
04 DE DEZEMBRO DE 2020  

 

A ACISA iniciou nesta quarta-feira (02), os atendimento 

pela Sala da Fomento Paraná. Como correspondente a 

Acisa estará autorizada a captar propostas nas modalida-

des ‘Investimento Fixo e Misto’ e, também ‘Capital de 

Giro’, acima de R$20mil até R$1,5 milhão. O lançamen-

to contou com a presença da analista de desenvolvimen-

to da Fomento Paraná, Juliana Ares Pereira. 

A secretária executiva da ACISA, Dayane Passos, ressal-

ta que ontem foi lançada uma linha de crédito da Fo-

mento Paraná voltada ao turismo. “Esta nova modalida-

de atenderá a demanda de empresas do setor de turis-

mo, principal prejudicado com a pandemia da Covid-19”, 

destaca. Conforme a parceria, a Acisa realizará todos os contatos com os clientes, necessários à cole-

ta, visitas nos locais do empreendimento, formalização e finalização dos contratos de empréstimos, 

inclusive, comunicação da aprovação, ou, reprovação do crédito por parte da Fomento Paraná, e o 

acompanhamento da realização do investimento financiado. 

Juliana Pereira observa que a Acisa desenvolve um trabalho de destaque no município e com a oferta 

de crédito torna-se ainda mais importante. “Os empresários interessados em buscar linhas de crédito 

podem se dirigir à Associação Comercial”, ressalta. 

A presidente da Acisa, Claudete Remor, frisa que a entidade disponibiliza uma colaboradora que atua 

como agente de operacionalização na Sala da Fomento Paraná, mais uma forma de auxílio ao empresá-

rio interessado em busca de crédito de estímulo à manutenção empreendedora no município. 

Está aberta Sala da Fomento Paraná junto à Associação 

Comercial de Santa Helena 

Interesse do Associado: 

 

RELATÓRIO FINANCEIRO (outubro/2020) 

 

Saldos Bancários: 

ACISA Conta Corrente: R$ 40.713,33 

ACISA Fundos de Investimento: R$ 100.612,54 

COJEM Conta Corrente: R$ 11.837,52 

COJEM Fundos de Investimento: R$ 7.361,42 

CME Conta Corrente: R$ 892,99 

CME Fundos de Investimento: R$ 18.422,78 

  Previsto Realizado A Realizar 

Receitas R$ 118.215,73 R$ 116.602,57 R$ 1.750,13 

Despesas R$ 118.549,87 R$ 118.549,87 R$         0,00 

Saldo -R$        334,14 -R$     1.947,30 R$ 1.750,13 

Reconhecimento pelo trabalho 
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O Conselho do Jovem Empreendedor (Cojem), de Santa Helena, ficou com a 2ª 

colocação nos Jogos dos Jovens Empreendedores do Paraná (Jojep’s). Neste ano 

Santa Helena contou com 12 inscritos e competiu com 320 pessoas, integrantes 

de outros conselhos da Confederação Nacional de Jovens Empresários (Conaje). 

O coordenador dos Jojep’s 

em Santa Helena, Joelson 

Luiz Backhaus, destaca que 

houve o envolvimento po-

sitivo dos participantes do 

município, tanto nas dinâ-

micas conjuntas, que foram 

desenvolvidas no formato 

online, quanto nas ativida-

des individuais.  

Uma inovação foi a utiliza-

ção de um aplicativo pelo 

qual foram registradas as atividades desenvolvidas e geradas as pontuações.  

Com a conquista do 2º lugar geral no Jojep’s, houve um avanço importante, se 

comparado com o ano anterior, quando o Cojem conseguiu o 6º lugar. Backhaus 

observa que, a classificação é satisfatória, porém, ressalta o propósito principal, 

de estimular a mudança nos hábitos de vida como, alimentação saudável e práti-

ca regular de atividades físicas. 

Cojem de Santa Helena conquista segunda 

colocação geral no Jojep’s 

Em cumprimento ao Decreto Municipal n° 414/2020 de Santa Helena, publicado 

no Diário Oficial em 26 de novembro de 2020, a ACISA optou pelo cancelamen-

to de todos os eventos programados para os próximos 15 dias, conforme perío-

do previsto no decreto. 

Foram cancelados, a Assembleia Geral Extraordinária, que estava prevista para 

segunda-feira (30), e o Feirão de Veículos, agendado para os dias 04 e 05 de de-

zembro no estacionamento do Sicredi.  

Além disso, houve o cancelamento de locações de todas as salas da Acisa até o 

dia 11 de dezembro de 2020. 

A diretoria da entidade ressalta que, cada evento, ou locação, será analisado in-

dividualmente para definição de nova data, formato, e outros detalhes, após a 

liberação por parte da Administração Municipal.  

A orientação da Acisa é para que os empresários, e a população em geral, se 

atentem para o que está previsto no Decreto Municipal 414/2020. O documento 

pode ser conferido no endereço http://diario.santahelena.pr.gov.br/, na publica-

ção do dia 26 de dezembro. 

Em obediência a decreto Acisa cancela eventos  

na entidade até 11 de dezembro 
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Apoio: 
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