Guia de Benefícios
A ACEAN quer ser reconhecida por sua excelência e integridade como entidade empresarial, além de
representar os interesses e anseios de nossos associados por meio de produtos, serviços com
excelência e honestidade, bem como promover e atuar diretamente ao desenvolvimento de Artur
Nogueira.
Nosso trabalho se baseia nos seguintes princípios e valores:














Transparência
Tradição
Credibilidade
Ética
Idoneidade
Respeito

Responsabilidade
Solidariedade
Comprometimento
Integridade
Cortesia
Bom atendimento

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito
Consultas PF (Pessoa Física) e PJ (Pessoa Jurídica)
Porque utilizar o SCPC?
A Boa Vista Serviços é um bureau que oferece soluções inteligentes para a tomada de decisões de
crédito e gestão de negócios. É administradora do SCPC, banco de dados com mais de 350 milhões de
informações comerciais sobre consumidores e 42 milhões de registros de transações entre empresas. A
Boa Vista Serviços fornece atualmente mais 200 milhões de consultas por mês a seus clientes e
consumidores, dando subsídios capacitados para a tomada de suas decisões de negócios e comerciais.
A riqueza de informações do banco de dados permite à Boa Vista oferecer soluções inteligentes para
auxiliar o processo de tomada de decisões de negócios de seus cerca de 1,2 milhão de clientes diretos e
indiretos em todos os segmentos da economia.
O SCPC fornece informações para a tomada de decisão sobre vendas a crédito a pessoas físicas e
jurídicas. Proporciona às empresas que trabalham com concessão de crédito, maior segurança nas suas
operações e você pode acessar a qualquer momento pela Internet. Dependendo da consulta você
poderá obter as seguintes informações:












Dados Cadastrais
Síntese Cadastral;
Endereço de instalação do telefone
(quando inserido na entrada);
Telefones vinculados ao CPF (com link
para obtenção dos endereços);
Alerta SOS Cheques e Documentos.
Dados Comportamentais
Débitos
registrados
no
SCPC
(Nacional);
Títulos protestados (Nacional ou Estado
de São Paulo);
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Informações de cheques;
Ações cíveis (Nacional ou Estado de
São Paulo);
Informações de cheques;
Consultas anteriores (últimos 90 dias);
Endereço de instalação do telefone,
quando fornecido o número na consulta
pelo cliente.
São mais 50 opções de consulta
disponíveis, inclusive sobre veículos e
sempre atualizadas.

Através da ACEAN é possível a inclusão de clientes inadimplentes no banco de dados do SCPC que
emite uma Carta de Aviso de Registro de Débito aos devedores, levando a seu conhecimento que, por
solicitação da empresa credora, estão sendo incluídos nos arquivos do Serviço de Proteção ao Crédito e
que ele tem até 10 dias da emissão da carta para regularizar a dívida antes que seu nome conste no
Banco de Dados. A inclusão e exclusão de clientes inadimplentes pela ACEAN são gratuitas, sendo
cobrada apenas a Carta de Aviso de Registro de Débito pelo valor de R$ 1,70 cada.

Canais de Atendimento ao Associado ACEAN
Nossos telefones para atendimento em horário comercial de segunda à sexta-feira.
Não fechamos para almoço. Não aceitamos ligações a cobrar!

(19) 3877-2727 - (19) 3877-2729 - (19) 3877-1572
Nossos RAMAIS:
21 - Financeiro
22 - Consultas SCPC
23 - Plano de Saúde /Guias
24 - FAX (Atendimento Automático)
25 - Gerência
26 - Presidência
Consultas SCPC via atendente 24 horas por dia apenas para associados:

0800-707-4024 ou 0800-777-4024
Consultas SCPC via internet através do site da ACEAN (Solicite sua senha)

www.acean.com.br

Guia de Serviços aos Associados
Nossos serviços são oferecidos aos associados, parceiros e seus colaboradores. Verifique sempre a
disponibilidade e é necessário a contrato para utilizar alguns dos serviços. Veja abaixo tudo o que
oferecemos.

