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A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), encaminhou ofício para o reitor da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Marcos Schiefler Filho, com cópia para o prefeito de Santa Helena, Evandro 
Grade (Zado) e para a diretora do Campus Santa Helena da UTFPR, Arlete Beuren, com sugestão para novo curso de 
graduação no município.  
Conforme o ofício, o município de Santa Helena teve um avanço significativo com a instalação da universidade, e a 
Acisa, na defesa dos interesses da classe empresarial, anseia pela consolidação do Campus. 
Diante disso, relembra a proposta inicial, quando foi estipulada a meta de disponibilizar cinco cursos de graduação. 
Conforme destacado no documento encaminhado à instituição, até agora há três cursos disponíveis e assim, afim 
de atingir a meta proposta, sugere a abertura de um novo curso, preferencialmente noturno, na área de Adminis-
tração com ênfase em Agronegócio ou em Cooperativismo.  
 
Aptidão regional 
A justificativa é a aptidão regional, decorrente dos investimentos do município para a geração de empregos nas 
áreas de suinocultura, piscicultura e avicultura, e a implantação de um novo curso de graduação nesta área, possi-
bilitaria novas oportunidades de trabalho, renda e novos negócios. 
“Administração é um curso que não exige altos custos para implantação, visto que não há necessidade de grandes 
laboratórios, somente estrutura de salas de aula e corpo docente, e sendo no período noturno facilita o acesso para 
os moradores do município e da microrregião que queiram iniciar a vida acadêmica ou até mesmo fazer uma nova 
graduação, sem a necessidade de deslocamento para outros municípios, muitas vezes para universidades particula-
res, tornando-se caro e cansativo”, destaca o ofício. 
O documento ressalta a importância da UTFPR no município, bem como, a parceria da universidade com a Acisa em 
várias ações e atividades e coloca a entidade empresarial à disposição para interação.  

Acisa sugere instalação de curso superior na área de administração em 

Santa Helena  

Atendendo ao Edital 001/2021, publica-
do em 28 de junho de 2021, a ACISA  

realizou na noite de ontem (08) a  
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 
no formato online, em consideração as 
diretrizes e decretos estadual e munici-

pal, que não permitem a aglomeração de 
pessoas em razão da Covid-19. 

A pauta da Assembleia foi a aprovação 
de alterações do Estatuto Social e a 

aprovação da proposta de enquadra-
mento das categorias e valores das men-

salidades e assuntos gerais. 

Assembleia da ACISA altera estatuto social e enquadramento de categorias 

e mensalidades 



Acabe com a inadimplência! Você pediu e a ACISA trouxe um 

super 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. 
 

A quem se destina: 
Profissionais que buscam assertivi-
dade na recuperação de clientes 
inadimplentes; empresários que 
estão com dificuldade para receber 
de seus clientes e para quem não 
tem resultados efetivos na cobrança 
e precisa elaborar um plano de ação 
para recuperação de dívidas. 
 

Entre em contato com a ACISA e 
garanta sua vaga! 

Coloque sua empresa na internet do jeito certo!  
Mande a mensagem “eu quero faturar mais” para o nosso whats  

45 98405-6356 e receba todas as informações. 

Consultas ao Serasa?  
A ACISA tem! 

Associado, usando o sistema SPC 

Brasil, da ACISA, você tem acesso 

aos Bancos de Dados do SPC e do 

Serasa na mesma consulta, sem 

pagar mais por isso. 

 

Consultas de CPF, CNPJ, cheque, 

score, entre outros.  



 

Acisa comemora 43 anos com reflexão sobre cooperativismo e 

associativismo 

A palestra ‘O associativismo e o cooperativismo como fator transformador em uma comunidade’, com Manfred 

Dasenbrock, nesta segunda-feira (05), fechou a programação comemorativa ao aniversário de 43 anos da Associa-

ção Comercial e Empresarial de 

Santa Helena (Acisa). O evento 

foi transmitido pelo canal do 

youtube da Acisa. 

Manfred Dasenbrock é mestre 

em Administração, presidente do 

Sicredi, da Central Sicredi PR/SP/

RJ e conselheiro do Woccu 

(Conselho Mundial das Coopera-

tivas de Crédito). Em sua fala 

Dasenbrock destacou a impor-

tância do associativismo e do 

cooperativismo para a transfor-

mação, desenvolvimento e pro-

gresso. 

A abertura da palestra foi feita pela presidente da Acisa, Claudete Remor, com reconhecimento e agradecimento 

aos patrocinadores do evento e parceria com o Sicredi. 

A gerente da Unidade do Sicredi de Santa Helena, Lisângela Kuhn destacou a parceria mantida com a Associação 

Comercial e Empresarial em prol dos empresários e evidenciou a história de 43 anos da entidade com base no asso-

ciativismo e no cooperativismo. 

O palestrante ressaltou o trabalho de conexão que a Acisa fez com os fundadores e ex-presidentes da Associação 

Comercial por intermédio de depoimentos gravados em vídeo e publicados nas redes sociais. A história remonta a 

04 de julho de 1978, data da fundação da entidade, lembrada por Manfred Dasenbrock, que citou o primeiro presi-

dente da Acisa, Naudé Pedro Prates e a diretoria da época, com destaque para os propósitos da época. 

Conexão, pertença, propósito, organização do quadro social, força do voluntariado com causa, impacto social e 

construção de confiança são fatores importantes citados por Manfred Dasenbrock. 


