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Entrega de certificados para novos associados

Ocorreu na noite de ontem (23/05/2022), mais uma reunião ordinária de diretoria da
Associação Comercial e Industrial de Itapevi - ACITA.
Na ocasião, foram efetuadas as entregas de certificados de sócios para novos ssociados.
Na foto da esquerda para a direita: Luiz Carlos (presidente da ACITA), Silmara Rios e Ana
Galvão (RC Fácil), Aparecido Antônio (Sete Tese Consultoria) e João Marcos (Via Certa
Cursos).
Para conhecer mais sobre a Associação Comercial, acesse o nosso
site www.acitapevi.com.br.

25 de Maio - Dia da Indústria
O crescimento da indústria transforma o
país!
Nossa homenagem a todas as indústrias
que são uma ferramenta de
desenvolvimento para o Brasil, e em
especial para as indústrias de Itapevi que
fazem do nosso município um importante
polo industrial da Grande São Paulo.

Campanha do Agasalho - Arrecadação de Roupas
A Associação Comercial e Industrial de
Itapevi – ACITA e o Lions Clube Itapevi
Centro, estão realizando a Campanha do
Agasalho 2022.
Você pode ajudar quem precisa doando
agasalhos, roupas, meias e sapatos em
bom estado de conservação.
Traga a sua doação no ponto de
arrecadação do Edifício Premier
Empresarial (Av. Presidente Vargas, 650 –
Vl. Nova Itapevi), de segunda a sexta, das
7h às 22h e aos sábados, das 8h às 18h.

Conheça alguns dos associados da ACITA

Ita Dent Clínica

Silva Mendizabal

Contabilize Assessoria

Odontológica
www.itadent.com.br

Advocacia

Empresarial

www.advocaciasilvamendizab www.contabilizeae.com.br
al.jur.adv.br

Notícias
◼ Inscrições para processo seletivo da ETEC estão abertas | Prefeitura de Itapevi:
O período de inscrição para o processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais
(ETEC’s) do Centro Paula Souza vai até as 15h do dia 6 de junho.
◼ Estado de São Paulo registra mais de 213 mil novas empresas após a retomada
econômica | Governo de SP: Setor de Educação apresenta 12,8% mais empresas
abertas desde agosto
◼ Elaboração do Orçamento de SP de 2023 está aberta à participação popular |
Governo de SP: Até 15 de junho, todo cidadão pode sugerir ações consideradas mais
relevantes para o desenvolvimento socioeconômico do Estado
◼ Receita Federal alerta para o fim do prazo de adesão ao Relp | Receita Federal:
Micro e pequenas empresas, inclusive o MEI, têm até o dia 31 de maio para parcelar
suas dívidas com descontos
◼ Receita prorroga, em 30 dias, prazos para entrega da ECD e ECF | Receita
Federal: A prorrogação visa ao cumprimento tempestivo da entrega das escriturações
◼ Prévia da inflação de maio desacelera para 0,59% influenciada pela queda na
energia elétrica | IBGE: Queda de preços da energia elétrica ajudou a desacelerar
prévia da inflação de maio
◼ Serviços da Sabesp já podem ser solicitados pelo WhatsApp | Sabesp: A partir de
agora todos os clientes da Sabesp também podem solicitar serviços pelo WhatsApp
◼ Rodovia Castello Branco terá desvio de tráfego na região de Itapevi | Viaoeste: A
CCR ViaOeste implantará um desvio de tráfego, que consiste no deslocamento do eixo
da rodovia Presidente Castello Branco (SP 280), sentido interior, entre o km 27 e km 32
para realização de obras.
◼ CACB entra com requerimento no STF para participar de ação que discute
cobrança do Difal/ICMS | Facesp: A ação pede que a cobrança seja iniciada somente
em 2023, em obediência ao princípio constitucional da anterioridade geral (anual).

◼Saiba o que é possível negociar pelas normas coletivas de trabalho | Fecomercio:
Benéfica a trabalhadores e empresas, Reforma Trabalhista permitiu mais flexibilização
em itens como teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente
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