
 O ano de 2020 trouxe uma nova 
realidade para as empresas brasi-
leiras com o avanço da pandemia do 
novo coronavírus pelo mundo.   
Pensando nesse novo cenário, o 
Centro de Integração Empresa-
Escola (CIEE) adaptou os seus ser-
viços e renova com a Associação 
Comercial e Industrial de Itapevi - 
ACITA sua parceria, ofecerendo novi-
dades para a sua empresa e seus 
funcionários. 
 No dia 28 de setembro, o presi-
dente da Acita, André Luis de Almeida 
Nascimento, acompanhado da 1ª 
Secretária e assessora jurídica da 
associação, Patrícia Mendizabal, 
recebeu o gerente regional da grande 
São Paulo pelo CIEE, Luiz Douglas, e 
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Acita renova parceria com CIEE e traz novidades em serviços
Além de desconto exclusivo na contratação de estagiários, associados Acita contam agora 

com facilidades para a sua empresa e seus funcionários.

BAIXE O APP

Luiz Douglas (Gerente Regional da Grande SP do CIEE), André Luis Nascimento (Presidente da Acita), Patricia Mendizabal 
(1ª Secretária e Assessoria Jurídica da Acita) e Danilo Joe Politi (Supervisor de Unidade de Operação do CIEE)

o supervisor de unidade de operação, 
Danilo Joe Politi, para a assinatura do 
contrato de cooperação entre as 
entidades. 
 O desconto de 25% na contra-
tação e acompanhamento de esta-
giários e aprendizes por meio do 
processo seletivo realizado pelo 
CIEE continua em vigência no Clube 
de Benefícios da Acita. Conheça 
agora as novas vantagens que a 
instituição oferece aos nossos 
associados:

Jovem Talento CIEE , iniciativa do CIEE 
voltada para estudantes do ensino 
médio e técnico, com carga horária 
diária de seis horas, sendo uma 
reservada para a capacitação EaD 
intrajornada na própria empresa.

Clube CIEE+: Clube de vantagens CIEE, 
onde serão divulgados produtos e 
serviços dos parceiros com desconto aos 
aprendizes e estagiários;

EXPO CIEE: o maior evento de jovens do 
país, onde os parceiros podem participar 
como expositores;

Inclui CIEE: processos seletivos para 
pessoas com necessidades especiais;

CIEE Saber Virtual:  plataforma de 
capacitação por meio de cursos online 
gratuitos;

CIEE Saber Virtual Pró: plataforma de 
capacitação por meio de cursos online, 
gratuitos e exclusivos para empresas, 
estagiários e aprendizes contratados;

Residência Educação: plataforma de 
cursos online com certificação exclusiva; 

Ateliê Google: plataforma com 19 cursos 
online em parceria com o Google;

MBA em gestão de negócios e valo-
rização da empresa em parceria com a 
Fundação Instituto de Administração da 
Universidade de São Paulo (FIA-USP), 
com descontos exclusivos para empre-
sas parceiras do CIEE.

 Para saber mais sobre a parceira 
ent re  a  Ac i ta  e  o  CIEE,  acesse 
www.acita.com.br/beneficios ou pelo 
aplicativo ACITA MOBILE. Descubra as 
vantagens de ser um associado, conecte-
se à Acita!



Notícias Acita

NOVOS ASSOCIADOS

Damos às boas vindas aos novos associados: 
EficazMente Psicologia Clínica e Empresarial e 
Pontual Auto Peças. Entre em contato com a nossa 
administração (11) 4141-3750 e traga a sua empresa 
para a Acita.

PROGRAMA ENFRENTAR

A psicóloga Cleide Sant'Ana, da Clínica EficazMente, 
esteve com o presidente da Acita, André Nascimento, 
no início do mês para conhecer a associação e explicar 
um pouco do seu trabalho com psicologia organi-
zacional em empresas de Itapevi e, especialmente, 
com mulheres que dividem sua rotina entre a carreira 
profissional e a família. 

No dia 16, a Associação Co-

mercial e Industrial de Itapevi 

ACITA, em parceria com o 

escritório de advocacia Melo 

e Ramos, realizou a primeira 

palestra online "Recupe-

ração Judicial para micro-

empresas e empresas de 

pequeno porte" com os 

advogados Dr. Nehemias 

Melo e Dr. Ubirajara Silva Ramos Junior.

PALESTRA ONLINE

CLÍNICA EFICAZMENTE

Mais um ação da parce-
ria entre o Sebrae e a 
Acita aconteceu em 
Setembro! Dessa vez, 
totalmente online e gra-
tuita, os participantes 
puderam capacitar-se 
com mentorias exclu-
sivas nas áreas de 
Finanças, Marketing e 
Jur íd ico  dent ro  do 
Programa Enfrentar. Os 

8 encontros proporcionou troca de experiências e 
gerou negócios entre os envolvidos. Não perca os 
próximos eventos! 

TOTALMENTE ONLINE  E GRATUITO

BAIXE O APP ACITA MOBILE

Fale com a gente!

11 94759-5488

E A SUA EMPRESA, 
JÁ TEM UM SITE?


