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Lideranças de Santa Helena discutem estratégias de turismo para 

2022 no município 

O Iguassu Valley Santa Helena e a Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), com su-
porte do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), reuniram nesta quarta-feira 
(19), empresários, representantes de instituições como a Agência de Desenvolvimento Cultural e Turístico 
da Região Cataratas do Iguaçu e Ca-
minhos ao Lago de Itaipu (Adetur 
Cataratas e Caminhos) e Administra-
ção Municipal, para traçar um plane-
jamento de ações voltadas ao fo-
mento ao turismo. São iniciativas a 
serem desenvolvidas em 2022. 
Conforme o consultor credenciado 
pelo Sebrae, Adriano Luiz Spanhol, a 
base está voltada ao direcionamento 
para estratégias e características de 
inovação e geração de negócios. 
O grupo abordou ações, público pri-
orizado, envolvimento da comunida-
de além de outros detalhes. Os objetivos traçados projetam a valorização do turismo pela comunidade, 
proporcionar ótimas experiências e memórias aos turistas, colocar Santa Helena nos maiores roteiros tu-
rísticos do país e entendimento empreendedor de como pode-se crescer com o turismo. “Santa Helena 
aproveita pouco o potencial de oportunidades que dispõe para o turismo”, observa Spanhol. 
“Vislumbra-se um diferencial dentro do plano de ação para incentivo ao fomento do setor” explica o coor-
denador do Iguassu Valley Santa Helena, Wyllian Roger Kuhn. 
O objetivo, segundo os organizadores, é envolver os empresários e Administração Municipal e instituições 
de ensino para construir um planejamento estratégico voltado ao turismo e eventos. 





Ser associado à Acisa proporciona diversos benefícios aos empresários 

Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), desenvolve uma ação especial de associativismo 
em busca da mobilização dos empresários. O objetivo é que haja maior número de associados à entidade o 
que, segundo a responsável pelo Ponto de Atendimento ao Empreendedor, Maysa Pereira, garante o aumento 
na rede de contatos dos empreendedores, maior oportunidade de negócios, força representativa perante os 
órgãos governamentais e comunidade. 
Ser associado gera vantagens  como, descontos finan-
ceiros  e gratuidade em diversos produtos da cesta de 
benefícios  disponíveis pela entidade.   
A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena 
disponibiliza serviços exclusivos para associados como 
plano de saúde com tarifas reduzidas, serviço de prote-
ção ao crédito (SPC Brasil), e parcerias junto às institui-
ções financeiras que oferecem produtos com valores 
diferenciados.  
No caso, por exemplo do certificado digital, há descon-
tos. Esta é uma ferramenta que possibilita a assinatura 
de documentos de forma virtual, com o mesmo valor 
jurídico da assinatura física. 
Empresários de diversas áreas de atuação como profissionais liberais, empreendedores individuais, agriculto-
res e pensionistas podem se associar. 
Quem quiser saber mais a respeito dos benefícios de ser associado pode ir até a Acisa para conhecer os deta-
lhes de cada produto, ou entre em contato pelo telefone (45) 3268 1497 para agendar visitas na própria em-
presa. 

Uma parceria entre a ACISA e o SICREDI possibilita 
uma série de benefícios aos associados nas duas 
entidades.  
 
São descontos, isenções e outras facilidades, co-
mo: isenção em mensalidades de máquinas de 
cartão, descontos em taxas de crédito, isenção de 
taxas em baixas e alterações, além de outras cate-
gorias.  
 
Todos os benefícios podem ser acessados no mo-
mento da negociação na agência Sicredi. 


