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Acita terá sua primeira presidente mulher 
na gestão de 2021

Associada há 17 anos, Dra Patrícia Mendizabal atua como assessora jurídica da instituição há 7 anos, 
acompanhando de perto o desenvolvimento da Acita.

 Aos 35 anos de existência, a 
Associação Comercial e Industrial de 
Itapevi - ACITA terá na gestão de 2021 a 
sua primeira presidente mulher. A 
advogada Patr íc ia Mendizabal é 
associada desde 2003 pelo escritório 
Silva Mendizabal Advocacia, atuante no 
município há 20 anos. Na Diretoria 
Executiva da associação desde 2013, 
exerceu o cargo de Primeira Secretária 
na última gestão e conduz o departa-
mento jurídico da Acita há sete anos.
 Formada na Faculdade de Direito 
de São Bernardo do Campo - autarquia 
municipal e pós-graduada em Direito da 
Seguridade Social, Direito Civil e Direito 
Processual Civil, Dra Patrícia acumula 
experiência dos anos trabalhados em 
Itapevi nas áreas de direito condominial, 
direito imobiliário, direito da família e 
sucessões, direito civil, direito previden-
ciário, direito do consumidor, direito do 
trabalho e direito público. 
 Na Acita, Dra Patrícia teve uma 

importante participação junto ao poder 
público durante todo o ano de 2020, 
quando acompanhou de perto o trabalho 
do então presidente André Luis de 
Almeida Nascimento na Comissão 
Emergencial para o Comércio e a Indús-
tria de Itapevi, onde o prefeito Igor 
Soares convocou a associação comer-
cial para representar os comerciários e 
as indústrias do município diante do 
cenário indefinido com o avanço da 
pandemia do novo coronavírus pelo 
mundo. Foram mais de 10 ofícios enca-
minhados à administração municipal, 
respaldando o exercício das mais di-
versas atividades comerciais em Itapevi. 
 “O nosso trabalho com os comer-
ciantes de Itapevi durante o período mais 
intenso da pandemia é resultado de 
muito trabalho e dedicação, pois havia 
muita insegurança jurídica no momento”, 
conta a advogada e completa: “Vamos 
dar continuidade aos trabalhos já 
realizados em outras gestões, nos 
adaptando aos novos desafios que 2021 
tem a nos oferecer”.
 Dra Patrícia Mendizabal é também 
ex-membro da Diretoria da 198ª 
Subseção da Ordem dos Advogados de 
Itapevi (OAB Itapevi), quando exerceu o 
cargo de Diretora Tesoureira no triênio 
gestão 2013/2015. Em 2018, recebeu o 
título de Advogada Destaque, concedido 
pela Câmara Municipal de Itapevi, em 
reconhecimento aos inestimáveis e 
relevantes serviços prestados ao 
município.
 André Luis de Almeida Nascimento 
assume em 2021 a presidência do 
Conselho Consultivo da Associação 
Comercial e Industrial de Itapevi.
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Notícias Acita

O presidente da Acita, André Luis Nascimen-
to, participou da inauguração da nova sede da 
Polícia Militar, junto de autoridades do 
município. 

Nova sede da PM  Intersaúde Acita na Rua

P2 Assessoria de Imprensa Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana AFUPI

CONSEG Universidade Presbiteriana Mackenzie Grupo Notre Dame Intermédica Hospital Nova Vida

Secretaria de Saúde APAE Itapevi AEAT

 “Qual Viagem?” - Especial Acita Homenagem ao presidente da Câmara

André Luis Nascimento e Reinaldo Antônio, 
da empresa Intersaúde.  

Em 2020, a Acita esteve nas principais 
avenidas de Itapevi.  

O presidente da Acita, André Luis, com 
Samuel Marques. 

André Barnabé, diretor da Acita, e o presidente 
André Luis estiveram com o secretário de 
Segurança e Mobilidade Urbana, Mantovani 
Franco, para uma conversa sobre a segurança 
nas principais vias comerciais de Itapevi. 

O presidente da AFUPI, Salvio Ferraz, e o 
tesoureiro, Jorge Luis Rodrigues, receberam o 
presidente da Acita, André Luis Nascimento, e o 
diretor André Barnabé para uma conversa sobre 
as associações e futuras parcerias. O presidente 
André parabenizou Sálvio pela excelente gestão 
a frente da AFUPI. 

