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Reuniões Setoriais voltam ao calendário da Acita 
Objetivo é reunir empresários dos mais diversos segmentos para discutir melhorias às empresas de Itapevi.

 O projeto que teve início em 
2012 prevê convidar quinzenalmente 
profissionais de bancos, imobiliárias, 
supermercados, contabilistas, escolas 
de cursos regulares e profissionali-

 Com um calendário que pro-
mete trazer diversas novidades para 
2020, a nova gestão da Associação 
Comercial e Industrial de Itapevi - Acita 
resgata para o ano as Reuniões Seto-
riais que tem por objetivo reunir 
empresários dos mais diversos seg-
mentos para discutir melhorias para o 
comércio de Itapevi como um todo. 

 Responsável por idealizar e 
encabeçar as reuniões setoriais des-
de o princípio, o diretor de Patrimônio 
Imobiliário, Silvio Ferreira Dutra Rodri-
gues, prevê que somente ouvindo os 
comerciantes de Itapevi é que tere-
mos como realmente ajudar no seu 

zantes, óticas, drogarias, setor ali-
mentício, da saúde, lojistas e o 
mercado pet, para uma conversa com 
a nossa diretoria para juntos levan-
tarmos as principais dificuldades que 
determinado setor vem enfrentando 
nos dias atuais.

 

 “As reuniões setoriais vêm de 
encontro para reforçar o compromisso 
da Acita com o desenvolvimento e 
fortalecimento do empresariado de 
Itapevi”, explica. 
 A novidade para o ano em que 
a Acita completa 35 anos de fundação, 
é que haverão não apenas um, mas 
dois encontros com cada setor: o 
primeiro para analisar as dificuldades 
ainda no primeiro semestre de 2020 e 
o segundo para trazer respostas e 
soluções à esses problemas. 

crescimento em tempos tão difíceis 
economicamente. Para ele, o trabalho 
da Associação Comercial só faz 
sentido se pudermos estar cada vez 
mais próximos da realidade do 
empresário. 

Vamos todos vestir a camisa da Acita!

 Para saber mais, acompanhe 
o calendário ao lado e garanta a sua 
vaga o quanto antes! Os convites 
serão estendidos para todas as em-
presas de Itapevi, mediante confir-
mação antecipada. Mais informações, 
você encontra nas Redes Sociais da 
Acita ou pelo telefone (11) 4141-3750 
que também é WhatsApp. 

Para
béns!

reuniões
setoriais

Bancos
12/02 e 05/08

IMOBILIÁRIAS
04/03 E 19/08

SUPERMERCADOS
18/03 e 02/09

CONTADORES
01/04 e 16/09

ESCOLAS E CURSOS
15/04 e 30/09

ÓTICAS
29/04 e 07/09

PETS
24/06 e 25/11

LOJAS
10/06 e 11/11

ALIMENTÍCIO
25/05 e 30/11

DROGARIAS
13/05 e 21/10

SAÚDE
27/05 e 04/11

Silvio Dutra Rodrigues, Diretor de Patrimônio  e André Luis de Almeida Nascimento, Presidente da ACITA



Notícias Acita

Certicados Acita

 As empresas certificadas 
em Janeiro foram: Cleto 
Geladinho Gourmet e Prepara 
Cursos - Unidade Itapevi. Se 
você também quer renovar o 
seu certificado, entre em con-
tato com a nossa adminis-
tração pelo telefone: 

 

(11) 4141-3750.

Novos Associados
 

 Damos às boas vindas aos novos associados que 
ingressam no quadro de sócios da Associação Comercial e 
Industrial de Itapevi: Cleto Geladinho Gourmet e Prepara 
Cursos - Unidade Itapevi. Traga a sua empresa para a Acita e 
conheça as vantagens exclusivas para alavancar o seu 
negócio no nosso município! 

Secretaria do Meio Ambiente e Defesa dos Animais

 

 Na manhã do dia 28, o presidente André Luis de Almeida Nascimento e o diretor de 
Relações com o Comércio, André Barnabé, estiveram com a assessora de gabinete, Sandra 
Mendes, com o diretor de Gestão Ambiental, Anderson Vieira, e o técnico de Meio Ambiente, 
Adriano Adelson Costa, para discutir mais uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e 
Defesa dos Animais da Prefeitura Municipal de Itapevi. Vem aí o 5° Simpósio Regional de 
Educação Ambiental, com apoio da Associação Comercial e Industrial de Itapevi - Acita. 

Sebrae Iara Bernardes


