A Associação Comercial e Empresarial de Nova Esperança atua como representante da classe
empresarial, intercedendo em seu favor junto ao Poder Público, agências bancárias e instituições de ensino;
reivindicando, apoiando e incentivando medidas benéficas para o crescimento e desenvolvimento do comércio, da
indústria, do setor agropecuário, de profissionais liberais, de empreendedores individuais e prestadores de serviços da
nossa cidade e região. A ACINE oferece entre outros serviços:
 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SPC: Consultas e inclusões de pessoas
físicas, jurídicas e cheques no SPC e consulta SERASA nacional;
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA: Serviços de Nota Fiscal Eletrônica com descontos para
associados;
 EVENTOS PROMOCIONAIS: Realização da feira ponta de estoque; Campanha com
promoções relativas ao dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados e ao natal;
 CURSOS, TREINAMENTOS, CONSULTORIAS E PALESTRAS: Promovidos pela
Acine e pelo SEBRAE, acontecem nos auditórios e nas salas de treinamentos disponíveis na
própria associação;
 SALAS DISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO E REALIZAÇÃO DE REUNIÕES: Com
capacidade para 45 e 60 pessoas;
 AUDITÓRIO DISPONÍVEL PARA LOCAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSOS E
PALESTRAS: Com capacidade para 120 pessoas;
 PROE (PROGRAMA DE ESTÁGIO): O instituto Proe disponibiliza o Programa de
Complementação Educacional, possibilitando às empresas público-privadas e profissionais
liberais a contratação de estagiários. Essa contratação contempla uma série de benefícios a
curto, médio e longo prazo para as empresas conveniadas;
 CERTIFICAÇÃO DIGITAL: O documento eletrônico de identidade e-CPF ou e-CNPJ é
utilizado para garantir a autenticidade dos remetentes e destinatários de documentos e dados
que trafegam pela Internet, assegurando sua inviolabilidade. O e-CPF e o e-CNPJ foram
criados para facilitar o relacionamento entre os contribuintes brasileiros e a Secretaria da
Receita Federal-SRF. O associado tem 23% de desconto.
 PONTO DE ATENDIMENTO SEBRAE: O associado ganha descontos em cursos,
treinamentos e palestras;
 CONVÊNIO COM HOMENET TELECOM: O associado ganha 10% de desconto na taxa
de ativação de internet banda larga;
 CONVÊNIO COM HNET SISTEMAS: O associado ganha 10% de desconto na taxa de
ativação de páginas de internet;
 CONVÊNIO COM A UNIODONTO: A Uniodonto está à disposição de todos os associados
Acine, com planos odontológicos participativos e integrais;
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 CONVÊNIO COM SERVILOJA; Para crediário com cartão Ter Cred;
 CONVÊNIO COM MEU CRED: Serviço de adiantamento salarial Meu Cred, onde todos os
associados e seus funcionários poderão adquirir um cartão para efetuar compras à vista nas
empresas conveniadas. (SOMENTE PARA A CIDADE DE NOVA ESPERANÇA)
 CONVÊNIO COM ESCOLA APRENDA MAIS: O associado ganha um desconto de 10%
na mensalidade e um desconto especial na taxa de matrícula;
 CONVÊNIO CARTÕES CABAL VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO – O
cartão Cabal Vale descomplica, porque facilita a diminuição de custos, deixa procedimentos
mais simples e garante segurança;
 JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ – Escritório do órgão de registro de atividades
ligadas a Sociedades Empresariais, responsável por todos os registros de atividades
empresariais de caráter mercantil;
 ASSESSORIA JURÍDICA PARA ASSOCIADOS;

 CONVÊNIO COM PLANO DE SAÚDE PAM;

 CONVÊNIO COM PLANO DE SAÚDE SANTA RITA;
 CONVÊNIO COM TERRA PARQUE ECO RESORT (10% Desconto p/ Associados);



PARCERIA COM A EMPRESA NOROESTE GARANTIAS - A Noroeste Garantias é
uma associação de empresas que se unem para negociar melhores condições de acesso ao
crédito junto ao sistema financeiro. Possuem, como principal fator de negociação, garantias
líquidas em dinheiro para oferecer às instituições financeiras, caso necessite honrar eventuais
inadimplências.
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