Envio e Recebimento de FAX no Balcão:
Com a comodidade de enviar e receber fax gratuitamente o associado tem apenas
que trazer os documentos a enviar ou informar nossos números para recebimento e vir
buscar o fax que chegar diretamente no balcão da ACEAN.

Digitalização de folhas para pen-drive ou envio por e-mail:
Este serviço gratuito ao associado traz ainda mais praticidade para o empresário,
pois apenas trazendo os documentos a digitalizar e o seu próprio pen-drive, digitalizamos
na hora ou ainda podemos enviar para o e-mail de sua escolha.
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Encadernação e plastificação:
Plastificamos documentos nos tamanhos: Ofício, A4, CPF e RG. Além disso, os
associados podem utilizar nosso serviço de impressão em Preto-e-Branco e encadernar
com capa até 450 folhas. Solicite a tabela com os valores de cada serviço.

Promoções em Datas Comemorativas e Campanhas:
Proporcionando um incentivo aos clientes dos associados, as
Campanhas e Promoções Comerciais são direcionadas a atrair o público
para a cidade de Artur Nogueira e gerar mais vendas para todas as
empresas associadas, mas somente os participantes das promoções
recebem o material publicitário para divulgação.
Na condição de realizadora, a ACEAN divulga os eventos através de
carro de som próprio, rádio local, site (www.acean.com.br), com cobertura
pelos jornais e redes sociais (Facebook, Twitter, Google+).
Para participar o associado deve preencher a proposta anual que dá
direito a participação das promoções do Dia das Mães, Dia dos Pais e
Natal a um custo reduzido ou escolher apenas as promoções que mais lhe
interessar. Nossas promoções são regulamentadas perante a Caixa e
possuem Certificado de Autorização, isso faz com que seja necessário
que as empresas optem por participar das promoções antecipadamente.

Website ACEAN:
O site da ACEAN (www.acean.com.br) está em constante desenvolvimento, evolução e alteração.
Nele você pode encontrar informações úteis para o seu comércio, notícias de Artur Nogueira e região,
indicadores sobre o comércio nogueirense, legislação e muito mais.
Além disso, é através do site que você tem acesso as consultas SCPC a preços reduzidos, e pode
também retirar a 2° via de boletos. O site é um portal de referência comercial, onde sua empresa é
divulgada gratuitamente através de nosso guia comercial (associados).










Veja o que você vai encontrar em nosso site:
Telefones úteis
Programas e modelos de documentos para download
Notícias atualizadas constantemente
Pesquisa de empresas associadas por nome, razão ou categoria
Galeria de fotos de eventos
Informações sobre Promoções Comerciais da Acean
Cadastro e seleção de currículos para as empresas associadas
Compras de Certificado Digital
Parceiros de descontos e muito mais...
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Auditório Climatizado:
Com capacidade máxima de até 30 pessoas, o auditório possui cadeiras
universitárias, recursos multimídia: projetor, caixas de som e lousa transparente e,
além de ar-condicionado. Há também uma varanda para aquela “pausa” necessária
sem deixar o recito. Traga seu notebook. Em horário comercial não há custo para
associados, após o valor é de R$ 80,00 para associados e R$ 150,00 para não
associados.

Sala de Reunião:
Ideal para entrevistas, bate-papo de negócios e reuniões, com mesa ampla na qual
os participantes podem interagir entre si e fechar grandes negócios. Também pode
ser solicitada para entrevistas. Em horário comercial não há custo para associados,
após R$ 30,00 para associados e R$ 50,00 para não associados.

