
Os empresários e pessoas físicas de Santa Helena já podem se associar à Cooperativa de Energias Renováveis do 
Paraná (Paraná Energia), que tem participação da ACISA, por intermédio da Coordenadoria das Associações Comer-
ciais e Industriais do Oeste do Paraná (Caciopar). O objetivo geral da cooperativa é o suprimento de energia elétrica 
mais barata, limpa e de fontes sustentáveis, como energia solar, termelétrica a biogás, centrais geradoras hidrelé-
tricas (CGHs) e eólica, ou outra fonte renovável, desde que seja 
produzida no Paraná. 
Qualquer consumidor pode se associar. Pode ser pessoa física, 
ou empresas que estejam conectadas à rede da Copel, segundo 
a diretora executiva da Paraná Energia, Yonara Medeiros. Den-
tre os requisitos está o enquadramento no grupo B, ou seja, 
consumidores da cidade e que não tenha outros benefícios go-
vernamentais para a eletricidade. 
 
Adesão 
A secretária executiva da Acisa, Dayane Passos, ressalta que o 
procedimento para associação à cooperativa é fácil. “Basta ter a 
conta no nome e encaminhar-se à Associação Comercial e levar uma fatura para a análise do perfil de consumo. A 
partir disso será possível 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 integrali-
zação social, uma cota R$200, sem nenhuma taxa adicional e tem um desconto de até 15% na conta de energia, 
conforme Dayane Passos. “Este benefício é único para associados a Acisa”, complementa. 
 
Parceria 
A parceria com a Caciopar e associações comerciais, segundo Yonara Medeiros, visa promover a acessibilidade, 
maior capilaridade e contato direto com os consumidores de eletricidade. Para a Acisa é uma forma de oferecer 
mais um serviço e vantagens aos associados, segundo a presidente, Claudete Remor. 
 
Geradores e consumidores 
A Paraná Energia tem por atribuição fazer a “ponte” entre geradores de energias renováveis e consumidores. Toda 
energia contratada e produzida por fontes fotovoltaicas, biogás e PCHs vai para a rede da concessionária, a Copel, 
que identifica a quantidade de energia que entrou e então a devolve em créditos. 
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A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), por intermédio de 
sua diretoria, se manifesta contrária ao fechamento do comércio, como estabele-
cido pelo Decreto 6.983/2021, do Governo do Estado. Para tanto, algumas medi-
das estão sendo trabalhadas a nível municipal e regional. Conforme a entidade, 
prejuízos imensuráveis são gerados com novo fechamento das empresas. 
Conforme a presidente, Claudete Remor, a Associação Comercial entende a indig-
nação dos empresários frente ao novo decreto do Governo do Estado do Paraná 
para conter a dissemina-
ção do novo coronavírus. 
No entendimento da clas-
se empresarial, a dissemi-
nação ocorre por outros 
meios e não no comércio, 
como publicado em nota 
pela Federação das Asso-
ciações Comerciais do 
Paraná (Faciap). “Os em-
presários não podem pa-
gar pela irresponsabilida-
de de parte da população que insiste em ignorar as medidas de prevenção”, con-
forme a entidade. 
Como forma de resguardar os empresários contra eventuais prejuízos decorren-
tes da infração ao estabelecido e, enquanto a Acisa tenta reverter essa decisão, a 
orientação é pela obediência aos decretos e, para as pessoas seguirem as medi-
das de combate ao coronavírus como, uso de máscara, distanciamento físico e 
higienização das mãos. 

Acisa se manifesta contrária ao fechamento do 
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Uma nova ideia para o turismo de Santa Helena com foco na iniciativa privada. Esta foi a sugestão discutida em uma 
reunião entre empresários, Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), Conselho Municipal de 
Turismo (Comtur), e poder público. A proposta é criar um roteiro de turismo que envolva os empreendimentos co-
mo hospedagem, gastronomia e demais atrativos. 

A sugestão é que agências de viagens, empresas de even-
tos, hospedagem e gastronomia trabalhem juntas com o 
objetivo de fortalecer a iniciativa privada. Roteiros no mo-
delo city tour visam incentivar a cadeia de turismo do mu-
nicípio. Dentro deste conceito diversas empresas podem 
participar e cada uma organizar seu próprio roteiro, o que 
permite conhecer pontos de interesse distintos no muni-
cípio. “Esta ação é um passo a mais a ser dado para o se-
tor privado tomar a iniciativa de fazer o que precisa ser 
executado, de forma correta, sem esperar que o Municí-
pio faça tudo”, destaca o presidente do Comtur, Jackson 
Bueno. 
O setor público serviria como apoio à iniciativa privada, 
conforme a sugestão. Ideias estão sendo estudadas para 

embasar um plano de roteiros que possibilite e estimule os turistas a ficarem mais tempo no município, segundo a 
secretária executiva da Acisa, Dayane Passos. “São várias etapas a serem cumpridas. O primeiro passo já foi dado”, 
enfatiza Jackson Bueno. Estamos alinhando o fomento pela iniciativa privada. “Nosso município tem potencial para 
o turismo e pode atrair visitantes aos nossos atrativos”, destaca a presidente da Acisa, Claudete Remor. 
Para que a iniciativa se consolide novas agendas serão mantidas entre empresários, representantes do setor de tu-
rismo e o poder público, com a premissa de trabalhar unidos no fortalecimento da cadeia turística. 

Turismo com foco na iniciativa privada é sugestão para incrementar             

o setor em Santa Helena 


