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Acita comemora abertura parcial do comércio em Itapevi
Há quase 90 dias com restrições, comerciantes retomam atividades gradualmente em junho.

 Acompanhando os decretos esta-
duais emitidos pelo governador de São 
Paulo, João Doria, em março para o 
fechamento total do comércio nos municí-
pios e instauração de período de quarentena 
à população a fim de minimizar os efeitos da 
pandemia do novo coronavírus no Brasil, os 
empresários e comerciantes do país viram-
se em momentos de extrema incerteza. Em 
Itapevi, o prefeito Igor Soares aderiu às 
medidas restritivas tentando por vezes 
minimizar os prejuízos que a inatividade 
econômica poderia causar à cidade.
 Ainda em março, uma Comissão de 
Emergência foi articulada, com represen-
tantes dos transportes, vereadores e se-
cretários da Prefeitura Municipal e, de 
fundamental importância, a Associação 
Comercial e Industrial de Itapevi - ACITA. 
Desta forma, um novo cenário pode ser 
estudado para Itapevi e, com a emissão de 
ofícios da Acita, mais de dez estabe-
lecimentos comerciais puderam se enqua-
drar como atividades essenciais para a 
população e conduzir os empresários locais 
a administrarem novas formas de atendi-
mento aos seus clientes. O pagamento dos 
impostos também foi postergado para que o 
comerciante não acumulasse mais dívidas 
em meio à instabilidade. 
 Outra importante contribuição da 
Acita foi a assessoria jurídica prestada gra-
tuitamente aos nossos associados e outros 
comercian-tes que puderam ser assistidos e 
representados. 

 Apesar dos esforços da Associa-
ção Comercial junto à Prefeitura, uma 
lacuna ainda estava a ser preenchida: como 
ficariam as demais atividades econômicas 
de Itapevi? 
 Com o reenquadramento estadual 
anunciado por João Doria no início de 
junho, um novo cenário foi finalmente dese-
nhado, agora com a oficialização para 
reabertura das imobiliárias, comércio 
(exceção de salões de beleza, barbearias e 
academias), concessionárias, escritórios e 
shoppings desde 15 de junho. Para isso, os 
estabelecimentos devem continuar se-
guindo as normas sanitárias para conter a 
propagação da COVID-19, de acordo com 
Protocolos da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) e do Governo do Estado de 
São Paulo. 
 Na nova realidade, o funciona-
mento está permitido com horário de 
trabalho reduzido a 4 horas seguidas (das 
11 horas às 15 horas), atendimento limitado 
à 20% da capacidade do estabelecimento, 
higienização absoluta dos ambientes co-
muns para funcionários e clientes e a 
proibição de praça de alimentação. Ainda 
recomenda-se o distanciamento social, 
higienização das mãos com álcool 70%, o 
uso de máscaras faciais e o afastamento de 
pessoas sintomáticas.
 Para garantir o cumprimento dos 
Protocolos Sanitários, a Prefeitura reúne 
equipes de fiscalização, vigilância sanitária, 
Procon e a Guarda Municipal para evitar 
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aglomerações e, consequentemente, evitar 
a propagação do coronavírus em Itapevi. 
 Desta forma, a Associação orienta 
a todos os comerciantes seguir as reco-
mendações impostas para que novas 
atividades econômicas também possam 
retomar o seu funcionamento e preservar a 
saúde da população. 
 A Acita continua seu trabalho de 
representação dos comerciantes e indus-
triários de Itapevi, acompanhando as 
decisões da Prefeitura Municipal e orientan-
do seus associados e demais empresários 
da região quanto aos novos caminhos 
adotados até a normalização da economia 
na cidade. Se você quer saber mais sobre os 
trabalhos da Associação Comercial em 
Itapevi, acesse: www.acita.com.br ou entre 
em contato com a nossa administração (11) 
4141-3750, das 11 horas às 15 horas, de 
segunda a sexta-feira. 
 