Área de Lazer:
É um espaço destinado para realização de festas, confraternizações e
comemorações em geral para até 100 pessoas sentadas com valor de R$ 250,00
para locação mediante contrato. Possui churrasqueira, forno à lenha, forno para
pizza, freezer, bebedouro, TV 40″ com Home Theater 5. 1 e karaokê (solicite o
microfone), mesas, cadeiras e até um jardim com playground e casa de bonecas.
Para não associados o valor da locação é R$ 450,00. Em horário comercial, para palestras associados
não pagam e após o horário comercial há o custo de R$ 80,00 para associados e R$ 150,00 para não
associados.
.

Carro de Som:
Perfeito para anúncios de promoções, eventos ou divulgações em áudio de novas
empresas. Por R$ 25,00 a hora para associados e R$ 30,00 para não associados, você
envia a sua gravação em MP3 (já pronta) e sua mensagem será ouvida em toda a
cidade de Artur Nogueira, bairro a bairro ou em pontos específicos que você solicitar.
É necessário contrato.

Como reservar, agendar e solicitar opcionais:
Todo associado com a mensalidade em dia tem o direito de utilizar o auditório, a
sala de reunião e a área de lazer para reuniões ou palestras gratuitamente
mediante agendamento prévio e reserva por contrato. Para isso basta entrar em
contato e fazer seu agendamento. Lembrando que para palestras e reuniões após o
horário comercial é cobrada uma taxa. Para empresas não associadas é necessário
trazer os documentos da empresa ou do responsável e assinar o contrato de
locação para garantir a reserva. E, caso sua empresa necessite de recursos extras, temos a disposição:
 Microfone com fio
 Caixa de SOM com DVD¹
 Carrinho de Pipoca²
 Algodão Doce³

R$ 15,00 (para utilizar durante o evento)
R$ 50,00 (associados) – R$ 100,00 (não associados)*
R$ 50,00 (associados) – R$ 130,00 (não associados)**
R$ 50,00 (associados) – R$ 130,00 (não associados)***
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*Não acompanha músicas, dvd’s de clipes ou cd’s..
**Não acompanha o milho para pipoca, óleo, gás e pessoa para estourar as pipocas.
***Não acompanha açúcar, espetos e nem pessoa para preparo.

Encaminhamento de Títulos à Protesto:
Oferecemos aos associados o encaminhamento de seus títulos a protesto perante o 1° e 2°
Cartório de Títulos de Mogi Mirim. Para saber mais sobre protestos pesquise em nosso site
mais informações.

TABELA DE PREÇOS POR TÍTULO
VALORES COBRADOS POR
TÍTULO
R$ 5,00
R$ 1,00

QUANTIDADE DE TÍTULOS
De 1 a 8
Acima de 8
Certificado Digital com Desconto:

Associado economiza ao adquirir seu Certificado
Digital através da ACEAN com até 47% de desconto.
Podendo solicitar e-CNPJ, e-CPF, NF-e, CT-e. A
Compra pode ser feita pela internet através do site da
ACEAN ou diretamente na sede da ACEAN. Após
agendamento o empresário fará a homologação na
data marcada e irá retirar o seu certificado pronto
também.
O Certificado Digital é um Documento Eletrônico que identifica e permite ao usuário realizar
transações e procedimentos na Internet de maneira segura. O Certificado Digital atesta, com
valor jurídico, a identificação do usuário e garante a transmissão sigilosa dos dados trafegados.
A utilização do Certificado Digital é necessária em processos nos quais uma entidade, seja ela
uma pessoa física, um computador ou até mesmo um site da web, precisam garantir a sua
autenticidade. Compre também diretamente pelo link: http://www.accertifica.com.br.

