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A ACISA, por intermédio do Ponto de Atendimento ao Empreendedor, disponibiliza soluções do Sebraetec, que ofe-
rece serviços tecnológicos para as empresas. O Sebraetec conecta os pequenos negócios a uma ampla rede de pres-
tadoras de serviços tecnológicos que atendem em todo território brasileiro. 
As soluções oferecidas no Sebraetec visam a melhoria de processos, produtos e serviços ou a introdução de inova-
ções nas empresas e mercados. Com essa proposta, o Sebraetec busca fortalecer a capacidade competitiva dos pe-
quenos negócios brasileiros, estimulando a transferência de tecnologia entre instituições e empresas, para que elas 
possam superar limitações e barreiras tecnológicas e estar incluídas em processos de inovação e tecnologia. 
Dentre os serviços contemplados, o Sebraetec disponibiliza: con-
sultoria tecnológica, serviços metrológicos, avaliação de conformi-
dade (certificação) e prototipagem. 
Conforme a responsável pelo Ponto de Atendimento ao Empreen-
dedor, Maysa Pereira, o programa é composto, basicamente, por 
quatro eixos norteadores, caso de design, produção e qualidade, 
desenvolvimento tecnológico e sustentabilidade e visa o desen-
volvimento dos pequenos negócios com envolvimento dos mi-
croempreendedores individuais (Meis), micro e pequenas empre-
sas, incluindo pescadores e agricultores.  
 
Recursos 
O Ponto de Atendimento ao Empreendedor em Santa Helena, na Acisa, disponibiliza R$15 mil para atendimento às 
empresas. Dentre os benefícios destacados está a conexão com a rede de prestadores de serviços tecnológicos es-
pecialistas nas necessidades dos pequenos negócios; Acompanhamento do Sebrae para assegurar os melhores re-
sultados para a empresa; Atendimento aos pequenos negócios de todos os setores como indústria, agronegócio, 
comércio e serviços; Melhor relação custo-benefício dos investimentos em inovação e tecnologia. Os preços dos 
serviços do Sebraetec contam com subsídio de até 70% pago pelo Sebrae. 

Prestação de Contas: 
RELATÓRIO FINANCEIRO (março/2021) 

Saldos Bancários: 
ACISA Conta Corrente: R$ 27.257,89 
ACISA Fundos de Investimento: R$ 87.141,31 
COJEM Conta Corrente: R$ 2.536,53 
COJEM Fundos de Investimento: R$ 17.491,40 
CME Conta Corrente: R$ 2.751,09 
CME Fundos de Investimento: R$ 20.548,60 

NOVOS ASSOCIADOS  
 

(março/2021) 
 
 

   1 - Bela Arte 
   2 - Sensu Bella 
   3 - KNN Idiomas 
   4 - Laboratório Santa Clara 

  Previsto Realizado A Realizar 

Receitas R$ 119.933,86 R$ 118.068,42 R$ 2.097,70 

Despesas R$ 117.464,61 R$ 117.464,61 R$         0,00 

Saldo R$     2.469,25 R$        603,81 R$ 2.097,70 

Visite diariamente o site da ACISA: 

www.acisash.com.br 





A ACISA reforça o pedido e conta com o apoio dos em-
presários, dos colaboradores e da comunidade em geral 
para manter os cuidados pessoais necessários.  
Sairemos dessa juntos! 

Faça como muitos empresários de Santa Helena estão 
fazendo. Diminua o custo da sua energia elétrica. Entre 
em contato com a ACISA e saiba como. 

Uma parceria da Cooper Card com a Ticket trouxe para as 
empresas associadas na ACISA as opções de Ticket Ali-
mentação e Ticket Restaurante, com maior aceitação, 
praticidade e liberdade para os usuários. Saiba mais na 
ACISA e contrate esse benefício para  
seus colaboradores.  

A ACISA é um dos pontos de distribuição de kits do pro-
grama Feito no Paraná, do Governo do Estado. O material 
deve ser utilizado para evidenciar ao consumidor que 
determinado produto é de origem paranaense e, com 
isso, incentivar o consumo da produção estadual. Retire 
seu kit de identificação gratuitamente. 


