
A necessidade é a mãe das grandes invenções. As pessoas são movidas pela superação e pelo novo. A crise, por 
mais dificuldades que apresente, é um ambiente fértil ao pensar criativo e à aceitação e prática da mudança. As 
tecnologias, que reconfigu-
ram há décadas a realidade 
mundial, ganharam ainda 
mais força e importância 
com a pandemia do coro-
navírus. Dentro das novas 
tendências de consumo, as 
plataformas online de com-
pras assumem condição de 
parceiras de empresas dos 
mais diferentes portes e 
ramos. Conectar-se a esse 
novo cenário é mais que uma estratégia ou um investimento, passou a ser uma necessidade. 
Atenta a isso, a ACISA firma parceria com a Caciopar, que coloca no mercado o Compra Oeste, um marketplace que 
abre um novo horizonte de oportunidades a empresas filiadas às 46 associações comerciais da região. Mesmo man-
tendo sua presença física, as empresas precisam estar em uma plataforma online, ambiente frequentado por um 
número cada vez maior de consumidores. São pessoas das mais diferentes faixas etárias que buscam, por meio des-
sa ferramenta, muito mais que uma nova experiência de compras, comodidade, praticidade e rapidez. Elas abrem 
as portas para uma nova realidade nas relações entre clientes e empresas. 
O Compra Oeste pode ser utilizado pelas empresas da região sem pagamento de mensalidade. O cadastro dos pro-
dutos ofertados pela empresa é fácil e rápido. O lojista paga uma pequena taxa, uma das menores do mercado, 
somente depois de efetuar a venda. O marketplace opera também como um site bastante dinâmico que abre a 
oportunidade de uso do sistema de delivery às empresas integradas. É importante ressaltar que todos os pagamen-
tos podem ser realizados a partir da plataforma com total segurança. 
O mundo tem mudado a uma velocidade espantosa e os novos hábitos e tendências são irreversíveis. Portanto, o 
Compra Oeste é uma grande oportunidade de reinvenção do seu negócio. Junte-se à Caciopar e à ACISA e, além de 
inovar, ajude-nos a consolidar uma nova forma de alcançar os consumidores e de realizar excelentes negócios. 
Solicite maiores informações na ACISA 3268-1497. 
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Executiva e diretores da Acisa participam de encontros online para entender o 
funcionamento e as vantagens de ser cooperado da Paraná Energia. As reuniões 
online são intermediadas pela Caciopar, coordenadoria que representa 46 associ-
ações comerciais do Oeste do Paraná. Os detalhes sobre a cooperativa de energi-
as renováveis são repassados pela diretora executiva Yonara Medeiros. 
Em dezembro, durante a última reunião da Caciopar em 2020, a Coordenadoria e 
12 associações comerciais firmaram termo de cooperação com a Paraná Energia – 
a estimativa é de elevar significativamente esse número em pouco tempo. “Isso 
aconteceu depois que uma comissão especialmente criada, de Energias Renová-
veis, estudou a fundo o assunto e constatou que a parceria é interessante para as 
empresas e às Aces do Oeste”, diz a gerente da Caciopar, Rosane Schulz Ferreira. 
“A finalidade é levar energias renováveis a empresas e a outros consumidores, 
sempre com foco na sustentabilidade e abrindo um interessante diferencial de 
competitividade”, segundo Yonara.  
A Paraná Energia tem por atribuição fazer a ponte entre geradores de energias 
renováveis e consumidores. “Fazemos contrato de locação, recebemos e distribu-
ímos a energia aos cooperados”. Toda energia contratada produzida por fontes 
fotovoltaicas, biogás e PCHs vai para a rede da concessionária (Copel). Essa identi-

fica a quantidade 
de energia que 
entrou e então a 
devolve em crédi-
tos. A energia fica 
no nome da coo-
perativa e a Copel 
a distribui. 
Na Paraná Ener-
gia “a economia é 
proporcional ao 
consumo”, con-
forme Yonara, 

que deu exemplos: para consumo médio de 1.200 kWh, a economia mensal fica 
entre R$ 100 e R$ 120. Considerando que a energia elétrica é um insumo funda-
mental a qualquer empresa, toda economia é muito bem-vinda, de acordo com o 
presidente da Caciopar Flávio Furlan. 
 
Adesão 
 
Os encontros já realizados permitiram informar sobre como se integrar à coope-
rativa de energias renováveis.  
O interessado precisa preencher fica de matrícula e integralizar capital social de 
no mínimo 100 cotas – R$ 200. Uma condição importante para virar cooperado é 
ter consumo mensal mínimo de 400 kWh/mês.  
É necessário ter cópia da conta de luz e o histórico de consumo. Caso a conta es-
teja em nome de pessoa jurídica então será necessário apresentar cópia do con-
trato social e documentos dos sócios que assinam pela empresa. Se estiver em 
nome de pessoa física ela terá de dispor de RG e CPF e caso a conta esteja no de 
terceiros, então será trocado para pessoa física – procedimento feito pela própria 
cooperativa.  
 
Em Santa Helena, os empresários podem procurar a ACISA para obter mais in-
formações. 
 

Associações Comerciais informam sobre vantagens 

de ser cooperado da PR Energia  



* Certificado Digital para CPF e CNPJ (desconto exclusivo); 
* Serviço de Proteção ao Crédito (pacotes empresariais); 
* Linhas de crédito; 
* Consultorias empresariais e capacitações; 
* Planos de Saúde; 
* Descontos e benefícios em instituições financeiras; 
* Cartão Vale Alimentação; 
* Campanhas coletivas de Promoção Comercial; 
* Loja virtual para vendas online; 
* Desconto em consultas e exames (sem mensalidade); 
E muitas outras vantagens. 

Aproveite as vantagens de ser associado: 

A Fomento Paraná disponibi-
liza linhas de crédito para 
energia renovável, turismo, 
capital de giro e inovação 
tecnológica.  
 
A ACISA está autorizada a 
captar propostas nas modali-
dades ‘Investimento Fixo e 
Misto’ e, também ‘Capital de 
Giro’, acima de R$ 20mil, até 
R$ 1,5 milhão.  
 
Entre em contato com a ACI-
SA e solicite mais informa-
ções. 


