
A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), participa de uma ação da Coordenação das As-
sociações Comerciais e Empresariais do Oeste do Paraná (Caciopar), voltada ao associativismo, comemorado 
em 30 de abril. Nesta semana algumas atividades estão sendo desenvolvidas no município pela Acisa com o 
sorteio de brindes. 
 
Participarão do sorteio os empresários que 
visitarem, ou buscarem por um serviço da 
Acisa durante esta semana. Após o atendi-
mento serão convidados a estourar um balão, 
com a possibilidade de prêmios. 
 
Os brindes oferecidos foram arrecadados jun-
to aos diretores, associados e parceiros da 
Associação Comercial e Empresarial de Santa 
Helena.  
 
Nas visitas à Acisa desde segunda-feira (26) 
vários empresários já foram premiados. Os 
ganhadores retiram os brindes nas empresas 
doadoras. 
 
Integração 
 
O objetivo é promover maior interação e for-
talecer os laços de associativismo.  
 
Com esta iniciativa, há a possibilidade de os 
associados conhecerem a Acisa e os serviços 
disponibilizados, tendo em vista que vanta-
gens econômicas são oferecidas em diversas 
parcerias como para saúde, cursos, e trâmites 
burocráticos. 
 
A secretária executiva da Acisa, Dayane Pas-
sos, ressalta que, na semana passada foram 
feitas postagens nas redes sociais, assim co-
mo enviados materiais aos associados, relaci-
onados à importância do associativismo para 
o desenvolvimento empresarial. 

Acisa desenvolve nesta semana ações voltadas ao associativismo              
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Colaboradores de associações comerciais ligadas 
à Caciopar participaram nesta semana, por meio 
de plataforma virtual, de um treinamento especi-
al. O foco foi um tema pouco conhecido da gran-
de maioria das pessoas, mas que está bastante 
presente no cotidiano das empresas e das famí-
lias em função dos efeitos provocados pela pan-
demia do coronavírus. O assunto Obesidade men-
tal foi apresentado por Etiene Neves, que é estu-
diosa desse fenômeno. 
Etiene falou dos conceitos centrais da Obesidade 
mental a partir dos seguintes aspectos: conhecen-
do nossas três mentes, autoconhecimento para a 
resolução de conflitos, autocuidado, elevação dos 
níveis de merecimento, gestão de prioridade, 
comportamentos e temperamentos, rotinas para 
a desintoxicação mental e planejamento de felici-

dade e nossos poderes ocultos. “Sim, o conteúdo é amplo e denso, mas devidamente trabalhado e orientado é pos-
sível obter bons resultados práticos”, de acordo com a instrutora. 
A coordenadora da Universidade Associativista do Oeste do Paraná, Unicaciopar, Elisabeth Gomig, aprovou o conte-
údo e a forma como as informações foram repassadas aos participantes. “São estratégias interessantes para a bus-
ca do equilíbrio, fundamental na rotina das empresas, no convívio familiar e para a gestão das nossas vidas, princi-
palmente em um momento tão particularmente desafiador como o de agora”, conforme ela. O evento foi organiza-
do pela Unicaciopar que conta com um calendário extenso de treinamentos para este ano.  

Fique atento 

para as  

próximas  

oportunidades 

e participe! 

Treinamento: Como enfrentar a obesidade mental para ter uma vida 

equilibrada e feliz  

Aconteceu essa semana na ACISA: 

Aconteceu também a primeira etapa do Workshop: 


