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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
Nossos RAMAIS:
21 - Financeiro
22 - Consultas SCPC
23 - Plano de Saúde /Guias
24 - FAX (Atendimento Automático)
25 - Gerência
26 - SEBRAE
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

Canais de Atendimento
ao Associado ACEAN

Guia de Serviços
aos Associados

Nossos serviços são oferecidos aos
associados, parceiros e seus colaboradores.
Verifique sempre a disponibilidade e é
necessário o contrato para utilizar alguns dos
serviços. Veja abaixo tudo o que oferecemos.
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.
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 à
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.
Auditório Climatizado:
Com capacidade máxima de até 30 pessoas,
o auditório possui cadeiras universitárias,
recursos multimídia: projetor, caixas de som
e lousa e, além de ar condicionado. Há
também uma varanda para aquela “pausa”
necessária sem deixar o recinto. 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$ 50,00 para associados e R$ 100,00
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,
projetor e lona para projeção, mesa de som e
caixas de som, mesas, cadeiras e até um
jardim com playground. 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$ 30,00 a hora para
associados e R$ 40,00 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 R$ 20,00 (para utilizar
durante o evento);
· Caixa de SOM com DVD - R$ 50,00
(associados) - R$ 100,00 (não associados);
· Carrinho de Pipoca - R$50,00 (associados)
- R$ 130,00 (não associados);
* Não acompanha músicas, dvd’s de clipes ou
cd’s..
* Não acompanha o milho para pipoca, óleo,
gás e pessoa para estourar as pipocas.
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.
VALORES COBRADOS POR
TÍTULO
R$ 2,00
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 diretamente na sede da ACEAN.
Após agendamento o empresário fará a
homologação na data marcada e irá retirar o
seu certificado pronto também.



Página 03INFORMAINFORMAINFORMAINFORMAINFORMATIVTIVTIVTIVTIVOOOOO
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
Consultoria Jurídica Gratuita pelo
Site da ACEAN para Associados
A consultora jurídica da ACEAN, o
advogado está à disposição dos
associados através do e-mail que está
cadastrado, através do link assessoria
jurídica no site da ACEAN. Onde os
associados entram com seu código e sua
senha e escreve suas dúvidas. Serviço
oferecido gratuitamente para associados.
Sistema de Recuperação de
Crédito
A SRC – Sistema de Recuperação de
Crédito é um departamento financeiro
responsável por efetuar serviço
especializado de cobrança, realizando
acordos e recebimentos de dívidas ativas
de empresas filiadas à Associação
Comercial e Empresarial de Artur Nogueira
ajudando assim na recuperação de crédito
e na redução da taxa de inadimplência no
comércio local.
  - Intermediação entre o devedor e o
associado, quando aquele demonstrar
interesse em fazer acordo renegociando

seu débito;
  - Muitos consumidores comparecem todos
os dias na ACEAN, para consultar seus
nomes, muitos interessados em quitar seus
débitos;
  - Recebimento dos débitos de até 5 anos;
  - A prestação de contas dos valores
recebidos é feita mensal.
ACEAN CARD: CARTÃO
ALIMENTAÇÃO, REFEIÇÃO e
CONVÊNIO.
O produto é oferecido em três em versões –
cartão alimentação, refeição e convênio.
As empresas podem contratar o serviço e
disponibilizar o ACEAN CARD para seus
funcionários, que terão melhores
possibilidades de compra no comércio local.
Além de ser útil para quem trabalha, o cartão
deverá também favorecer o varejo de Artur
Nogueira. Com os cartões, os consumidores
vão optar pelas empresas da cidade, onde
podem adquirir produtos sem dinheiro vivo,
usando apenas o saldo do ACEAN Card. Isso
deverá fomentar o comércio e diminuir a
evasão de consumidores para a região,
principais propostas da Associação
Comercial.
O uso dos cartões substitui os vales-refeições,
os vales-alimentação e as cestas básicas
oferecidas por algumas empresas como
benefício aos colaboradores. Com o ACEAN
Card alimentação, por exemplo, o portador
pode dirigir-se ao supermercado conveniado
e comprar os produtos que precisa.
- ACEAN CARD - Cartão convênio - Aceito
por comércios de diversas áreas (postos de
combustível, farmácias,
supermercados, óticas, vestuários, calçados,

