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 A partir de uma parceria firmada pela Cresol e a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do 
Estado do Paraná (Faciap), a Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa) e a Cresol do município 
também assinaram o termo. A parceria comercial para negócios consiste em apoiar e fomentar o fortalecimento da 

atividade associativa para o desenvolvimento e a potenciali-
zação da atividade empresarial.  

Todo o Sistema Faciap e empresas associadas à Acisa terão 
acesso a condições exclusivas nos produtos e serviços do 
portfólio da Cresol. “É mais uma iniciativa importante para 
levarmos benefícios aos associados”, destaca a presidente da 
Associação Comercial de Santa Helena”, Claudete Remor.  

A Acisa também será beneficiada com um percentual de re-
passe a partir das negociações, segundo a secretária executi-
va, Dayane Passos. Para ter direito às vantagens as empresas 
devem ser associadas, simultaneamente, às duas institui-
ções, Cresol e Acisa, segundo o gerente da cooperativa de 
crédito em Santa Helena, Álvaro Freires da Silva. 

As vantagens 

A parceria contempla crédito empresarial na antecipação de recebíveis com taxa fixa a partir de 1,24% ao mês para 
até 12 meses e taxa fixa a partir de 1,98% ao mês para até 24 meses. Em capital de giro a taxa fixa inicia em 1,80% 
ao mês para até 24 meses e taxa indexada a partir de 1,46% ao mês, mais CDI para até 60 meses. No crédito investi-
mento, taxa fixa a partir de 1,46% ao mês para até 24 meses, ou taxa indexada a partir de 1,20% ao mês, mais CDI 
para até 72 meses. O crédito rotativo tem taxa fixa a partir de 1,88% ao mês para até 24 meses, ou taxa indexada a 
partir de 1,56% ao mês + CDI para até 24 meses. 

Folha de pagamento: Na folha de pagamento há isenção de custo por registro importado através do gerenciador, 
para a Faciap, coordenadorias e Acisa. Aos associados é ofertada a solução de conta salário na Cresol ao custo de 
R$ 2,50 por registro. 

Cobrança Bancária:  Condição de valor por boleto de cobrança à R$ 1,86 por título, independente do número de 
boletos gerados no mês pela empresa cooperada Cresol. 

Conta corrente: Na conta corrente é oferecida isenção de tarifa para a Associação Comercial. Os associados à Aci-
sa, que se tornarem cooperados Cresol têm pacotes diferenciados, a partir de R$ 9,94 para pessoa física e R$ 16,82 
para pessoa jurídica.  Este benefício é válido somente para a abertura de novas contas. 

Linhas BNDES:  A Cresol utiliza recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para 
oferecer o empréstimo, o que garante condições diferenciadas de prazos e taxas, segundo a instituição. 

Cresol Empresarial Mais: Para a parceria a taxa de juros é especial e fixa: a partir de 6,0 % ao ano, mais TFB (taxa 
fixa BNDES), conforme a simulação realizada no dia da contratação. Concentrando o fluxo de caixa na Cresol, o coo-
perado terá acesso a menor taxa. 

Acesso: Para ter acesso aos benefícios da parceria os empresários deverão dirigir-se até a agência da Cresol infor-
mando ser associado da Acisa. Outras informações podem ser obtidas junto à Associação Comercial, ou pelo telefo-
ne (45) 3268-1497. 

Acisa e Cresol firmam parceria e oferecem vantagens aos associados de 

Santa Helena 



 



Programe sua agenda  para estes eventos e participe! 

 

Aproveite os benefícios de ser associado da ACISA 

Vantagens e economia para sua empresa!  


