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Associação Comercial realiza entrega de certificados de
sócio para novos associados

A Associação Comercial e Industrial de
Itapevi – ACITA, entidade representativa
da classe empresarial do município,
realizou na noite do último dia 09, a sua
704ª Reunião Ordinária de Diretoria.
Na ocasião, foram discutidos assuntos
pertinentes as atividades empresariais,
como a implantação de novos serviços em
parceria com a Facesp – Federação das
 Associações Comerciais do Estado de

São Paulo, o PAM – Plano de Auxílio Mútuo que envolverá a participação das indústrias e
do poder público, dentre outros temas.
Foi efetuada também a entrega de certificados para novos associados da Associação
Comercial, comparecendo na reunião os representantes da Óptica Center, Ataídes
Machado, do Hospital Nova, José Luiz e da Hydrafont Poços Artesianos, Henrique dos
Santos.
Com a retomada das atividades presenciais, a Associação Comercial retornou seu
calendário de reuniões de diretoria abertas aos associados, bem como estão sendo
previstas outras ações para o segundo semestre.
As reuniões de diretoria são realizadas duas vezes por mês, sempre em segundas-feiras,
com início às 18h00, e o associado que quiser participar basta apenas confirmar sua
presença.
O calendário das reuniões até o final de 2022 pode ser solicitado na administração da
ACITA, através do e-mail acita@acita.com.br, do telefone/WhatsApp 11 4141-3750 ou
presencialmente na sede, Av. Presidente Vargas, 650 – Cj. 02 – Edifício Premier – Nova
Itapevi.
Confira todas as fotos em nosso site www.acitapevi.com.br.
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Serviços ACITA - Divulgação
A Associação Comercial e Industrial de

Itapevi – ACITA disponibiliza diversos

canais para a divulgação das empresas

associadas. Conheça abaixo, as formas de

divulgar seu negócio através da ACITA: 

◾  Guia Comercial de Associados: no

site www.acitapevi.com.br/guia-associados

e app ACITA Mobile (Android e IOS).

Verifique os dados da sua empresa, e caso necessite de alguma atualização, basta nos
informar. 

◾  Rede Sociais: divulgação através do Facebook e Instagram da ACITA. Envie seu
material para acita@acita.com.br, ou para o WahtsApp 11 4141-3750 que efetuaremos a
programação da divulgação. 

◾  Painel do associado: disponível na sede da ACITA para exibição de material impresso.
Traga seu material e aproveite para nos fazer uma visita, teremos a maior satisfação em
recebê-lo!

Audição Ativa Centro Auditivo - Associado ACITA
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Apesar de não ser tão conhecido, o crédito de acessibilidade é uma linha de crédito
especial que tem como objetivo financiar a compra de equipamentos e soluções que
ajudem pessoas com algum tipo de deficiência. 
 
Os documentos solicitados, a taxa de juros e os demais critérios para o crédito podem
variar para cada banco, por isso, entre em contato com a instituição financeira antes para
tirar todas as dúvidas. Você encontra essa opção nos bancos  Banco do Brasil, Caixa,
Santander e Bradesco. 
 
Saiba mais em: www.audicaoativasp.com.br

Notícias
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◼ Refis das MPEs: saiba como aderir | ACITA: O Refis das MPEs é uma conquista da
rede de Associações Comerciais
 
◼ Indicador de Registros de Inadimplentes sobe 5,0% e acelera ritmo de crescimento |
ACITA:  Foi o terceiro aumento mensal consecutivo; no mesmo sentido, o Indicador de
Recuperação de Crédito avançou 1,8% no mês
 
◼ Análise Boa Vista: varejo surpreende mais uma vez, sobe 1,0% em março e encerra o
1º trimestre de 2022 em alta de 1,3% | ACITA: Na comparação entre o 1º trimestre de
2022 e o 4º trimestre de 2021 também foi observada alta, de 1,6% 
 
◼ Receita Federal lança novo serviço de compartilhamento de dados | Receita Federal:
Empresas interessadas em receber dados compartilhados por contribuintes já podem
contratar o serviço
 
◼ Influenciados pelos materiais, preços da construção sobem 1,21% em abril | IBGE: O
segmento de aço se destacou em abril, após alguns meses de estabilidade
 
◼ Inflação mantém alta e chega a 1,06% em abril, maior para o mês desde 1996 | IBGE:
Alimentos continuam pressionando a inflação com alta de 2,06%
 
◼ Produção industrial avança em nove dos 15 locais pesquisados em março | IBGE: O
segmento de veículos automotores foi o que mais influenciou o avanço da produção
industrial paulista
 
◼ Abril registra a terceira alta consecutiva no Índice de Confiança das Micro e Pequenas
Empresas | Sebrae: Levantamento mostra que os empresários de Serviços são os mais
otimistas. Estudo é produzido pelo Sebrae em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas
 
◼ STJ reconhece gratuidade de justiça para MEI e EI, apenas com declaração de falta de
recursos | Sebrae: Na avaliação do Sebrae, medida vai ao encontro do preceito
constitucional que prevê o tratamento diferenciado aos pequenos negócios
 
◼ Semana do MEI 2022 está com inscrições abertas e gratuitas | Sebrae: Evento que
acontece entre os dias 16 e 20 de maio será transmitido online para todo o Brasil, com
programação de palestras, oficinais e atendimento especializado para os
microempreendedores individuais
 
◼ Câmara aprova MP que moderniza cartórios e melhora o ambiente de negócios no
País | Sebrae: Para o gerente de Políticas Públicas do Sebrae, Silas Santiago, medida é
positiva para as micro e pequenas empresas brasileiras
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◼ Nove em cada dez empregos foram criados pelos pequenos negócios em março |
Sebrae: O segmento consolida sua importância na manutenção dos postos de trabalho
no país com mais de 1 milhão de novas admissões
 
◼ ESC e fintechs tornam-se opções para crédito facilitado para pequenos negócios |
Sebrae: Enquanto as Empresas Simples de Crédito (ESC) possuem quase meio bilhão
disponível em capital, as fintechs somam R$ 900 milhões em capital para empréstimo
 
◼ Atualizações no Compras.gov.br incentivam participação de pequenos negócios nas
compras públicas | Sebrae: Novas funcionalidades incluem login integrado com a Rede
Gov.br e a efetivação de propostas por meio do aplicativo
 
◼ Era digital ao alcance de 40 mil micro, pequenas e médias indústrias | Ciesp: Fiesp,
Senai-SP e Sebrae-SP lançam programa de digitalização gratuito para indústrias
paulistas com faturamento anual de até R＄ 8 milhões
 
◼ Associações Comerciais vão participar de audiência que debaterá correção do Simples
| Facesp:  A Comissão de Finanças e Tributação (CFT) deve realizar na próxima quarta-
feira (11) audiência pública para debater a proposta que trata da atualização dos valores
do Simples Nacional.
 
◼ Gestão do ambiente de trabalho: conheça os erros comuns e evite gerar passivos
trabalhistas | Fecomercio: Entenda as regras para pagamento de expediente extra,
registro em carteira, definição de intervalo intrajornada por CCT, tempo de “carência” para
readmissão como terceirizado e mais
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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 
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This message was sent for the sole purpose of testing a draft message.
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