entre outros estabelecimentos)
pertencentes à rede de associados com
inúmeras vantagens para a empresa,o
funcionário e a loja conveniada. 
- ACEAN CARD - Alimentação/
Homologado no PAT (Programa de
Alimentação do Trabalhador) do Ministério
do Trabalho e Emprego; o Cartão
Alimentação é destinado às compras em
supermercados (in natura) para aquisição
exclusiva de gêneros alimentícios,
substituindo com vantagem as cestas
básicas, oferecendo a oportunidade de
aquisição de produtos que não fazem parte
das mesmas. O crédito é determinado pela
empresa e com valor cumulativo.
 - ACEAN CARD – Refeição/Homologado
no PAT (Programa de Alimentação do
Trabalhador) do Ministério do Trabalho
e Emprego, o Cartão Refeição é destinado
à compra de alimentos prontos utilizado
em restaurantes. O crédito é determinado
pela empresa e com valor acumulativo.
 - Vantagens do ACEAN CARD 
 Para o usuário
- Crédito pré-aprovado; - Até 40 dias para
pagar; - Sem juros; - Sem tarifas bancárias;
- Sem anuidade; - Facilidade, segurança,
acesso online ou por telefone para
consulta de saldo ou extrato;
- Identificação do Associado e de seus
colaboradores, obtendo descontos e
outras vantagens;

- Débito direto na folha de pagamento
(convênio);
- Ampla rede de estabelecimentos
credenciados à ACEAN CARD. 
 Para o empregador 
- Vale Alimentação e Vale Refeição, sem
cobrança de taxa de administração;
- Inscrição para usufruir dos benefícios do
PAT (isenção de 4% no IR);
- Otimiza a força de trabalho do RH, sem
burocracia; é capaz de administrar diversos
convênios de desconto em folha, unificando
todos numa única operação, permitindo assim
o controle dos limites e administração;
- Limites podem ser estabelecidos por
colaborador e por segmento de compra;
- Possibilita a adequação do software ao
programa de folha de pagamento;
- Cartão corporativo para pequenas
despesas.  
Para o comerciante
- Menores taxas de administração do
mercado;
- Garantia de recebimento;
Convênios Médicos e Odontológicos:
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 e-
mail: financeiro@acean.com.br.

Continuação página 02



Página 04  INFORMA INFORMA INFORMA INFORMA INFORMATIVTIVTIVTIVTIVOOOOO

Facesp - debate sobre reforma
tributária precisa amadurecer

Para Alfredo Cotait, presidente da entidade,
mudanças no regime tributário em um
momento de fragilidade econômica,
preocupam.

A rede de Associações Comerciais do Estado de São Paulo encaminhou ofício aos
deputados federais paulistas no qual alerta sobre os riscos para a economia e os prejuízos
gerados às micro e pequenas empresas (MPEs) caso a reforma tributária seja aprovada
sem uma discussão mais ampla com a sociedade.
Os documentos serão enviados pelas 420 associações comerciais afiliadas à Federação
das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp).
“O Projeto de Lei 2337/21 provocou, desde a sua apresentação, grande preocupação
entre empresários, tributaristas e diversos segmentos da sociedade, não apenas pelo
período de transição pelo qual passa o país, o que torna desfavorável sua discussão
neste momento, como por sua complexidade e ameaça de forte aumento da carga
tributária”, aponta um dos trechos do ofício.
“Considerando a importância da matéria por sua repercussão profunda sobre a economia
e as finanças governamentais, a entidade solicita que a discussão do PL no Plenário seja
postergada, bem como sejam promovidas audiências públicas que permitam aos diversos
segmentos da sociedade manifestarem suas observações e contribuições ao texto”,
finaliza o documento elaborado pela rede de Associações Comerciais.
O presidente da Facesp, Alfredo Cotait Neto, avalia que este não é o momento de fazer
Reforma Tributária, uma vez que muitos negócios ainda lutam pela sobrevivência após
um longo período de restrições causadas pela pandemia da covid-19.
“As Associações Comerciais são as legítimas representantes da classe empreendedora
e das micro e pequenas empresas e temos que usar a nossa força e a nossa
representatividade para evitar os prejuízos que esta proposta vai ocasionar”, afirmou
Cotait.
No final de julho, a Facesp, com o apoio de demais entidades de classe, encaminhou ao
Congresso Nacional um manifesto que pede a “total rejeição” ao projeto de lei que
altera o Imposto de Renda, um dos pontos mais prejudiciais do texto da Reforma Tributária.
Na avaliação da Facesp, a proposta pode aumentar a inflação e o desemprego, ampliar
a carga de impostos e deixar o sistema tributário brasileiro ainda mais complexo.
 IMAGEM: Divulgação/ACSP

Pequenos negócios criaram 72% dos
empregos nos últimos 12 meses

Segundo levantamento do Sebrae com
base em números do Caged, esse
segmento gerou mais de 2 milhões de
vagas no período.
Dados do Caged, compilados pelo Sebrae,
mostram que os pequenos negócios tiverem
saldo positivo de empregos de 2.094.812
nos últimos doze meses, número que
corresponde a 71,8% das vagas criadas no
país no período.
Significa também que as micro e pequenas
empresas criaram três vezes mais vagas de
trabalho que as grandes empresas, que
geraram 717.029 postos em doze meses.
Segundo o Sebrae, apenas no mês de junho
de 2021, as micro e pequenas empresas
apresentaram um total de 871.197
admissões contra 654.801 desligamentos,
resultando em um saldo positivo de 216.396
empregos gerados.