Convênios Médicos:
Procurando sempre melhorar a qualidade de vida dos
associados, seus colaboradores e familiares, a ACEAN oferece
excelentes planos de saúde com descontos e carências reduzidas.
As tabelas de preços sempre tem reajuste anual, em caso de
dúvidas entre em contato com a ACEAN no ramal 21 ou pelo email: financeiro@acean.com.br.
Lembrando que, caso o seu boleto não seja entregue pelos
Correios até a data de vencimento (Todo Dia 10 de cada mês).
Você poderá retirar uma segunda via diretamente pelo site da
Acean (www.acean.com.br) ou poderá vir pessoalmente solicitar a
segunda via. Programe-se, o pagamento após o vencimento é
cobrado juros e multa e não recebemos boletos na ACEAN.
Solicite sua senha para retirar a segunda via de boleto pelo site.
Veja na imagem ao lado como retirar a 2° via do boleto pelo site.
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Limites das datas para INCLUSÃO e EXCLUSÃO e pedido de novas
CARTEIRINHAS
As cartas de solicitações e pedidos somente serão aceitas até o dia 14 do mês corrente para
todos os planos médicos:
 Santa Casa Saúde de Limeira
 Beneficência Portuguesa de Campinas.
Todas as solicitações após essa data serão enviadas no próximo mês.

Procurando sempre melhorar a qualidade de vida dos associados, seus colaboradores e
familiares, a ACEAN oferece excelentes planos de saúde com descontos e carências
reduzidas. As tabelas de preços sempre tem reajuste anual em todo mês AGOSTO, em caso
de dúvidas entre em contato com a ACEAN no ramal 21 ou pelo e-mail:
financeiro@acean.com.br.
Lembrando que, caso o seu boleto não seja entregue pelos Correios até a data de vencimento
(Todo Dia 10 de cada mês). Você poderá retirar uma segunda via diretamente pelo site da
Acean (www.acean.com.br) ou poderá vir pessoalmente solicitar a segunda via. Programe-se,
o pagamento após o vencimento é cobrado juros e multa e não recebemos boletos na ACEAN.
Solicite sua senha para retirar a segunda via de boleto pelo site.

Limites das datas para INCLUSÃO e EXCLUSÃO e pedido de novas CARTEIRINHAS
As cartas de solicitações e pedidos somente serão aceitas até o dia 18 do mês corrente para
todos os planos médicos:



Santa Casa Saúde de Limeira
Beneficência Portuguesa de Campinas.

Todas as solicitações após essa data serão enviadas no próximo mês.

Para que seja feito o convênio, são necessários cópias de alguns documentos, porém alguns
convênios podem solicitar documentos adicionais:


RG e CPF (pode ser a Carteira de Motorista)
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Certidão de Nascimento
Certidão de Casamento
Comprovante de Residência
Carteira Profissional, frente e verso do registro ou Contrato de Trabalho.
Em alguns casos é aceito a declaração da empresa.
Cartão do SUS

Taxa de Cadastro: Primeira Mensalidade no Ato.
Taxa de Segunda Via da Carterinha: R$7,00 pagamento no ato da solicitação.
Dependentes: Mãe, Conjuge e Filhos até 18 anos
Não há co-participação nas consultas.
Carências:
Consultas e Exames simples:..................................................................................0(dia)
Exames Especiais :...............................................................................................90(dias)
Exames de Alta Complexidade :......................................................................... 180(dias)
Internação Clinica ou Cirurgica :.........................................................................180(dias)
Internação e Cirurgia Obstétrica :.......................................................................300(dias)

Atendimentos:
Limeira: SANTA CASA DE LIMEIRA
Artur Nogueira: CÁRITAS E CDI
Engenheiro Coelho: CONSUTÓRIO LUSAN E LABORATÓRIO IPACE
Cosmópolis: MATERCLIN E CÁRITAS

Tabela Diferenciada para Associados:
SANTA CASA IDADE
FAIXA

VALOR

ATE 18 R$

117,52

ATE 23 R$

123,05

ATE 28 R$

133,24
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ATE 33 R$

139,25

ATE 38 R$

153,50

ATE 43 R$

174,70

ATE 48 R$

226,19

ATE 53 R$

243,13

ATE 58 R$

307,99

ATE 59 R$

389,09

Para que seja feito o convênio, são necessários cópias de alguns documentos, porém alguns
convênios podem solicitar documentos adicionais:








