
A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), participa de uma ação coordenada pela Coordena-
ção das Associações Comerciais e Empresariais do Oeste do Paraná (Caciopar), voltada ao associativismo, comemo-
rado em 30 de abril. Nas duas próximas semanas, algumas atividades serão desenvolvidas no município pela Acisa 
e, dentre elas, sorteio de brindes. 
A secretária executiva da Acisa, Dayane Passos, ressal-
ta que, nesta semana serão feitas postagens nas redes 
sociais, assim como enviados materiais relacionados à 
importância do associativismo para o desenvolvimento 
empresarial.  
A diretora de Associativismo da Caciopar, Rosangela 
Sonda, lembra que “o associativismo é um movimento 
alicerçado no trabalho voluntário de empresários e 
empresárias que, além de gerar empregos e desenvol-
vimento, contribuem na defesa e articulação de proje-
tos que possam significar avanços estruturais, econô-
micos e sociais à comunidade”. 
Na próxima semana serão feitos sorteios de brindes 
aos empresários que visitarem a Acisa. Os brindes fo-
ram arrecadados junto aos diretores da Associação 
Comercial e Empresarial de Santa Helena. 
O objetivo é promover maior interação e fortalecer os 
laços de associativismo. Com esta iniciativa, há a possi-
bilidade de os associados conhecerem a Acisa, os ser-
viços disponibilizados, tendo em vista que vantagens econômicas são oferecidas em diversas parcerias como para 
saúde, cursos, e trâmites burocráticos. 
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Interesse do Associado: 
RELATÓRIO FINANCEIRO (fevereiro/2021) 

Saldos Bancários: 
ACISA Conta Corrente: R$ 18.010,58 
ACISA Fundos de Investimento: R$ 86.978,30 
COJEM Conta Corrente: R$ 2.744,33 
COJEM Fundos de Investimento: R$ 16.401,73 
CME Conta Corrente: R$ 2.547,09 
CME Fundos de Investimento: R$ 20.517,32 

NOVOS ASSOCIADOS  
 

(fevereiro/2021) 
 

 

  1 - Despachante Pedroso (CNPJ) 
  2 - Apta Segurança no Trabalho 
  3 - Ótica Relojoaria Cristiano 
  4 - TIM Celulares 
  5 - Salão Maciara 
  6 - Metal Gesso 

  Previsto Realizado A Realizar 

Receitas R$ 111.661,08 R$ 109.630,20 R$ 2.187,80 

Despesas R$ 121.298,80 R$ 121.298,80 R$         0,00 

Saldo -R$    9.637,72 -R$   11.668,60 R$ 2.187,80 

Visite diariamente o site da ACISA: 

www.acisash.com.br 



Está aberto o edital para contratação 
de auxiliar administrativo e comercial 
da ACISA, e os interessados na vaga 
devem protocolar currículo com foto, 
na Av. Curitiba, 222, até hoje (23), no 
horário das 13h30 às 18h. A análise 
curricular ocorrerá dia 26 de abril.  
Outros detalhes podem ser conferi-
dos no edital, disponível no site da 
Acisa: https://www.acisash.com.br/ . 

Oportunidade:  
Acisa contrata auxiliar administrativo e comercial 