Esse montante equivale a 70% do total de
empregos em todo território nacional.
Já as médias e grandes empresas realizaram
663.993 admissões contra 596.048
desligamentos, resultando em um saldo
positivo de 67.945 empregos, o que equivale
a 21,9% do total de empregos gerados no
Brasil.
O Sebrae destaca ainda que os pequenos
negócios que mais criaram novos postos de
trabalho, no mês de junho, são os que atuam
no setor Serviços, um dos mais afetados pela
pandemia do coronavírus.
Nesse período, essas empresas criaram 87,2
mil novas vagas, seguidas pela do Comércio,
com 63,2 mil, Indústria da Transformação,
com 30,9 mil, Construção Civil, com 26,4
mil e Agropecuária, com 5,9 mil.
Todos os setores das micro e pequenas
empresas apresentaram resultado positivo,
diferentemente do que ocorreu entre a médias
e grandes, que fecharam cerca de seis mil
vagas na Construção Civil.
 
IMAGEM: Pixabay
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ACEAN lançou campanha para comemorar o Dia dos Pais
em Artur Nogueira

A promoção “UM SUPER PRESENTE PARA O MEU SUPER PAI”,
sorteou dois vales compras de R$500,00 cada para que os ganhadores
possam gastar nos comércios participantes da promoção.
 por Correio Nogueirense

Ingrid Vieira  Ramos Aparecido Manuel Rodrigues

Para aquecer as vendas na semana de Dia dos Pais, que esse ano aconteceu no
domingo (8), a ACEAN (Associação Comercial e Empresarial de Artur Nogueira)
preparou uma superpromoção e muitos brindes para chamar a atenção dos
consumidores.
A Associação Comercial está lançando a campanha “UM SUPER PRESENTE
PARA O MEU SUPER PAI”, para comemorar o dia dos pais.
Foram sorteados dois vales compras de R$500,00 cada para que os ganhadores
possam gastar nos comércios associados da ACEAN. O sorteio ocorreu  através
do aplicativo da ACEAN no dia 06/08 às 17h e os vales foram  entregues no dia
09/08/2021.
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ACEAN distribui cestas básicas aos mais necessitados de Artur Nogueira
A Associação entregou 48 cestas básicas para moradores atendidos pela
entidade Casa do Caminho no município.
 por Correio Nogueirense
  28 de julho de 2021

Mesmo  após  mais  de  meses  em  isolamento,  continua  grande  a  mobilização  de
empresas  e  entidades  sociais  para  arrecadar  alimentos  e  produtos  essenciais  às
populações mais vulneráveis.
Com mais 5.334 infectados em Artur Nogueira, a distribuição de cestas básicas é
mais importante do que nunca no combate à fome na pandemia.
A ACEAN, Associação Comercial e Empresarial de Artur Nogueira está apoiando
campanhas de diferentes instituições do município, com o objetivo em viabilizar a
doação de cestas básicas para a população vulnerável da cidade.
A Associação entregou 48 cestas básicas para moradores atendidos pela entidade
Casa do Caminho, em Artur Nogueira, na tarde desta terça (27).
Iniciativa da ACEAN arrecada e distribui cestas básicas, alimentos e produtos de
higiene e limpeza. Para isso, conta com a ajuda dos associados.
O presidente da ACEAN, Ricardo Duzzi, diz que a Associação já faz esse trabalho
alguns anos. “O que aconteceu com a pandemia é que ficou claro que as famílias

estavam  com  muita  dificuldade  para  conseguir  renda  para  alimentação  básica.
Fizemos um movimento com nossa rede de diretores e arrecadamos 48 cestas”,
comenta Ricardo Duzzi, presidente da ACEAN.
Duzzi destaca a importância do trabalho em equipe. “Temos uma equipe e diretores
solidários, que está nos apoiando nestas ações, para compartilharmos com as famílias
mais carentes um pouco daquilo que não falta em nossas casas. Juntos podemos
transformar esse momento pandêmico de quem precisa”, destaca.
Ao todo, a cidade tem 5.334 infectados pelo novo coronavírus, sendo que 5.066 já
são considerados casos recuperados, pois passaram 14 dias em isolamento social e
não apresentam mais sintomas da da Covid-19 e 132 pessoas que não resistiram à
doença.
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