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Depois de uma série de vídeos gravados com os ex-presidentes da Associação Comercial e Empresarial de Santa 
Helena (Acisa), nesta segunda-feira (05), será ministrada a palestra ‘O associativismo e o cooperativismo como fator 
transformador em uma comunidade’. O evento será transmitido pelo canal da Acisa no youtube, a partir de 19h e 
terá como palestrante Manfred Dasenbrock. O público em geral poderá participar. O endereço para que os interes-
sados acompanhem é https://www.youtube.com/watch?v=P-6G4jTJYCg.  
 
Fundada em 04 de julho de 1978, a Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena, completa 43 anos de his-
tória. É uma entidade que congrega pessoas jurídicas e 
físicas de todos os setores da atividade econômica, 
como comércio, indústria, prestação de serviços, agro-
negócios e profissionais liberais, sediados em Santa 
Helena. 
 
Neste ano de pandemia da Covid-19, como forma de 
resgatar e valorizar as personalidades que estiveram à 
frente da entidade, houve a gravação e publicação de 
vídeos com os ex-presidentes, que falaram sobre o 
período em que estiveram à frente da Acisa.  
 
As comemorações culminam com a palestra que visa 
destacar a importância do Associativismo e do Coope-
rativismo. 
 
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 entidade 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 intermédio de parcerias e projetos, além de se envolver em diversas  
causas municipais, 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=P-6G4jTJYCg


Uma parceria entre a Cooperativa de Crédito Sicredi e a Associação Comercial e 
Empresarial de Santa Helena (Acisa), foi renovada recentemente, e prevê uma sé-
rie de benefícios aos associados, simultaneamente, às duas entidades. Descontos, 
isenções e outras facilidades fazem parte do termo firmado. Eventos da Acisa tam-
bém recebem patrocínio. 
Dentre os benefícios estão: Isenção de 12 meses na tarifa de manutenção de conta 
corrente para novos associados; Isenção da mensalidade da maquininha de car-
tões nos primeiros 12 meses para novos credenciamentos; Tarifas menores para 
impressão de boletos; Isenção na primeira anuidade para cartão de crédito pessoa 
jurídica; Bonificação de 50% sobre o valor da primeira parcela de consórcio. 
Além disso, há desconto de 
20% sobre a taxa e isenção de 
borderô para operações efeti-
vadas internet banking; Capital 
de giro: 20% de desconto no 
prazo de 12 meses, 15% de 
desconto para 24 meses e 10% 
36 meses sobre a taxa simula-
da para a empresa. Carência de 
60 dias para a primeira parcela 
e prazo de até 3 anos. Investi-
mento empresarial: Desconto 
de 15% de sobre a taxa de juros definida e carência de até 180 dias. O prazo para 
essa operação poderá ser de até 10 anos. 
É uma parceria importante e que proporcionará descontos e isenções interessan-
tes, segundo a presidente da Acisa, Claudete Remor. Para ter direito aos benefícios 
as pessoas devem ser associadas às duas instituições, Sicredi e Acisa, conforme a 
gerente do Sicredi de Santa Helena, Lisângela Kuhn. 
Detalhes a respeito da parceria podem ser consultados junto à Acisa, pelo telefone 
(45) 3268 1497, ou nas agências Sicredi de Santa Helena. 

Parceria entre Acisa e Sicredi proporciona 

descontos e isenções para associados 

É hora de dar um basta na inadimplência!  

A Acisa oferece curso sobre cobrança e negociação eficaz 

O curso tem como objetivos:  
 Ajudar na recuperação de valores 
perdidos ou parados; 
 Elaboração de um plano de ação 
para recuperação de dívidas; 
 Apresentação de técnicas e es-
tratégias na recuperação de valores 
em atraso; 
 Argumentação na hora da co-
brança para tornar a cobrança de 
dívida mais eficaz e produtiva. 
 

O curso é dirigido para profissionais 
que buscam assertividade na recu-
peração de clientes inadimplentes; 
empresários que estão com dificul-
dade para receber de seus clientes e 
para quem não tem resultados efeti-
vos na cobrança e precisa elaborar 
um plano de ação para recuperação 
de dívidas. 
 

Entre em contato com a ACISA e 
garanta sua vaga! 



 Acisa firma parceria para concessão de descontos a associados na 

instalação de sistema de energia solar 

A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), assinou nesta quinta-feira (01), um termo de parce-
ria com a empresa KR Solar System, que trabalha no ramo de energia solar fotovoltaica. Com esta parceria, os asso-
ciados à Acisa terão descontos na contratação com a empresa, além de a entidade também contar com repasse 
financeiro. O objetivo, segundo a presidente, 
Claudete Remor, é buscar novos benefícios 
aos associados. 
O foco é valorizar o empresário associado à 
Acisa, segundo um dos diretores da empresa, 
Rafael Nimet. Para ter direito ao desconto 
previsto, de 5%, o interessado deve estar em 
dia com as mensalidades da Associação Co-
mercial. A parceria está em vigor a partir de 
desta quinta-feira. “Quem não for associado, 
pode encaminhar a associação e a partir disso 
usufruir do benefício”, destaca Nimet. 
“A intenção é buscar benefícios para quem é 
associado à Acisa”, ressalta a presidente, 
Claudete Remor. 
Outras informações podem ser obtidas junto à 
Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena, pelo telefone (45) 3268 1497, ou na própria empresa. 

A ACISA convoca todos os associados para a ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 08 de julho de 2021 
(quinta-feira), com início às 19h00, em 1ª convocação  ou em 2ª 
convocação, trinta minutos após, no formato online pela plata-
forma Zoom, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 
 
     Aprovação de alterações do Estatuto Social; 
Aprovação da proposta de enquadramento das categorias 
e valores das mensalidades; 
Assuntos gerais. 

 
Considerando as diretrizes e decretos estadual e municipal que 
não permitem a aglomeração de pessoas em razão da Covid, a 
assembleia se dará de forma virtual. 
  
As confirmações de presença devem ser feitas exclusivamente 
pelo e-mail acisa@acisash.com.br até o dia 07 de julho de 2021. 
O link de acesso à reunião será enviado pelo e-mail cadastrado 
no momento da confirmação de presença. 

mailto:acisa@acisash.com.br

