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SOBRE A

ACISI
A Associação Comercial,
Industrial e Serviços de Itumbiara
- ACISI, com 57 anos de
fundação, é uma entidade sem
ﬁns lucrativos que representa a
classe empresarial com ações
diversas voltadas para
desenvolvimento da economia
local.
Tem como missão liderar
iniciativas que defendam os
interesses dos setores comercial,
industrial e de serviços, sempre
com a representatividade política
suprapartidária.

A ACISI é dirigida por
empresários de diversos setores
e empresas de todos os portes.
A base de atuação da entidade
vem das parcerias com
empresas, sistema “S” e setores
constituídos do município e do
estado, por meio da FACIEG –
Federação das Associações,
Comerciais e Industrias do
Estado de Goiás.

BENEFÍCIOS

CONVÊNIOS
ASSESSORIA CORPORATIVA E
CAPTAÇÃO DE RECURSOS: FCO, FDCO,
FNO, FDA, FNE, FDNE, BNDES,
PRODUZIR, PROGER, FINEP, Capital de
Giro, Crédito Imobiliário, CRI, GOIÁS
FOMENTO.
ASSISTÊNCIA CONTENCIOSA JUDICIAL
E ADMINISTRATIVA, CONSULTORIA
PREVENTIVA.

PROREDUC: Programa de Redução de
Custos contra a cobrança indevida de
impostos. Ações contra tributos
indevidos como taxas de energia
elétrica, entre outros.
SEGURO GARANTIA JUDICIAL
TRABALHISTA: Seguro para ações
trabalhistas novas e processos
trabalhistas em andamento.
CONSULTORIAS TRIBUTÁRIA E
TRABALHISTA: gratuito.

CONVÊNIOS
CONSULTORIA EM SISTEMAS DE
GESTÃO: Implantação de sistema de
gestão ﬁnanceira, controle de estoque e
lojas virtuais.
CARTÃO DE BENEFÍCIOS
ACISI/SYNDCARD: Para descontos no
comércio. Serviços laboratoriais e
médicos. Inclusos no pacote de
serviços: mini-seguro de vida, auxílio
funeral e tratamento odontológico.
COMUNICAÇÃO CORPORATIVA:
Atendimento completo na área de
comunicação - consultoria, assessoria e
execução de planos de jornalismo,
marketing e publicidade. Fotos, imagens
especiais para memorial de obra ou
serviços e trabalhos operacionais para
plataformas digitais.
ATENDIMENTO DE MEDICINA DO
TRABALHO NAS EMPRESAS: Especíﬁco
para exames admissional ou
demissional, periódicos, mudança de
função e homologação de atestados.
Exames laboratoriais, avaliação
psicológica e outros. Necessário
agendamento.
PDF IEL - PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO DE
FORNECEDORES: Programa de
qualiﬁcação que prepara empresas
fornecedoras para atender exigências de
grandes compradoras.

CHECK-UP MÉDICO EXECUTIVO: Checkup direcionado aos empresários. No
mesmo padrão de atendimento de São
Paulo com a economia de realizar todos
os procedimentos em Itumbiara.
Necessário agendamento.
LAZER: Descontos especiais nas
entradas e hospedagem no HOT PARK Rio Quente, COSTA DO SAUÍPE RESORT
- Litoral Baiano e HOTEL MORADA DO
SOL - Caldas Novas. Reservas na ACISI.
ESPAÇO PARA CONFRATERNIZAÇÃO E
FESTAS: Espaço com playground,
piscinas, suítes e amplo estacionamento.
Necessário agendamento.
PALESTRAS, CURSOS E SEMINÁRIOS:
Eventos gratuitos ou com preço
reduzido para associados. Programação
conforme agenda dos parceiros
(SEBRAE, SENAI, SESI, SESC, FACIEG) e
demanda das empresas.
ACISI CURSOS DE GRADUAÇÃO:
Descontos em cursos de graduação /
pós-graduação e bolsas-convênio para
colaboradores de empresas associadas e
seus dependentes.
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