
 Em uma parceira inédita, a Acita 
colocou o Sebrae dentro do aplicativo! 
Serão cursos e palestras 100% online 
e gratuito, com a credibilidade do 
maior portal do empreendedor. 
 O gerente regional da unidade 
Sebrae Osasco, Marcelo Paranzini, 
reforça a parceria com a Acita e come-
mora o lançamento do app. “Vamos 
disponibilizar capacitação e soluções 
em EAD, além de programas que 
visam desenvolver o seu negócio”, 
garante.
  com a Cursos online e Palestras:
necessidade do distanciamento so-
cial, a Acita e Sebrae disponibilizam 
uma plataforma exclusiva de cursos e 
palestras no aplicativo com temas 
relevantes para manter os participan-
tes atualizados e preparados para 
enfrentar as adversidades que a nova 
realidade trouxe para a rotina dos 
comerciantes.  
  soluções per-Sebrae EAD:
sonalizadas como o Programa 
ENFRENTAR, completam o pacote 
de capacitações do Sebrae. Cursos à 
distância são ministrados por con-
sultores que orientam os participantes 
de acordo com as próprias neces-
sidades de cada setor. 

 Baixe agora mesmo o aplicativo 
ACITA Mobile, disponível para 
Android no Google Play e para iPhone 
na App Store. Conecte-se à Acita! 
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Acita lança aplicativo com facilidades para os associados
Guia comercial, Clube de Benefícios, cursos e palestras online e todos os serviços oferecidos 

pela associação na palma da sua mão.

Agora o Sebrae 
está no APP!

BAIXE O APP

Marcelo Paranzini, gerente regional do Sebrae Osasco e André Luis A. Nascimento, presidente da Acita.
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CARDIOTAN

Notícias Acita

NOVOS ASSOCIADOS

Damos às boas vindas aos novos associados: Omie, Filipe 
Rocha Imóveis, Osig Certificação Digital, Audição Ativa, 
Mercadão dos Óculos e Óticas Prime. Entre em contato com 
a nossa administração (11) 4141-3750 e traga a sua empresa 
para a Acita!

PILOTO LUCAS VELOSO  

CAIFA - CASA DE ASSISTÊNCIA DE IDOSOS 
'FRANCISCO DE ASSIS'

O gerente regional do Sebrae 
Osasco, Marcelo Paranzini, 
esteve com o presidente da 
A s s o c i a ç ã o  C o m e r c i a l  e 
Industrial de Itapevi - Acita, André 
Luis A. Nascimento, neste mês 
para firmar a parceria de Cursos 
e Palestras online exclusivos 
para o 2º Semestre de 2020 e 
para o lançamento do aplicativo 
ACITA Mobile. 

O Dr. Nehemias Melo, um dos grandes 
nomes da advocacia civil, e o Dr. 
Ubirajara Ramos Junior estiveram 
com o presidente da Associação 
Comercial e Industrial de Itapevi, 
André Luis Nascimento, fecharam 
uma parceria importante com o 
Escr i tór io  Melo e  Ramos.  Em 
setembro,  sobre palestras online
temas jurídicos chegam na agenda da 

Acita, fique de olho nas nossas redes sociais!

No dia 24, o presidente da Acita, André Luis A. Nascimento recebeu a visita do piloto 
itapeviense de Fórmula Vee, Lucas Veloso, que contou sua trajetória no esporte desde 
o início, as dificuldades e que vem buscando patrocínio para investir em sua carreira no 
automobilismo. Para conhecer mais sobre o seu trabalho, acompanhe suas redes 
sociais: /pilotolucasveloso (Facebook) e @lucasvelosopiloto (Instagram).

PALESTRAS JURÍDICAS  

ACITA X SEBRAE  
O presidente da Acita, André Luis 
Nascimento, recebeu no início do mês 
a visita do presidente da CAIFA - Casa 
de Assistência de Idosos Francisco de 
Assis, Dr Hamilton Galvão, que contou 
mais sobre o trabalho que tem sido 
desenvolvido com  de idosos na região
Osasco. A CAIFA é uma instituição não-

governamental de amparo aos idosos em situação de abandono 
ou vulnerabilidade de Osasco e região e mantida por doações, 
eventos para arrecadação de fundos e bazares. Desde 1997, o 
objetivo da organização é devolver dignidade e prestar 
assistência de forma gratuita à essas pessoas. Para conhecer 
mais sobre a instituição, acesse: www.caifa.com.br .


