
A Comissão Central Organizadora (CCO), da Expo Santa Helena 2021, decidiu pelo cancelamento do evento, nova-
mente neste ano. A exposição precisou ser cancelada no ano passado e, novamente não há condições para sua rea-
lização devido às ações de combate ao Coronavírus, causador da Covid-19. 
Conforme comunicado expedido pela Comissão Organizadora, o evento, inicialmente previsto para acontecer em 
maio, alcança grandes proporções, reunindo empresas de várias regiões e estados, diversos atrativos e público visi-
tante expressivo, o que é incompatível com os protocolos de segurança estabelecidos devidos a pandemia. 
Dessa forma, de acordo com o comunicado “a fim de preservar a saúde, optou-se por cancelar a edição deste ano, 
ficando mantido o compromisso de organizar a Expo Santa Helena 2022 para exposição e feira da indústria, comér-
cio e prestação de serviços”. 
No entanto, para este ano, como estímulo às empresas, em especial ao comércio local, a Acisa está desenvolvendo 
campanhas coletivas de vendas, capacitações e idealizando um evento em formato de feira, porém, de menor por-
te, cuja realização dependerá da situação e das novas medidas relativas à Covid-19 estabelecidas nos decretos mu-
nicipal, estadual e federal. 
A presidente da Acisa, Claudete Remor, observa que os decretos governamentais não permitem aglomerações, 
além de o atual cenário econômico e o poder de investimento das empresas estarem reduzidos. Estes foram alguns 
quesitos analisados pela CCO e levados em consideração para decidir pelo cancelamento desta edição. 
 
Segue o comunicado da CCO e da Acisa, quanto ao cancelamento da Expo Santa Helena 2021: 
 
COMUNICADO 
A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena – ACISA     
comunica que, devido às medidas preventivas a Covid-19, a Comissão 
Central Organizadora – CCO EXPOSH decidiu pelo CANCELAMENTO 
DA EXPO SANTA HELENA 2021. 
O evento inicialmente previsto para acontecer em maio, alcança 
grandes proporções, reunindo empresas de várias regiões e estados, 
diversos atrativos e público visitante expressivo, os quais são incom-
patíveis com os protocolos de segurança estabelecidos devidos a pan-
demia. 
Dessa forma, a fim de preservar a saúde, optou-se por cancelar a edi-
ção deste ano, ficando mantido o compromisso de organizar a Expo 
Santa Helena 2022 para exposição e feira da indústria, comércio e 
prestação de serviços. 
No entanto, para esse ano, como estímulo às empresas, em especial 
ao comércio local, a ACISA está desenvolvendo campanhas coletivas 
de vendas, capacitações e idealizando um evento do tipo feira, porém 
de menor porte, cuja realização dependerá da situação e das novas 
medidas relativas a Covid estabelecidas nos decretos municipal, esta-
dual e federal. 
Sendo o que tínhamos, agrademos a compreensão de todos e fica-
mos à disposição para eventuais esclarecimentos. 
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O Conselho do Jovem Empreendedor (Cojem), de Santa Helena, estará represen-
tado na diretoria estadual da Faciap Jovem, setor para os empreendedores jovens 
da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná 
(Faciap). O convite foi feito ao diretor consultivo do Cojem, Joelson Backhaus, 
pelo presidente da Faciap Jovem, Mairus Gruber, para a diretoria de eventos. 
 
Esta é a primeira vez que o 
Cojem de Santa Helena tem 
um cargo na diretoria estadual. 
Conforme Joelson Backhaus, 
participar da diretoria da enti-
dade é importante para maior 
interação, assim como, repre-
senta uma forma de reconheci-
mento pela Federação com o 
Conselho Jovem de Santa Hele-
na em decorrência do trabalho 
realizado nos últimos anos. 
 
A intenção, conforme Backhaus, é fortalecer o elo entre o Cojem de Santa Helena 
e a Faciap Jovem, dentro do processo de coordenação e organização dos traba-
lhos com os jovens empreendedores do Estado. 

Conselheiro do Cojem de Santa Helena integra 

diretoria estadual da Faciap Jovem 

O   A N O   T O D O 



* Certificado Digital para CPF e CNPJ (desconto exclusivo); 

* Serviço de Proteção ao Crédito (pacotes empresariais); 

* Linhas de crédito; 

* Consultorias empresariais e capacitações; 

* Planos de Saúde; 

* Descontos e benefícios em instituições financeiras; 

* Cartão Vale Alimentação; 

* Campanhas coletivas de Promoção Comercial; 

* Loja virtual para vendas online; 

* Desconto em consultas e exames (sem mensalidade); 

E muitas outras vantagens. 

Você conhece todas as vantagens de ser associado da ACISA? 

Um banco de dados de informações de crédito, para 
agilizar o sistema de crédito e dar maior segurança às 
empresas, protegendo a venda e a compra, ou seja, o 
fornecedor e o consumidor.  


