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Empresários associados à ACISA e cooperados à Cooperativa de Energias Renováveis do Paraná (Paraná Energia), se 
dizem satisfeitos com os resultados do primeiro mês. O associado tem desconto de 15% na conta de energia e paga 
somente uma vez pela integralização social, uma cota de R$200, sem nenhuma taxa adicional. A adesão pode ser 
feita na Acisa. 
O objetivo geral da cooperativa é o suprimento de energia elétrica mais barata, limpa e de fontes sustentáveis, co-
mo energia solar, termelétrica a biogás, centrais geradoras hidrelétricas (CGHs) e eólica, ou outra fonte renovável, 
desde que seja produzida no Paraná. 
O empresário Jadir dos Reis Marcílio se diz satisfeito com o resultado, tendo em vista que, já no primeiro mês foi 
possível economizar 15% na fatura de energia. “É uma ótima oportunidade e que agrega nos demais serviços da 
Acisa”, complementa. A empresária Vanessa Capelari, destaca a parceria por intermédio da Acisa com a Paraná 
Energia, o que, no seu caso representa aproximadamente R$600 de economia. É uma forma de oferecer mais uma 
opção de vantagens aos associados, segundo a presidente, Claudete Remor. 
 
Quem pode se associar 
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. Dentre 
os requisitos está o enquadramento no grupo B, ou seja, consu-
midores da cidade e que não tenha outros benefícios governa-
mentais para a eletricidade. 
A secretária executiva da Acisa, Dayane Passos, ressalta que o 
procedimento para associação à cooperativa é fácil. “Basta ter a 
conta no nome, 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 associa-
do paga somente uma vez pela integralização social, uma cota R$200, sem nenhuma taxa adicional e tem um des-
conto de até 15% na conta de energia”, complementa Dayane Passos. 
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. 



Em evento online, foi lançado na manhã desta quinta-feira (27), o Iguassu Valley 
Santa Helena. A iniciativa visa integrar um movimento regional voltado ao empre-
endedorismo e inovação. O Iguassu Valley não tem fins lucrativos e consiste de 
um trabalho para o desenvolvimento do ecossistema regional em conjunto. Em 
Santa Helena o movimento é tracionado por uma parceria entre a Incubadora de 
Inovações da UTFPR campus Santa Helena, Prefeitura Municipal e Acisa. 
O lançamento contou com representantes do movimento de outros municípios 
onde o movimento já está sendo trabalhado, caso de Cascavel e Marechal Cândi-
do Rondon. 
 
Ações conjuntas 
Conforme o prefeito de Santa Helena, Evandro Grade (Zado), que participou do 
evento de lançamento, o município está aberto para o desenvolvimento e, esta 
parceria, com certeza vai ajudar muito. “Uma lei de inovação deve ter continuida-
de, com apoio do Iguassu Valley Santa Helena”, destaca o prefeito. “A intenção é 
trabalhar em conjunto. A Administração Municipal está à disposição”, conclui. 
A presidente da Acisa, Claudete Remor destacou a parceria e frisou que o Iguassu 
Valley é um dos benefícios trazidos para o município por atuação da UTFPR como 
uma forma de oportunidade de negócios. A presidente ressaltou que a instituição 
está sempre de portas abertas para a colaboração. 
O consultor do Sebrae, Alan Debus, ressaltou a importância da participação de 
diferentes entidades, e proferiu a palestra com abordagem ao tema de inovação. 
O coordenador do 
movimento, Wylli-
an Kuhn frisa o 
fortalecimento do 
ecossistema e a 
iniciativa de imple-
mentar o movi-
mento Iguassu Val-
ley em Santa Hele-
na, com encontros 
e participação de 
parceiros para de-
bates e cases vol-
tados à inovação 
no município. 
 
Situação privilegiada 
Santa Helena está em uma situação privilegiada, segundo o professor da UTFPR, 
Thiago Naves. “Santa Helena hoje com a UTFPR acelera 10 empresas do Estado de 
forma remota. Já há casos de sucesso e, dentre os casos está uma empresa que 
atuará no setor de gestão em ovinocultura”, destaca. 
 
