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Serviços ACITA - Assessoria Jurídica

Orientação gratuita aos

associados na esfera extrajudicial

e judicial nas diversas áreas do

direito.

Atendimento presencial às

quintas-feiras, das 9h00 às

11h00, ou envie sua solicitação

através do e-mail

acita@acita.com.br.

Conheça alguns dos associados da ACITA

ADM Center
Cobranças e Serviços

Hospital Nova Vida
gndi.com.br/hospitalnovav

ida

RC Fácil Documentos e
Serviços

rcfacilitapevi.com.br

Consulte em nosso site o guia de empresas associadas à ACITA. 
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Clube de Benefícios - ACITA
Empresa: CNA - Unidade Itapevi

Telefone: 4773-1000

Endereço: Avenida Brasil, 59 - Centro - Itapevi - SP

Site: www.cna.com.br

O CNA - Unidade Itapevi, oferece aos associados da ACITA e seus funcionários, desconto
de  20% nos cursos de inglês e espanhol.
 
Para usufruir do benefício, entre em contato com a ACITA para verificar as condições e emitir
seu comprovante de filiação à ACITA.

Notícias

◼ Prefeitura de Itapevi e Sebrae lançam programa “Start Itapevi” | Prefeitura de Itapevi:
Com o apoio da Prefeitura de Itapevi, o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas) lança na cidade o programa “Start Itapevi” de incentivo às
startups...
 
◼ Prefeitura realiza audiência pública da LDO 2023 no dia 5 de maio | Prefeitura de
Itapevi: No dia 5 de maio, a partir das 18h, a Prefeitura de Itapevi realiza mais uma
audiência pública para discutir o projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para...
 
◼ Análise Boa Vista: inadimplência das famílias e juros seguem tendência de alta | Boa
Vista SCPC: Taxa de juros também subiu na comparação mensal de fevereiro contra
janeiro, de 46,29% para 48,14%, e está 8,09 pontos percentuais acima do nível...
 
◼ Inadimplência por desemprego é principal motivo da negativação entre consumidores |
Boa Vista SCPC: O número de consumidores que se tornou inadimplente por conta de
desemprego diminuiu no 2º semestre de 2021 em relação ao semestre anterior...
 
◼ Desenvolvimento Econômico oferece R$ 130 milhões para empreendedores | Governo
de SP: Programa Bolsa Empreendedor está com 130 mil vagas com bolsa-auxílio de R$ 1
mil; inscrições para 3ª turma terminam no dia 9 de maio
 
◼ Com vacinação em massa, SP tem 10 novos bares e restaurantes por dia | Governo de
SP: Em 8 meses, Estado registra abertura de mais de 2,5 mil estabelecimentos e
confirma retomada econômica com pandemia sob controle
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◼ Receita Federal alerta sobre novo golpe de restituição do Imposto de Renda | Receita
Federal: A instituição destaca a importância nos cuidados com mensagens e links
enviados por e-mail
 
◼ Receita Federal e PGFN publicam edital de transação tributária| Receita Federal: Edital
é destinado a processos de relevante e disseminada controvérsia jurídica e tem prazo até
29 de julho de 2022
 
◼ Receita Federal regulamenta o Relp | Receita Federal: Programa de regularização
permite o parcelamento de dívidas do Simples com até 90% de desconto sobre multas e
juros
 
◼ Selo Empresa Verificada | Procon: Ferramenta criada pelo Procon-SP traz mais
segurança ao consumidor; o fornecedor que tiver interesse em aderir pode fazer o
cadastro no site
 
◼ Corrigir tabela do Simples é questão de justiça, diz Alfredo Cotait | Facesp: Em
entrevista ao portal Poder 360, o presidente da Facesp, da CACB e da ACSP, Alfredo
Cotait Neto, afirmou que é uma “questão de Justiça” corrigir a tabela de faturamento do...
 
◼ As empresas precisam ficar atentas à evolução do metaverso | Diário do Comércio:
Embora ainda não se tenha certeza até onde essa novidade irá nos levar, ela tem
potencial para remodelar todo o ambiente de negócio

ACITA - Associação Comercial e Industrial de Itapevi | Fundada em: 05/06/1985 
Sede: Av. Presidente Vargas, 650 - Cj. 02, Ed. Premier - Nova Itapevi - Itapevi - SP - CEP

06694-000 | Tel.: (11) 4141-3750 | E-mail: acita@acita.com.br | Site: www.acita.com.br 

Horário de atendimento: segunda a quinta-feira, das 8h às 18h; sexta-feira das 8h às 17h

Ver este email no navegador

Av. Presidente Vargas, 650 - Cj. 02 - Ed. Premier Itapevi - SP - 06694-000 

Remover Inscrição 
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