RG e CPF (pode ser a Carteira de Motorista)
Certidão de Nascimento
Certidão de Casamento
Comprovante de Residência
Carteira Profissional, frente e verso do registro ou Contrato de Trabalho.
Em alguns casos é aceito a declaração da empresa.
Cartão do SUS

Taxa de Cadastro: Primeira Mensalidade no Ato.
Taxa de Segunda Via da Carterinha: R$7,00 pagamento no ato da solicitação.
Dependentes: Mãe, Pai, Conjuge, Tios , Sogro, Sogra , genro, nora e Filhos
Não há co-participação nas consultas.
As guias para autorização serão deixadas na ACEAN, onde o Motoboy irá todas as
Terças-feiras e Quintas-feira para Campinas para levá-las. Telefone para dúvida sobre
guias (19) 25196200

Carências:
Urgências e Emergências:.............................................. ..24 horas.
Consultas:........................................................................ .24 horas.
Serviços Auxiliares:........................................................... 30 dias.
Exames Especiais (Diagnóstico e Terapia):...................... 90 dias.
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Transplantes:....................................................................180 dias.
Internações Urgentes:.................................................... 180 dias.
Internações Programadas:............................................. 180 dias.
Cirurgia Cardíaca e Hemodinâmica:............................... 180 dias.
Parto:.............................................................................

300 dias.

Atendimentos:
http://www.saudebeneficencia.com.br/portal-do-beneficiario/
Tabela Diferenciadas para Associados:
Quarto Coletivo
FAIXA

VALOR

ATE 18

R$70,71

ATE 23

R$77,37

ATE 28

R$86,72

ATE 33

R$96,02

ATE 38

R$105,35

ATE 43

R$121,36

ATE 48

R$156,14

ATE 53

R$176,92

ATE 58

R$220,09

ATE 59

R$340,11

Quarto Privativo
FAIXA

VALOR

ATE 18

R$106,03

ATE 23

R$116,05

ATE 28

R$130,04

ATE 33

R$144,05

ATE 38

R$158,05

ATE 43

R$182,05

ATE 48

R$234,09

ATE 53

R$265,37

ATE 58

R$330,12

ATE 59

R$510,20
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PLANOS ODONTOLÓGICOS

O sorriso de sua empresa é importante. Cuide de seus funcionários e de sua família com os
planos odontológicos com preços diferenciados para associados.
Verifique os valores e condições diferenciadas, para cada plano. Se tiver dúvidas ou quiser
incluir uma quantidade diferenciada de vidas, ligue diretamente para nosso departamento
financeiro pelo telefone: (19) 3877-2727 Ramal 21. As vidas são contabilizadas por empresa,
quanto mais, maiores os descontos.

Valor ÚNICO de R$ 23,49 por pessoa.
Mínimo de 3 vidas por empresa
Carência de 30 dias.
Taxa de Adesão por pessoa: R$12,00
Valor da Carteirinha: R$7,00
O Plano não cobre: Prótese Fixa, Ortodontia e Implante.

Documentos Necessários:
CPF
RG
Comprovante de Endereço
Numero do Cartão do PIS
Contrato Social da Empresa

Atendimentos:
http://uniodontocampinas.eco.br/site/?page_id=2806

DESCONTOS ESPECIAIS
Em parceria com diversas instituições, a ACEAN oferece descontos diferenciados às
empresas associadas e todo o seu quadro de funcionários e dependentes. Os descontos são
dos mais variados e de acordo com a quantidade de pessoas, esse desconto pode ser
progressivo.
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Para aproveitar desses descontos, o funcionário deve vir até a ACEAN com seu último
Holerite, na ausência desse a empresa poderá fornecer uma declaração em papel timbrado,
carimbado e assinado e solicitar a Carta de Desconto com validade sempre de seis meses.

5% para Educação Infantil até a 8ª série - manhã e tarde

7% para Ensino Fundamental e Médio
8% para Faculdade à distância.

UNIP Interativa (curso on-line)
Desconto de 10% nas mensalidades.

