
Boletim Informativo

Ano 5 - Edição 48 - Janeiro/2020 - Itapevi - SP

André Luís assume presidência da Acita em 2020 
Associado desde 2011 pela empresa Canal Itapevi, novo presidente traz experiência 

direta com o comércio para administrar a entidade.

Faça parte do grupo no WhatsApp e saiba o que é notícia na associação
com informações exclusivas para todo o comércio de Itapevi

Acita News

4141-3750

 Eleito em chapa única na elei-
ção de novembro passado, André Luís 
de Almeida Nascimento assume como 
presidente para a gestão 2020 da 
Associação Comercial e Industrial de 
Itapevi - ACITA a partir do dia 10 de 
janeiro com a missão de modernizar os 
serviços oferecidos pela instituição. 
 Filho do engenheiro Aurio 
Batista do Nascimento e da professora 

Maria Estela de Almeida, André 
sempre esteve muito próximo do 
comércio de Itapevi. Sua experiência 
como analista financeiro e há 10 anos 
como sócio-fundador da empresa de 
publicidade Canal Itapevi, o adminis-
trador trabalha arduamente na consoli-
dação da reconhecida marca no 
município. Formou-se em Direito pela 
Universidade Paulista (Unip) em 2019.

 "Este é um ano de muito tra-
balho para todos nós e me sinto honra-
do em assumir a presidência dessa 
associação que sempre se fez tão 
presente na vida dos comerciantes de 
Itapevi. Vamos todos vestir essa 
camisa!", agradece o novo gestor.
 Conheça todos os empresários 
que irão compor a Diretoria Executiva e 
o Conselho Consultivo em 2020 pelo 
site www.acita.com.br. 

 

 Acompanhe de perto o trabalho 
da associação pelas redes sociais, 
pelos nossos informativos e agora 
também pelo WhatsApp [(11) 4141-
3750]. Entre em contato com a nossa 
administração para participar junto 
conosco de ações que melhorem a 
rotina dos empresários itapevienses. 

 Na Acita, tornou-se associado 
em 2011 e, desde 2016, compõe a 
diretoria transitando pelo cargos de 
Diretor de Atividades Sociais e Culturais 
e 1° Secretário por dois anos conse-
cutivos. Neste ano, a associação 
comercial completará 35 anos de 
atividades em Itapevi e muitas novida-
des estão sendo planejadas para o 
comércio, para a indústria e para os 
prestadores de serviço da cidade. 



SERVIÇOS

www.transcrepaldi.com.br

Acita notica Enel que muda agenda de manutenção na região central de Itapevi

 Ao receberem um comunicado 
dizendo que a Empresa Nacional de Energia 
Elétrica (Enel Brasil) desligaria o forneci-
mento de eletricidade na Avenida Rubens 
Caramez – região central de Itapevi – a fim 
de realizar trabalhos de manutenção progra-
mada da rede no dia 14 de dezembro (sába-
do), das 9 horas às 17 horas, associados 
localizados na região sentiram-se prejudi-
cados e recorreram à Associação Comercial 
e Industrial de Itapevi (Acita) para que não 
acumulassem prejuízos financeiros neste 
que é um importante período comercial para 
os lojistas.
 Cabe lembrar que a cidade de 
Itapevi é um dos maiores eixos comerciais 
do Estado de São Paulo, sendo a avenida 
notificada a que tem a maior concentração 
de comerciantes e, em vésperas das 
comemorações de final de ano, recebe uma 
maior movimentação de pessoas e, conse-
quentemente, de negócios.
 Sendo assim, o departamento 
jurídico da Acita prontamente enviou uma 

notificação à Enel (com sede em Barueri), 
datada de 09 de dezembro de 2019, 
solicitando o cancelamento no prazo de 24 
horas da data programada a fim de impedir 

 Em caso de reclamações, entre em 
contato com a nossa administração pelo 
telefone (11) 4141-3750 (mesmo número 
para WhatsApp).

 No dia 13, a associação recebeu 
um e-mail comunicando o cancelamento da 
data do desligamento programado inicial-
mente em resposta à nossa solicitação. Os 
trabalhos aconteceram, por fim, no domingo, 
dia 15, no período entre 4 horas e 13 horas.
 A Associação Comercial e Indus-
trial de Itapevi tem por objetivo trabalhar em 
prol do bom funcionamento e desenvolvi-
mento do empresariado da cidade e se 
coloca sempre à disposição para atender 
seus associados em quaisquer interferên-
cias que impeçam o bom andamento do seu 
trabalho. 

as perdas imensuráveis que os comer-
ciantes poderiam acumular no período em 
que estivessem sem o fornecimento de 
energia elétrica. Caso não fosse atendida, 
uma medida judicial seria distribuída.

Correios Aqui

 Na manhã do dia 18, 
recebemos represen-
tantes dos Correios para 
uma reunião na sede da 
Associação Comercial de 
Itapevi e apresentação de  
parceria para o comércio.

Mostra Cultural

 No dia 11, aconteceu na Diretoria de 
Ensino de Itapevi a 1a. Mostra Cultural com 
apresentação de alunos da rede estadual de 
ensino de toda a região. Na foto, junto ao 
presidente eleito da Acita, André Luis 
Nascimento, estão a supervisora Valéria 
Chaluppe, a dirigente regional, Keise Cristina 
dos Santos, e Sueli Fávaro, diretora de 
Escola Integral Eliana André de Almeida 
Souza.
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Associados que reivindicaram prejuízos nas vendas de final de ano com desligamento da 
rede elétrica foram representados juridicamente pela associação.


