para 12
pessoas, para uso gratuito do
associado mediante
agendamento.
Entre em contato conosco e
reserve um horário.

Conheça alguns dos associados da ACITA

Faeesp

Sodiê Doces

Bailéu Equipamentos e

faeesp.edu.br

sodiedoces.com.br

Ferramentas
baileu.com.br

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

Clube de Benefícios - ACITA

Empresa: Império das Marcas
Telefone: 4773-2869 / 4141-2726
WhatsApp: 98740-7400
Site: www.imperiodasmarcas.com.br

A Império das Marcas oferece aos associados da ACITA 10% de desconto em serviços
relacionados a registros de marcas e patentes.
Para usufruir do benefício, entre em contato com a ACITA para verificar as condições e emitir
seu comprovante de filiação à ACITA.

Notícias
◼ Veja o que estará aberto e fechado no feriado de Tiradentes | Prefeitura de Itapevi:
Neste feriado nacional de Tiradentes (21), diversos órgãos públicos estarão fechados. Na
sexta-feira (22) também será ponto facultativo em Itapevi.
◼ Vendas no varejo crescem 1,1% em fevereiro, segunda alta consecutiva | IBGE: O
volume de vendas do comércio varejista no país cresceu 1,1% em fevereiro, na
comparação com o mês anterior (2,1%), segunda alta consecutiva.
◼ Saiba o que muda nas relações trabalhistas com o fim do estado de emergência de
Covid-19 | Fenacon: As normas estabelecidas pela emergência em saúde poderão perder
a validade
◼ Férias: saiba mais sobre fracionamento e outros benefícios das regras vigentes desde
a Reforma Trabalhista | Fecomércio: Material detalha o que pode ser feito para otimizar a
equipe durante o descanso anual e no intervalo intrajornada
◼ O seu e-commerce está de acordo com o CDC? | Diário do Comércio: Com a
pandemia e o boom das compras on-line, número de reclamações cresceu 653% desde o
2º semestre de 2019, segundo o Procon-SP. Saiba quando não infringir a lei e evitar
sanções futuras
◼ Covid-19: Governo anuncia fim da emergência sanitária no país | Diário do Comércio:
Medida não significa o fim da pandemia, e brasileiros continuarão convivendo com o
vírus. O Ministério da Saúde permanece vigilante para adotar novas ações se
necessárias
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