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Cooperativa de Energias Renováveis pode ser opção a santa-helenenses 

para diminuir valor da conta de luz 

O atual momento, que antecede aumento no valor pago pela energia elétrica, requer estratégias dos consumidores 
para diminuir a conta de luz. Dentre as opções aos empresários está uma parceria da Associação Comercial e Em-
presarial de Santa Helena (Acisa) com a Cooperativa de Energias Renováveis do Paraná (Paraná Energia). A iniciativa 
conta com o apoio da Coordenadoria das Associações Comerciais e Industriais do Oeste do Paraná (Caciopar). 
O objetivo geral da cooperativa é o suprimento de 
energia elétrica mais barata, limpa e de fontes sus-
tentáveis, como energia solar, termelétrica a biogás, 
centrais geradoras hidrelétricas (CGHs) e eólica, ou 
outra fonte renovável, desde que seja produzida no 
Paraná. 
Com a adesão à cooperativa o consumidor terá um 
desconto de até 12% na fatura de energia, segundo 
a secretária executiva da Acisa, Dayane Passos. “É 
uma forma de oferecer mais uma opção de vanta-
gens aos associados”, ressalta a presidente da Asso-
ciação Comercial, Claudete Remor. 
 
Adesão à cooperativa 
Dayane Passos, observa que o procedimento para associação à cooperativa é fácil. “Basta ter a conta no nome, en-
caminhar-se à Associação Comercial e levar uma fatura para a análise do perfil de consumo. A partir disso será pos-
sível informar quanta energia pode ser entregue e qual será a economia média mensal para o consumidor”, explica. 
Em seguida é feita a adesão à cooperativa. “O associado paga somente uma vez pela integralização social, uma cota 
R$200, sem nenhuma taxa adicional e tem um desconto de até 12% na conta de energia”, complementa. 
Dentre os quesitos para receber a energia pela Cooperativa está a adesão à Paraná Energia. A análise leva em conta 
o consumo médio de 400KW por mês e não ter demanda contratada da Copel. 
Os interessados podem buscar outras informações junto à Acisa, ou pelo telefone da entidade, (45) 3268 1497. 

 

Qual é a sua opinião sobre a ACISA, sua 
diretoria, benefícios e serviços prestados? 

 
Responda a pesquisa acessando o link que foi 

enviado via e-mail e WhatsApp.  





Projeto “Somos Mais Brasil”  
O dia 07 de setembro se aproxima e a ACISA convida todos 
os empresários associados e a população de Santa Helena 
para participar dessa comemoração utilizando a Bandeira do 
Brasil em seu local de trabalho ou residência, seja no ambi-
ente externo, em tecido, hasteada, ou no ambiente interno, 
em tecido, adesivo ou papel. É a retomada do projeto 
“Somos Mais Brasil”, que tem como objetivo mobilizar a 
comunidade santa-helenense para demonstrar seu patrio-
tismo. A adesão à campanha é livre e espontânea. 
 
Carreata cívica 
A convite da Prefeitura Municipal, a ACISA participará, jun-
tamente com as empresas associadas, da Carreata Cívica 
que acontecerá dia 07 de setembro, as 8h30min, passando 
pela Avenida Brasil até a Praça Santos Dumont.   
 
Atendimento 
No dia 06 e 07 de setembro não haverá atendimento na 
ACISA. Retorno na quarta-feira, dia 08. 

Meu Sebrae conecta empreendedores e negócios de Santa Helena com 

outras regiões 

A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena 
(Acisa), por intermédio do Ponto de Atendimento ao 
Empreendedor e do Sebrae, chama a atenção dos asso-
ciados, e demais empreendedores do município e da 
região, para uma facilidade de divulgação e interação 
empresarial. Uma das ferramentas que auxiliam neste 
sentido é o aplicativo Meu Sebrae.  
Conforme a responsável pelo Ponto de Atendimento ao 
Empreendedor, Maysa Pereira, o intuito é facilitar o 
contato e a disponibilização de alguns serviços como, 
capacitações, emissão do boleto task, alerta sobre pre-
enchimento do Simples Nacional, demais conteúdos e 
lives.  
Dentre as ferramentas, com destaque, está o Sebrae 
Plays, “uma vitrine digital para divulgação e busca de 
produtos, o que possibilita o contato entre os empreen-
dedores e ampliação do leque de negócios”, observa 
Maysa Pereira. 
Para a utilização é necessário baixar o aplicativo, criar 
uma conta, inserir os dados e áreas de interesse e nave-
gar pelas soluções disponíveis. “O aplicativo representa um canal direto de atendimento”, ressalta Maysa Pereira. 
A ferramenta não é direcionada a um público específico,  
mas visa dar suporte ao empreendedorismo. 