Desconto de 5% para cursos de Graduação
e 20% para Pós-Graduação.

De 1 a 10 funcionários – Desconto de 10%.
De 11 a 20 funcionários – Desconto de 20%.
Acima de 21 funcionários – Desconto de 30%.

EDUCAÇ
ÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

As entidades que quiserem confirmar alguma informação podem solicitar à ACEAN a
digitalização da Carta de Desconto na qual consta a comprovação de vínculo do funcionário à
empresa Associada à ACEAN.
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Desconto de 15% para Pós Graduação e MBA.
Para os cursos de curta duração:
PEC-FGV, CADEMP e Gestão Prática do Varejo,
5% para 2 ou mais alunos,
10% para 5 ou mais alunos e
15% para 10 ou mais alunos matriculados por empresa.

De 1 a 3 funcionários – Desconto de 05%.
De 4 a 6 funcionários – Desconto de 07%.
De 7 a 10 funcionários – Desconto de 10%.
Acima de 10 funcionários – Desconto de 12%.

Desconto de 50% em cursos de Informática,
Inglês e Profissionalizante.

IDIOMAS

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

Desconto de 20% nas mensalidades.
*O desconto é feito através de carta própria do ISCA.

IDIOMAS

Desconto de 20% para níveis iniciantes
e para níveis intermediários e avançados.

Desconto de 30% no valor total do curso.
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Desconto de 15% no valor da venda.

EMPREGOS
SPA

FARMÁCIA

Cadastro de Currículos para Jovens Aprendizes e Estagiários.
Para jovens de 14 a 24 anos, não precisa ter Carteira de
Trabalho.
É obrigatório estar cursando Ensino Médio, Técnico ou
Superior.

Desconto de 30% para qualquer programa.

5% de Desconto nas mensalidades.

ÓTICAS

ACADEMIA

GINÁSTICA

Desconto de 15% no valor do pacote.

ÓTICAS

Desconto de 10% a 15%.

Desconto de 12% sobre óculos e lentes
e 8% com entrada para 30/60/90 dias.
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ÓTICAS
ÓTICAS

Desconto de 15% para pagamento à vista
e 10% para pagamentos parcelados.

Desconto de 30% para óculos com grau e solar (marca Própria).
Pagamento Parcelado 10%

REDUÇÃO DE CUSTO

COOPERATIVA DE
CREDITO

INTERNET

Desconto de 15% em óculos de grife .

Desconto de 10% para todos os serviços prestados.

Desconto de 5%nas taxas de juros de todas as linhas de financiamentos.

Traga ou envie uma cópia das últimas contas telefônicas até a
Acean e receba uma análise sobre economia telefônica e ganhe
10% de desconto na consultoria. Válido para empresas e
pessoas físicas.
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LISTA
TELEFÔNICA
LISTA
TELEFÔNICA

Desconto de 10% para todos os serviços prestados.

Mais de 8 mil listas entregues em Artur Nogueira gratuitamente e de casa em
casa, valores diferenciados para anúncios na lista e no mapa de Artur
Nogueira

Como se tornar associado e usufruir de todos esses serviços?
Peça a nossa Ficha Cadastral, preencha todos os dados de forma legível e corretamente
para que possamos entrar em contato com você, Empresário, e associar sua empresa.
Providencie também a cópia dos documentos necessários para a confirmação do seu cadastro
junto à Associação Comercial e Empresarial de Artur Nogueira. Confira na lista abaixo.
Cópia dos Documentos Exigidos:
 Contrato Social da Empresa ou declaração de empreendedor
 Cartão CNPJ ou DECA
 Inscrição Estadual e Inscrição Municipal
 Alvará de Funcionamento
 CPF e RG (Pode ser a CNH)
 Comprovante de Endereço
Caso sua empresa seja uma sociedade, serão necessárias também as cópias dos
documentos de todos os sócios, sendo:


CPF e RG (ou CNH) com Comprovante de Endereço
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