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Ponto de Atendimento ao Empreendedor (PA): Surgiu 
através de uma parceria entre a ACEPI, CDL, Sebrae e Prefei-
tura Municipal de Pitanga. O objetivo do PA é trazer para mais 
perto dos empreendedores locais, produtos e serviços ofereci-

dos pelo SEBRAE, como cursos, palestras, oficinas e consultorias. Contato: 
Marlene Strecher (042 3646 2658). 

 
Junta Comercial: A 5 anos o escritório da Junta Comercial 
do Paraná funciona dentro da ACEPI em Parceria com a 
Prefeitura Municipal de Pitanga. O registro na junta da ao 
empresário personalidade jurídica para que possa atuar 

legalmente. Contato: Plínio A. M. de Oliveira (042 3646 2658). 
 
SGC: A Sociedade Garantidora de Crédito Centro-Sul e 
parceira da ACEPI e tem o papel de conceder garantias de 
créditos aos seus associados no momento em que solicitam 
crédito para capital de giro ou investimentos. Contato  

042 3621 5595. 
 
Comunicação: Através das parcerias com os canais de comunicação de 
nosso município a Acepi divulga todas as suas ações promocionais e even-
tos, trazendo maior visibilidade também a nossos associados. 

 
 
 
 
 

 
Representatividade: A Acepi representa seus associados em diversos con-
selhos púbicos, apresentando o valor da classe empresarial de nosso muni-
cípio: 

 Conselho Municipal da Mulher; 

 Conselho Contribuintes de Recursos Fiscais; 

 Comite Gestor do Sebrae; 

 Terrotório Paraná centro; 

 Conselho Municipal do Meio Ambiente; 

 Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social; 

 Comitê Gestor Tributário; 

 Conselho de Trânsito; 

 CONSEA; 

 Conselho do trabalho; 

 Alimentação Escolar 

 Plano Municipal de Educação; 

 Concidade—Conselho da Cidade; 

 Conselho Municipal dos Direitos da Mulher; 

 Conslho de Desenvolvimento Econômico do Município; 

 CODIC—IFPR 
 
 

O suporte que sua empresa precisa você 
encontra aqui. 

Tel: 042 3646 2658 
Email: acepi_pitanga@hotmail.com 

WWW.acepipitanga.com.br 

Av. Brasil, 821, Centro, Pitanga, Paraná  
 CEP: 85.200-000 

PARCERIAS 
Missão da ACEPI 

“Representar e fortalecer a classe empresarial, fornecendo orientações e 

subsídios para a busca de soluções, promovendo o associativismo e de-

senvolvimento local “. 

Apoio: 



Produtos e Serviços 

da ACEPI 

 

 

 

Cartões de Benefícios ACEPI: A ACEPI trabalha 

com três modalidades de cartões de benefícios, 

vale alimentação, vale refeição e crédito. Utilizan-

do o cartão vale alimentação, o empresário não 

paga o custo nem manutenção do cartão. Além 

disso, tem isenção de 100% de encargos sociais e demais benefícios 

legais de acordo com a lei do PAT (Programa de Alimentação ao Traba-

lhador. Ao aderir o Vale Alimentação / Refeição as empresas reduzem as 

despesas com alimentação dos trabalhadores em até 4% do imposto 

devido. Este benefício é valido mesmo que a empresa tenha um único 

funcionário. 

COB ONLINE: A ACEPI disponibiliza para seus 

associados o COB ONLINE, ferramenta de 

renegociação automática de dívidas registradas 

no SPC que facilita e aumenta a taxa de recuperação de crédito. Com 

o CobOnLine a empresa poderá recuperar seu crédito com uma ferramen-

ta totalmente automatizadas, oportunizando aos consumidores regulariza-

rem seus débitos de forma fácil, em uma ou três parcelas ou ainda em 

condições especiais em renegociações diferenciadas feitas pela central 

de atendimento.´ 

Feiras: Com o objetivo de fomentar 

as vendas em eventos do município 

e promover os relacionamentos co-

merciais entre os empresários, a 

Acepi promove feiras com valores 

especiais na venda de stands para 

os associados. Entre em contato para saber a agenda das próximas feiras 

e programe-se. 

Jantares: A Acepi também realiza 

jantares  reconhecendo méritos al-

cançados por seus associados, seja 

por tempo de atuação no município 

ou desempenho, promovendo tam-

bém a interação entre a classe em-

presarial. 

Empreender: É um programa que promove o     

associativismo e o desenvolvimento  empresarial  

através da organização  das micro e pequenas empresas em núcleos 

setoriais. A Acepi apoia os empresários na formação e orientação destes 

núcleos. Contato: José Adilson (42 3646 2658). 

SPC: O Serviço de Proteção ao Crédito da 

ACEPI é uma ferramenta oferecida aos 

associados que permite a consulta e o cadastro de clientes inadimplentes 

dando mais segurança aos comerciantes na hora de efetuar a venda. 

Estão a disposição do associado diversos pacotes de atendimento que se 

enquadram as necessidades da empresa. 

Certificado Digital: O Certificado Digital é u-

ma assinatura com validade jurídica que garante 

proteção às transações eletrônicas e outros serviços 

via internet, permitindo que pessoas e empresas se identifiquem e assinem 

digitalmente de qualquer lugar do mundo com mais segurança e agilidade. 

A ACEPI disponibiliza diferentes tipos de certificados, de acordo com as 

necessidades de cada cliente. 

Campanhas Promocionais: Todos os 

anos, com o objetivo de fomentar o 

comércio local, atraindo cliente não só 

de Pitanga, mas também da região, a 

ACEPI realiza campanhas promocio-

nais. Esta iniciativa dão ao consumidor 

que prestigia nossos associados a 

oportunidade de concorrer a diversos 

prêmios nas datas comemorativas do ano. 

 
 

 

Quer proporcionar maior acesso a saúde e consequentemente qualidade 
de vida e segurança a seus familiares e colaboradores? A Acepi tem 
uma gama de convênios com condições e descontos especiais aos seu 
associados: 

 
 
 
 

 
Psicoterapeuta: Rosa Antunes       Pediatra: Dr. Caroline Machado         
 
                           Espaço de Luz— Psicoterapia 

Através dos convênios com as instituições de ensino a Acepi oferece 
maior acesso a educação e qualificação profissional para seus associa-
dos: 
 
 

Está com problemas e dificuldades na cobrança ou precisando de crédi-
to, a Acepi tem convênios que podem lhe auxiliar com taxas e preços 
diferenciados: 
 
 
 
 

Para auxiliar seus associados nos controles empresariais e administrati-
vos a Acepi também possui convênios com empresas de sistemas de 
automação comercial, oferecendo diversos módulos que se adéquam as 
necessidades de sua empresa: 

Convênios 

Saúde 

Educação 

Crédito e  Cobrança 

Sistemas 


