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Serviços ACITA - Boa Vista SCPC
A ACITA, é a representante oficial da Boa
Vista SCPC no município de
Itapevi. Através desta parceria nossos
associados tem acesso a:
► consultas de crédito (débitos comerciais, protesto em cartório, pendências com
bancos e financeiras, cheques sem fundos e ações cíves);
► marketing services (localização, informações de contato, dados demográficos, etc.)
► módulos de inteligência analítica (score de crédito, renda presumida, sugestão de
aprovação e limite de crédito)
► registro de débito (negativação de clientes inadimplentes)
Para mais informações, entre em contato com a ACITA através do telefone / WhatsApp 11
4141-3750, e-mail acita@acita.com.br, ou acesse nosso site.

Conheça alguns dos associados da ACITA

Excelência - Consultoria

Audição Ativa

Mercadão dos Óculos

Contabilidade e Treinamento

audicaoativasp.com.br

mercadaodosoculos.com.br

ex21.com.br
Consulte em nosso site o guia de empresas associadas à ACITA.

Clube de Benefícios - ACITA
Empresa: Inter Saúde Corretora
Telefone: 2024-5084
WhatsApp: 99988-2634
Site: www.grupointersaude.com.br

A Inter Saúde Corretora oferece aos associados da ACITA, condições especiais e exclusivas
para adesão ao plano de saúde da operadora Plena Saúde.
Para usufruir do benefício, entre em contato com a ACITA para verificar as condições e emitir
seu comprovante de filiação à ACITA.

Notícias
◼ Prefeitura realiza Dia D de Vacinação contra gripe e Sarampo no sábado (30) |
Prefeitura de Itapevi: A Prefeitura de Itapevi realiza, no sábado (30), o Dia D de
Vacinação Contra a Gripe, das 8h às 17h, nas unidades de saúde Cohab, Amador Bueno,
Cardoso...
◼ Prefeitura interdita via no Centro | Prefeitura de Itapevi: A partir da meia-noite desta
quarta-feira (27), a Prefeitura de Itapevi e a empresa responsável pela execução das
obras da Fase 1 do projeto de canalização e drenagem do Córrego Vale do Sol, na ...
◼ IRPF 2022: Microempreendedor Individual deve ficar atento para não cair na malha fina
| Sebrae: MEI deve apresentar Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física,
dependendo do valor dos rendimentos recebidos no ano passado, incluindo...
◼ Cinco dicas para organizar o fluxo de caixa dos pequenos negócios | Sebrae:
Ferramenta imprescindível para o sucesso empresarial estrutura as receitas e despesas
◼ Saiba como escolher o melhor crédito para o seu pequeno negócio | Sebrae: Com
apoio do Sebrae, empreendedores recebem orientações sobre crédito, considerando a
real necessidade da empresa e capacidade de pagamento
◼ Confiança dos donos de pequenos negócios volta a crescer pelo segundo mês
consecutivo | Sebrae: Sondagem Econômica das MPE, realizada pelo Sebrae e pela
FGV, detectou aumento no índice dos três setores analisados

◼ Governador anuncia obra de novo acesso da Castello Em Osasco | Cioeste: O
governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, esteve na quarta-feira, 20/04, em
Osasco, para assinar com o prefeito Rogério Lins (presidente do Cioeste) a autoriza...
◼ “MP do Crédito é positiva, mas volume de recursos é insuficiente”, afirma Cotait |
Facesp: O presidente da Facesp, Alfredo Cotait Neto, avaliou como positiva a Medida
Provisória do Crédito, anunciada pelo governo, no entanto, destaca que o “volume de...
◼ Ministério da Economia anuncia medidas para facilitar acesso de empreendedores ao
crédito| Fenacon: Com o Crédito Brasil Empreendedor, governo bancará garantias para
destravar a liquidez dos bancos
◼ Melhore a imagem da empresa com selos do Procon-SP | Fecomércio: FecomercioSP
vê como positivas quaisquer medidas que aprimorem as relações das empresas com o
público
◼ Confiança cresce em 19 dos 29 setores da indústria em abril, mostra pesquisa da CNI |
CNI: Os maiores aumentos ocorreram em produtos de borracha, produtos de limpeza,
perfumaria e higiene pessoal, metalurgia e alimentos
◼ Impostômetro da ACSP atinge R$ 900 bi puxado por alta da inflação | Diário do
Comércio: Aumentos elevados nos preços, como o de combustíveis, contribuem para
avanço na arrecadação. Montante deve ser atingido às 19h18 dessa quarta-feira, 20 de...
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