Movimento regional 
A marca Iguassu Valley já é utilizada em Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, Mare-
chal Rondon, Medianeira e Palotina. O trabalho reúne empresários e atores da 
inovação do município com encontros semanais do movimento, e a presença de 
convidados que abordam pautas relacionadas à diferentes setores. Posteriormen-
te há debate dos membros com objetivo de executar ações que promovam o em-
preendedorismo, inovação e melhorem o ambiente de negócios do município. 
 
Inovação 
O Iguassu Valley irá contribuir para que nos próximos anos seja consolidado o 
chamado ecossistema de inovação Santa Helena, projeto que a UTFPR trabalha, 
em parceria com o município, para criar um ambiente que promova a geração e 
aceleração de empresas e produtos. O objetivo é que Santa Helena torne-se refe-
rência no Estado, segundo o professor Thiago Naves. 
 
Confira a matéria completa em www.acisash.com.br  

Movimento Iguassu Valley Santa Helena visa estímulo à 

inovação e empreendedorismo no município 

http://www.acisash.com.br


A ACISA protocolou na segunda-feira (24) um ofício en-
dereçado ao prefeito Evandro Grade e ao Comitê de 
Combate ao Coronavírus, com solicitação de fiscalização 
à população e o não fechamento do comércio. A princi-
pal preocupação manifestada pela Acisa está relaciona-
da ao aumento no número de casos de Covid-19 e a ado-
ção de eventuais medidas restritivas que possam ser 
implantadas. 
Conforme o ofício, há preocupação, não apenas à sobre-
vivência dos comerciantes, prestadores de serviços e dos 
industriais, muitos dos quais estão em grave crise finan-
ceira com risco eminente de falência, mas também de 
toda a população, especialmente os mais vulneráveis. 
É fato público e notório, segundo o ofício, que as aglo-
merações ocorrem em diversas situações envolvendo a 
população em geral, onde não são observadas, nem fis-
calizadas as medidas preventivas, como o uso de másca-
ra e distanciamento físico. O documento também defen-
de que, é de conhecimento comum que o contágio pela 
Covid-19 não está no comércio, que segue as orienta-
ções sanitárias, mas sim nas festas clandestinas e aglo-
merações desnecessárias que continuam ocorrendo. A 
sugestão, segundo a Acisa, é que o Município adote e 
invista em outras formas de controle mais efetivas, sem 
prejuízo por busca de outras formas de ampliar e acele-
rar a vacinação. O ofício pode ser acessado aqui. 

Acisa pede maior fiscalização no 

combate à Covid-19 e que empresas 

sejam mantidas abertas 

O município de Santa Helena comemorou na quarta-feira 
(26) 54 anos de emancipação político-administrativa. Com 
foco na agricultura, o município também se destaca pelo 
turismo e pelo comércio. O desenvolvimento empresarial 
se funde com a história. Assim, também lembra-se da or-
ganização por intermédio da Acisa. 
Fundado pela Lei Estadual 5.497, de 26 de maio de 1967, o 
município foi desmembrado de Medianeira e Marechal 
Cândido Rondon. Em 1978, 11 anos depois de sua institui-
ção, passou a contar com a união dos empresários para a 
fundação da Acisa. E no transcorrer de seus 43 anos a enti-
dade defende seus associados e o empreendedorismo. 
Na data de aniversário do município, a Acisa lembra da 
importância da capacitação, dinamismo, ética, excelência, 
integração, melhoria contínua, parcerias, respeito, resulta-
dos, sustentabilidade e transparência na história. 

Neste ano atípico, Santa Helena torna-se destaque em em-
preendedorismo, inovação, união e resiliência. Em meio à 
pandemia, mantém e respeita as normas sanitárias e, ao 
mesmo tempo busca estratégias para se desenvolver.  
A presidente da Acisa, Claudete Remor parabeniza a popu-
lação, e enfatiza a superação dos desafios diários para ven-
cer. 

Acisa comemora junto com a população 

os 54 anos do município de Santa 

Helena 
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