      

Presidentes das Associações 
Comerciais da Região Oeste se 

reúnem para discutir reabertura 
do comércio

 Além da Comissão de Emer-gência 
da Prefeitura de Itapevi, a Acita também 
participou de reuniões semanais da 
região administrativa 04 da Fede-ração 
das Associações Comerciais do Estado 
de São Paulo (Facesp), presidida pelo 
presidente da Associação Comer-cial e 
Industrial de Barueri (Acib), sr. Moacyr 
Felix, onde foi discutido medidas que 
foram fundamentais para a reabertura 
do comércio. 
 Compõem a RA-04 as Asso-
ciações Comerciais das cidades Ara-
çariguama, Barueri, Caieiras, Cara-
picuíba, Cotia, Embu das Artes, Embu 
Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, 
Jandira, Osasco, Santana de Parnaíba, 
Taboão da Serra e Vargem Grande 
Paulista.
      

Acita lança Protocolo Simplificado 
para Reabertura do Comércio
Leia na íntegra em www.acita.com.br

Acita lança e distribui Protocolo Simplificado para reabertura do comércio
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O ITASHOPPING ESTÁ DE VOLTA
COM CUIDADO REDOBRADO!

Tomamos todos os cuidados necessários para recebê-los,
nossa prioridade é a sua segurança.

Rua Leopoldina de Camargo, 260 - Centro Rua José Michelotti, 88 - Vila Nova Itapevi

Notícias Acita

CAMPANHA ACITA: 
"QUEM TEM PÕE... QUEM NÃO TEM, TIRA"PROGRAMA ENFRENTE

A Associação Comercial e Industrial 
de Itapevi fechou mais um parceria 
com o Sebrae para ajudar o 
empreendedor neste momento de 
crise causado pela pandemia 
mundial da COVID-19. A partir de 
JULHO, os associados terão acesso 
a uma mentoria exclusiva e gratuita 
sobre: Proteção de Caixa, Soluções 

de Crédito, (Re)Negociação, Vendas Online e Medidas 
Governamentais. Saiba mais em www.acita.com.br

LIVE: UMA NOVA FORMA DE COMERCIALIZAR

CURSOS ONLINE

O Sebrae tem disponibilizado cur-
sos para capacitação empresarial 
nas mais diversas áreas de negócio 
no formato de Educação à Distância 
(EAD) inteiramente GRATUITOS em 
sua plataforma digital. Acesse: 
www.sebrae.com.br/sites/PortalSeb
rae/cursosonline e não perca mais 
essa oportunidade do parceiro Acita!

A Associação Comercial e Industrial de 
Itapevi - Acita agradece a todos os 
associados que contribuiram de forma 
tão generosa. Em apenas dois dias, 
arrecadamos quantias em dinheiro, 
cestas básicas e doações físicas e 
pudemos comprovar que a união dos 
comerciantes em Itapevi é imensa e 
solidária!

Já estamos com mantimentos para doar aos nossos 
associados. Entre em contato para agendar a sua retirada 
pelo telefone (11) 98771-9963 ou WhatsApp (11) 4141-3750. 

VÍDEO 60 SEGUNDOS

A Associação Comercial e Industrial 
de Itapevi - Acita é uma apoiadora e 
parceira do segundo concurso 
cultural Vídeo 60 Segundos ideali-
zado pela Escola do Parlamento Dr. 
Osmar de Souza, da Câmara Muni-
cipal de Itapevi. O tema deste ano é: 
"Como o livro transforma vidas?" e 
premiará os 5 melhores vídeos eleitos 
em votação popular com tablet, caixa 
de som e vales-livro.

O presidente da Acita, André Luis de Almeida Nascimento, participou junto do diretor e sócio 
da Casa dos Sabores, Carlos Picos, e dos associados Ezequiel Melo (Bailéu Locadora Bailéu) 
e Jefferson Calucci (Ótica Indaia), também presidente do Conselho Municipal de Segurança 
de Itapevi (CONSEG) de uma live apresentada pelo vereador Julio Portela no último dia 22 de 
junho. O grupo debateu o impacto na economia brasileira e na nossa região, além de abordar 
as consequências da retomada das atividades econômicas pós-pandemia em Itapevi.