Em visita à região central de Itapevi, o presidente da 
Acita, André Luis, reforçou com o presidente do 
CONSEG, Jefferson Calucci, a importância da união 
entre as associações para garantir vendas mais 
tranquilas para o consumidor e o empresário.

André Luis Nascimento esteve com o diretor do 
Centro de Ciência e Tecnologia da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, Prof. Dr. Anaor Carneiro, 
para conhecer as novidades que a parceria Acita X 
Mackenzie estão preparando para 2021. 

O presidente André Luis visitou o Grupo Notre Dame 
Intermédica Hospital Nova Vida, junto do diretor 
André Barnabé, e foram recebidos pelos gerentes 
administrativos, José Luiz Cardoso e Ismael Doroteu 
Diniz, e pela supervisora comercial, Michelle Barbosa 
de Paula Leal. Na visita, discutiram uma proposta de 
parceria com benefícios aos associados Acita. 

Acompanhado da 1ª Secretária, Dra Patrícia 
Mendizabal, o presidente da Acita, André Luis 
Nascimento, esteve com a secretária de Saúde, Dra 
Luiza Nasi Fernandes, que apresentou as novas 
instalações do prédio administrativo, localizado na 
Rua Carmem Silva de Almeida, 470 – Cidade Saúde.

André Luis e o Conselheiro Federal do Confea/Crea 
e presidente da AEAT, Carlos Eduardo de Souza, 
encontraram-se na véspera do Natal para 
conversarem sobre parcerias entre as associações e 
ações para o comércio e indústria do município.

O ano de 2020 finalizou com as gravações para o 
programa “Qual Viagem”, do apresentador Tony 
Auad. Nos dias 15, 22 e 29 de janeiro, será exibido 
um especial sobre a Acita no Canal CNT (TV aberta 
27.1 / Sky 14 / CNT Play), sempre às 23 horas. Não 
perca!!

Encerrando os seus compromissos como presidente da Acita, André Luis, esteve na Câmara Municipal para 
parabenizar o vereador Rafael Alan pela reeleição à presidência da casa legislativa. Acompanhado do diretor, 
André Barnabé, entregaram uma singela homenagem ao presidente. 



Guido Ganassali: conheça um pouco mais 
sobre sua trajetória prossional

Empresário visitou a Acita e conversou sobre sua reconhecida trajetória profissional, 
trazendo sua experiência em indústria

 No dia 09 de dezembro, o empre-
sário Guido Ganassali visitou a Asso-
ciação Comercial e Industrial de Itapevi 
- ACITA, em uma conversa com o 
presidente André Luis de Almeida 
Nascimento e o diretor de relação com 
o comércio, André Barnabé, sobre sua 
perspectiva sobre o cenário econômico 
para 2021 e sua rica experiência 
profissional com a indústria. 
 Guido atua há quase 50 em 
empresas multinacionais e nacionais. 
Engenheiro de formação, foi Diretor de 
Operações na metalúrgica Cecil Lan-
gone, localizada em Itapevi, onde 
trabalhou diretamente por 5 anos com a 
Família Cervetto, diretamente ligado a 
Maria Antonietta, presidente da em-
presa. O empresário já morou na 
Suécia e na Alemanha, com visitas 
diretas aos Estados Unidos, Japão, 
Taiwan, Itália, Espanha, China, Holan-
da, Austrália, França e países da 
América Latina.
 Esteve envolvido em grandes 

projetos como da Usina de Itaipu, 
Plataformas de Petróleo, Pré-sal e, 
atualmente, no Aceledor de Partículas 
Sírius. Foi executivo C-Level em várias 
empresas como Johnson, Ibrame, 
Ciser em Itapevi. Na Cecil, foi respon-
sável pelo Projeto de Indústria 4.0, o 
primeiro aprovado no Brasil. Em 2014, 
fui vencedor, pela Ciser do Prêmio 
Nacional de Inovação da CNI na 
categoria Grande Empresa Nacional, 
modalidade Gestão de Inovação. 
 No projeto Indústria 4.0, algo muito 
inovador na época, contou com o 
profissionalismo da empresa associada 

