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Acita apresenta propostas para o comércio 
e a indústria de Itapevi

Em reunião com os candidatos à  reeleição para prefeito Igor Soares e vice-prefeito Teco, 
associação prevê ampliar canal de comunicação com a Prefeitura de Itapevi.

Acita traz Sicredi para Itapevi
Associados Acita contam com serviços de uma cooperativa de crédito para impulsionar os seus negócios ainda em 2020.
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Notícias Acita

NOVOS ASSOCIADOS

Damos às boas vindas aos novos associados: EcoGreen Ar 
Condicionados, Ecoville Soluções em Controle de Pragas e 
Sicredi Agroempresarial. Entre em contato com a nossa 
administração (11) 4141-3750 e traga a sua empresa para a 
Acita! 

NOVA SEDE DA PM

No final de outubro, o presi-
dente da Acita, André Luis 
Nascimento, se reuniu em um 
agradável almoço com o 
presidente da Associação 
Comercial e Indus-trial de 
Barueri - ACIB, sr Moacyr 
F é l i x .  D e s t e  e n c o n t r o , 
parcerias para o comércio e a 
indústria da região devem 
surgir em breve.  

O presidente da Acita, André Luis 
de Almeida Nascimento, acom-
panhado pelo diretor clínico e 
técnico do Hospital Yes, Dr. Yeh 
Lun Chun, conheceu a infraestru-
tura da unidade que tende a se 
tornar referência hospitalar na 
região metropolitana de São Paulo, 
onde alia tecnologia ao aten-
dimento humanizado. Leia mais 
em www.acita.com.br

No dia 18, o presidente da Acita, André Luis Nascimento, acompanhado dos diretores André 
Barnabé (Relações com o Comércio) e Olímpio Rocha (Relações com a Indústria), 
visitaram as novas instalações da Polícia Militar, apresentadas pela comandante do 3ª Cia 
do 20ºBPMM, Capitã Sandra Santos, junto do Major Moitinho e a Subtenente Campagnaro. 
A nova sede está localizada na Rua Joaquim Nunes (antigo Paço Municipal), mais próxima 
dos comerciantes do eixo central de Itapevi, região que se preparam para as vendas de final 
de ano.

HOSPITAL YES

ACIB

Na tarde do dia 12 de novembro, o 
presidente da Associação Co-
mercial e Industrial de Itapevi - 
Acita, André Luis Nascimento, 
acompanhando da 1ª secretária e 
advogada, Dra. Patrícia Mendi-
zabal, receberam o Dr. Willian 
Borges para uma conversa sobre 
futuros projetos junto ao terceiro 
setor.

TERCEIRO SETOR


