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ASSOCIE-SE 
GRATUITAMENTE

À SMEA

SOCIEDADE MINEIRA DE ENGENHEIROS AGRÔNOMOS, 
SMEA E EVOLUA ENERGIA FIRMAM PARCERIA PARA 

REDUZIR CONTA DE ENERGIA DOS ASSOCIADOS - PARTE 1

 conta de energia dos associados Da ASociedade Mineira de Engenheiros 
Agrônomos, SMEA, cará mais barata, 

apesar dos aumentos recorrentes na tarifa de 
energia. A partir da parceria entre a instituição 
e a Evolua Energia – empresa mineira 
produtora de energia fotovoltaica (solar), 
criada com o propósito de gerar energia limpa 
e renovável a partir de painéis fotovoltaicos 
para tarifas do grupo B em áreas atendidas 
pela rede de baixa tensão da CEMIG – 
Companhia Energética de Minas Gerais - os 
Associados conseguirão redução de 16% 
(dezesseis por cento)  do valor da tarifa, 
podendo chegar até 20% com o programa de 
indicações, a cada 5 indicações ativas o cliente 
recebe 1% de desconto. .

Convênio SMEA x  EVOLUA ENERGIA

De acordo com o Presidente da Evolua Energia 
– Tarcísio Neves -  “esta conquista permite que 
os associados escolham sua fonte de energia, 
que é renovável e mais sustentável”.

O Presidente da SMEA – Emílio Mouchrek – 
destaca que a Evolua é uma empresa 
extremamente ligada a ecologia e será muito 
importante à adesão dos Associados a este 
novo projeto, com benefícios extensivos a 
familiares e funcionários, neste momento em 
que a conta de luz está extremamente cara, 
devido à crise hídrica e ao custo da produção 
de energia.

Comentários Finais

Com o processo de adesão totalmente digital, 
o Associado interessado em ter desconto em 
sua conta de energia elétrica, deverá acessar a 
página https://evoluaenergia.com.br/smea 
para cadastrar sua conta de luz, escolher um 
dos planos e inserir os dados para o 
pagamento mensal da conta com desconto.  

Após a contratação, há o prazo de até 90 dias 
para sua conta começar a ter o desconto.

Desconto de até 20% na tarifa de energia poderá ser aplicado.
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Coloque o 
código 0094

no campo 34.
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Agro: Quem conhece Valoriza!


