
 
 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL, AGROPECUÁRIA E 
DE SERVIÇOS DE CARANGOLA - ACIAC 

 
Produtos e Serviços Oferecidos ao Associado 

 
 

Consulta ao SCPC - Informações e consultas sobre pessoa física e pessoa jurídica, 
como: cheques sem fundos, cheques sustados e cheques roubados, débitos em atraso ou não 
quitado no comércio, protestos de títulos e documentos, além da opção de negativação por 
inadimplência do cliente. 

 
Apoio Jurídico - A ACIAC oferece aos seus associados um atendimento jurídico 

personalizado, visando atender as necessidades específicas do empresário e do comerciante, 
especialmente no que se refere às ações de cobrança em face dos devedores, com o fim de 
possibilitar que associado reduza os prejuízos financeiros ocasionados pela falta de pagamento 
do consumidor inadimplente.  

 
Departamento de Cobrança - Antes de ingressar com a cobrança judicial os 

consultores jurídicos da ACIAC procuram a negociação extrajudicial do débito, agilizando o 
recebimento do passivo financeiro através de acordo extrajudicial com o devedor. 

 
Banco de Currículos - Com um amplo cadastro de currículos de profissionais de 

diversos ramos, a ACIAC atende a demanda dos empresários e comerciantes associados, além 
de oferecer vagas de emprego em toda a região. 

 
Assessoria de Marketing - Nosso produto de Marketing Digital engloba todas as ações 

de comunicação e ferramentas disponíveis na internet, oportunizando às empresas associadas 
a divulgação e comercialização de seus produtos e serviços, melhorando, assim, a sua rede de 
relacionamentos e agregando lucro ao negócio. 

 
Parceria com a Rede Doctum - A Parceria com a Rede Doctum proporciona ao 

associado e seus dependentes a realização de diversos cursos com desconto exclusivo, inclusive 
no curso de graduação em Direito, com 45% de desconto para ingressantes nas modalidades 
de vestibular em casa e 2° graduação. 
 

PCMSO E PPRA - A ACIAC disponibiliza médico especializado para atendimento aos 
associados em medicina do trabalho com desconto nas consultas - Dr. Jhuan e Dr. Mota 

 
Promoções - No decorrer do ano a ACIAC realiza diversas promoções em datas 

comemorativas, com objetivo de incrementar as vendas no comércio local, com distribuição de 
prêmios e divulgação dos eventos através de cartazes promocionais, mídia escrita e falada. O 
Natal Premiado ACIAC, por exemplo, já é um evento tradicional, que envolve os associados e 
consumidores de Carangola e toda região. 

 
Desconto 50% aluguel Auditório - A ACIAC disponibiliza um auditório como 80 

cadeiras, o qual pode ser utilizado para reuniões, encontros, solenidades, convenções, 
seminários, cursos, congressos, entre outros, com desconto de 50% do valor de locação para o 
associado. 

 
 



 
 

 
Correspondente BDMG - Financiamento rápido, com taxas e juros especiais para o 

associado enquadrado como micro ou pequena empresa, com um faturamento de até trinta 
milhões de reais por ano.  

 
Cartão Brasilcard - Cartão de crédito especial para o empresário e comerciante oferecer 

crédito e condição de pagamento aos seus clientes. 
 
Parceria com a empresa ELSOL - Possibilidade de aquisição de crédito de energia 

elétrica que proporciona uma economia de até 20% na conta de energia elétrica do associado. 
 
CemigSim – Descontos na conta de luz dos nossos associados basta nos e enviar a 

conta para análise. 
 
Parceria com ATHENA - Parceria da ACIAC para oferecer aos associados assessoria 

especializada em gestão de pessoas. 
 
Stand no Parque de Exposições - Possibilidade de aluguel de espaço para exposição 

de produtos e serviços durante a maior e mais tradicional festa regional, realizada no parque de 
exposição de Carangola/MG, disponível somente para os associados da ACIAC. 

 
Certificado Digital - A ACIAC possui parceria com a empresa AR Mineira para emissão, 

gestão e suporte dos certificados digitais.  
 
Odonto Company –  Parceria em planos odontológico com descontos exclusivos.  
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