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 Aberta em dezembro de 2020, a Sala da Fomento Paraná, junto à Associação Comercial e Empresarial de San-
ta Helena (Acisa) já liberou mais de R$ 500 mil. O resultado é considerado positivo para os primeiros 6 meses de 
funcionamento. Os interessados em acessar as linhas de crédito devem buscar atendimento junto à Acisa. 

Como correspondente a Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena está autorizada a captar propostas 
nas modalidades ‘Investimento Fixo e Misto’ e, também ‘Capital de Giro’, acima de R$20mil até R$1,5 milhão, se-
gundo a agente de crédito Marcia Royer. 

 Conforme a parceria, a Acisa realiza todos os contatos com os clientes, necessários à coleta, visitas nos locais 
do empreendimento, formalização e finalização dos contratos de empréstimos, inclusive, comunicação da aprova-
ção, ou, reprovação do crédito por parte da Fomento Paraná, e o acompanhamento da realização do investimento 
financiado. 

 A presidente da Acisa, Claudete Re-
mor, frisa que a entidade disponibiliza uma 
colaboradora que atua como agente de 
operacionalização na Sala da Fomento Para-
ná, mais uma forma de auxílio ao empresá-
rio interessado em busca de crédito de estí-
mulo à manutenção empreendedora no 
município. 

 As empresas, provavelmente, devido 
ao cenário de crise, buscaram recursos para 
capital de giro, porém, outras linhas estão 
disponíveis, segundo Marcia Royer, caso de 
energia fotovoltaica, energia renovável e 
investimento fixo. A principal vantagem, 
além da taxa de juros a partir de 0,57%, e o tempo de carência de até 12 meses. 

 As contratações são feitas diretamente na Acisa. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (45) 
3268 1497. 

Visite diariamente o 

site da ACISA: 

www.acisash.com.br 

 

Fique por dentro de 

assuntos do seu  

interesse. 



Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena  

comemora 43 anos com série de vídeos e palestra. 

 Fundada em 04 de julho de 1978, a Associação Comercial e Empresarial de 
Santa Helena (Acisa), completa 43 anos de história. É uma entidade que congrega 
pessoas jurídicas e físicas de todos os setores da atividade econômica, como co-
mércio, indústria, prestação de serviços, agronegócios e profissionais liberais, 
sediados em Santa Helena.  

 Como forma de resgatar e valorizar as personalidades que estiveram à 
frente da entidade, há uma programação online com a homenagem dos ex-
presidentes da Acisa.  

 Diariamente são publi-
cados vídeos nas redes com o 
depoimento dos ex-
presidentes da entidade para 
contar parte da história da 
associação comercial. 

 No dia 05 de julho, a 
palestra será transmitida via 
internet às 19h e terá como 
convidado Manfred Dasen-
brock - mestre em Adminis-
tração, presidente do Sicredi, 
da Central Sicredi PR/SP/RJ e 
conselheiro do Woccu 
(Conselho Mundial das Coo-
perativas de Crédito). O tema 
é ‘O associativismo e o coo-

perativismo como fator transformador em uma comunidade’. O link de acesso 
será compartilhado nas redes sociais da Acisa. 

 Aniversário 

 Conforme a presidente da Acisa, Claudete Remor, são 43 anos de muitas 
conquistas e muito trabalho para construir uma entidade forte, cujo objetivo 
sempre foi a defesa dos interesses de seus associados e a prestação de serviços 
para o desenvolvimento das empresas do município. 

 A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena surgiu da vontade 
de um grupo de 20 empresários. A classe empresarial se organizou numa entida-
de que pudesse colaborar com o crescimento de Santa Helena e também com o 
desenvolvimento do setor produtivo. 

 Atualmente, com sede própria, com auditório e sala para cursos e reuniões 
a entidade também incrementou os serviços prestados aos associados, por inter-
médio de parcerias e projetos, além de se envolver em diversas causas munici-
pais, regionais, no Estado ou de caráter nacional. 

 Neste contexto, a entidade concentra esforços, busca parcerias e luta pelo 
desenvolvimento geral do município de Santa Helena. 



 

Você sabia que a ACISA em parceria com o SEMPRE 

VIDA oferecem descontos nos Planos de Saúde ex-

clusivos para sua empresa? 

 

São planos completos, individuais e coletivos que aten-

dem sua sua família e colaboradores da sua empresa, 

dispondo de uma rede com os melhores profissionais 

credenciados de Santa Helena e região e ainda com 

ótimas parcerias que oferecem programas para manter 

a saúde e bem estar dos seus beneficiários. 

Tudo isso com qualidade no atendimento e o melhor 

custo benefício.  

Saiba mais fazendo-nos uma visita na Acisa ou solicite 

o atendimento de nosso representante.  

Esperamos você. 

Sempre Vida - Planos para pessoas que amamos! 

Associado 
 Além do nosso atendimento presencial em nossa sede, você sabia que a Acisa dispõe de um espaço em nos-
so site para que você possa registrar suas sugestões e opiniões? 
 Acesse https://www.acisash.com.br/fale-conosco . Estamos sempre a disposição para ouvi-lo e atendê-lo! 


