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Serviços ACITA - Assessoria de Arquitetura
Orientação gratuita aos
associados para adequação a
normas de acessibilidade para o
seu estabelecimento.
Entre em contato conosco para
maiores informações:
- telefone/WhatsApp: 4141-3750
- e-mail: acita@acita.com.br

Conheça alguns dos associados da ACITA

Contabilidade Lanzillo
Jardim do Amigo
www.escolabatista.com.br www.contabillanzillo.com.br www.cemiteriojardimdoamigo
.com.br

Escola Batista

Clube de Benefícios - ACITA

Empresa: Via Certa Cursos - Itapevi
Telefone: 4205-4607
Endereço: Rua Escolástica Chaluppe,
123, Centro, Itapevi
Site: www.viacertacursos.com.br
A Via Certa Cursos Itapevi oferece aos associados da ACITA , seus funcionários e
familiares, desconto de 40% em todos os cursos da Categoria Flex e Híbrido, sendo eles:

• Idiomas
• Saúde, Beleza e Estética
• Administração e Vendas
• Indústria e Energia
• Informática e Tecnologia
• Reforço Escolar
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 encerra vacinação contra a Covid-19 na Kolping Cristo Rei a
partir de segunda-feira (16) | Prefeitura de Itapevi: A partir da próxima segunda-feira
(16), a vacinação contra a Covid-19 na Kolping Cristo Rei (Rua Brasília de Abreu Alves,
33, Nova Itapevi) estará encerrada
◼ Guia de pagamento do MEI Caminhoneiro já pode ser emitida pelo PGMEI |
Receita Federal: Programa para emitir o DAS pode ser acessado pelo e-CAC, Portal do
Simples Nacional, Portal do Empreendedor ou app MEI
◼ Procuração digital para acesso ao e-CAC já pode ser outorgada diretamente pelo
e-CAC | Receita Federal: Cidadãos com conta gov.br prata ou ouro podem autorizar
automaticamente o acesso por terceiros
◼ Desemprego fica estável em todos os estados no 1º tri, exceto no Amapá onde
caiu | IBGE:Desemprego fica estável em todos os estados no 1º tri, exceto no
Amapá onde caiu | IBGE: Taxa de desocupação ficou em 11,1% no primeiro trimestre do
ano

◼ Setor de serviços avança 1,7% em março e alcança maior nível desde 2015 |
IBGE: Crescimento de 2,7% nos transportes foi impactado pelo rodoviário de cargas
◼ Sebrae atualiza edital de credenciamento de prestadores de serviço da
instituição | Sebrae: Nova versão do documento já está disponível e traz ajustes nas
etapas de inscrição e na documentação exigida na habilitação jurídica e qualificação
técnica
◼ Simone Tebet defende celeridade na aprovação da Reforma Tributária | Facesp: A
senadora Simone Tebet (MDB), pré-candidata à Presidência da República, abriu, nesta
segunda-feira (16/05), o Ciclo de Debates promovido pela Federação das Associações
Comerciais do Estado São Paulo (Facesp)
◼ Manifesto contra a reforma tributária tem apoio de 205 entidades | Facesp:
Duzentos e cinco entidades da sociedade civil assinam o quarto manifesto contrário ao
Projeto de Lei 2.337/2021 — a segunda etapa da reforma tributária proposta pelo
Ministério da Economia
◼ Receita: Março, abril e maio de 2021 ainda não aparecem, mas entram no Refis
do Simples | Fenacon: Se esses meses não tiverem sido pagos, serão incluídos no
RELP
◼ Receita Federal alerta para golpe na restituição do Imposto de Renda | Fenacon:
Órgão lembra que é preciso ter cuidado com e-mails
◼ Código de Defesa do Empreendedor: confira todas as vantagens para a atividade
empresarial | Fecomercio:Código de Defesa do Empreendedor: confira todas as
vantagens para a atividade empresarial | Fecomercio: FecomercioSP compila os
principais benefícios práticos proporcionados pela legislação
◼ Cuidados com o uso do PIX: saiba como se proteger dos golpes | Fecomercio:
Bancos já disponibilizam seguro para o PIX, uma taxa mensal que permite ao cliente ter o
dinheiro de volta em caso de roubo
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