Indústria

Canal Itapevi que criou mídias audio-
visuais para explicar de forma lúdica o 
assunto um assunto extremamente 
complexo no mundo inteiro. O filme foi 
apresentado em diversos encontros de 
gestão no Brasil e, mais recentemente, 
na Espanha. 
 Filho de imigrantes portugueses e 
italianos, Guido é morador de Vinhedo, 
região próxima à Campinas, é casado 
há 34 anos e pais de duas filhas.
 Hoje, sua empresa em sociedade 
com dois jovens engenheiros e 
talentosos engenheiros trabalha na 
área de fixadores, projetos e serviços 
para construção civil, com contratos de 
fornecimento para a Holanda. 

 "Vontade e inovação, não nos 
faltam! Trabalhamos para nossa 
evolução como empresa e pessoas, 
sem nos esquecermos de retribuir tudo 
o que recebemos de bom durante a vida 
para as novas gerações e para o nosso 
país", orgulha-se Ganassali.
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Itapevi é destaque entre as melhores cidades 
do Brasil para se investir

Dados da Revista Exame apontam que a cidade alcançou a 6ª posição para indústria e a 
12ª para o comércio, entre as 100 melhores do país.

 Segundo levantamento realizado 
pela Urban System, empresa especia-
lizada em consultoria de mercado, a 
pedido da revista Exame, Itapevi 
alcançou a 12ª posição entre as 
melhores cidades para se investir em 
comércio no país. É a 3ª melhor 

posicionada no Estado de São Paulo. 
Já no setor industrial, o município está 
na 6ª colocação entre os 100 melhores 
do Brasil.
 O resultado mostra que Itapevi 
está no caminho certo para desen-
volver a economia local, já que nos 

últimos quatro anos, empresas como a 
italiana Leonardo (fabricante e monta-
dora de helicópteros), Ativa Logística, 
Frenesius Kabi, Hospital Yes chegaram 
ao município, juntando-se a Cacau 
Show, Eurofarma e outras.
 A Prefeitura tem trabalhado para 
desburocratizar e incentivar novas 
empresas a se instalarem no município. 
Em janeiro de 2018 foi criado o 
programa Investe Itapevi, que concede 
isenção de IPTU por até 10 anos aos 
investidores. Também há isenção de 
ISS da obra para a construção e 
instalação de novas empresas e a 
ampliação de unidades já existentes 
com todo o apoio e suporte do poder 
público municipal.
 O estudo Melhores Cidades Para 
Fazer Negócios 2.0 é calculado através 
da metodologia de análise estatística 
chamada: IQM – Índice de Qualidade 
Mercadológica.
 Com informações da Prefeitura 
Municipal de Itapevi
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Damos às boas vindas aos novos associados  que integraram o quadro da 2020
Associação Comercial e Industrial de Itapevi - ACITA: 

Entrega de Certicados aos Associados Acita 2020
A diretoria da Associação Comercial e Industrial de Itapevi entregou os certificados aos novos associados 

Acita de 2020. Estiveram presentes:

André Luis (Presidente Acita), Anderson 
Queiroz (Sicredi Agroempresarial) e Carlos Picos 
(diretor de Atividades Sociais e Culturais)

Dr. Fábio Tangerino (Cardiotan Itapevi) e 
Jefferson Cavalcante (2º Tesoureiro)

Ronaldo Seiji Suguro (EcoGreen Ar Condicio-
nado) e Luiz Carlos Delgado de Aguiar (1º Vice-
Presidente)

André Luis (Presidente da Acita), Daniel Hiroaki Yashiki (2º 
Secretário), Roberto Antunes e Bruna da Silva (Rede de Óticas 
Mercadão dos Óculos) e Marcelo Ribeiro (1º Tesoureiro)

André Luis (Presidente Acita), Osvaldo Santos (OSIG Certi�cações 
Digitais) e Marcos Lima (diretor de Relações com o Poder Público 
e Terceiro Setor)

André Luis (Presidente Acita), Renata Moreira dos Santos 
Miranda (Audição Ativa) e André Barnabé (diretor de Relações 
com o Comércio)

André Luis (Presidente Acita), Madalena Felipe 
(Nhaalice Alimentos Saudáveis) e Luiz Yuzo 
Inagaki (diretor Comercial)
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Itapevi - SP
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