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Continua o trabalho de contato com as administrações municipais, câmaras de vereadores e associações comerciais 
da região lindeira para alinhamento e levantamento de demandas que irão compor o ‘Programa Governança, Ino-
vação e Inteligência para Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos nos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu’. 
Foram feitas reuniões com oito municípios até esta terça-feira (20), em Marechal Cândido Rondon, Pato Bragado, 
Terra Roxa, Mundo Novo (MS), Entre Rios do Oeste, São José das Palmeiras, Santa Helena e Diamante do Oeste.  
O cronograma segue dia 22 em Missal e Itaipulândia. Dia 23 em Guaíra e Mercedes. Dia 27 em Medianeira e São 
Miguel do Iguaçu e dia 29 em Santa Terezinha de Itaipu e Foz do Iguaçu. 
O contato está sendo feito pela diretora técnica do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago 
de Itaipu, Sandra Finkler e pelos professores da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), Douglas Ro-
esler e José Ângelo Nicácio. 
A reunião em Santa Helena contou a presença do 
prefeito, Evandro Grade (Zado), que é vice-
presidente do Conselho dos Lindeiros, além do 
vice-prefeito, Clademar Maraskin (Dinho), presi-
dente da Câmara de Vereadores, Fabrícia Benden-
do, presidente da Acisa, Claudete Remor e do co-
ordenador do movimento Iguassu Valley Santa 
Helena, Wyllian Kuhn. 
 
Demandas regionais 
Conforme o prefeito, a avaliação do trabalho que 
está sendo desenvolvido é muito importante. 
“Reconhecemos a iniciativa do presidente, Heraldo 
Trento, de ouvir os municípios para definir algu-
mas metas e trabalhar em conjunto”, ressalta. 
Infraestrutura e logística, saúde, com investimentos em hospitais, e turismo, são os principais destaques, segundo 
Evandro Grade. “É muito importante para o setor empresarial e população em geral a formação deste tipo de par-
cerias para melhorar todo o ecossistema”, observar Wyllian Kuhn. 
Em seguida as demandas serão apresentadas à Itaipu Binacional, e governos do Estado e Federal, na busca por re-
cursos. 

Programa de Governança por município alinha demandas regionais 



Aprovada nova tabela de valores das mensalidades da 
ACISA 

Foi aprovada na última Assembleia Extraordinária da Acisa as novas categorias e  
alteração dos valores das mensalidades das empresas associadas. 

A partir do mês de Setembro sua mensalidade será enviada de acordo com  
os valores aprovados. 

 
Assim, para atualização do seu cadastro, solicitamos que seja enviado ATÉ O DIA 15 

DE AGOSTO a declaração emitida pelo seu contador informando o número de  
colaboradores registrados em sua empresa, ou se preferir, informe qual é o seu  

escritório de contabilidade que solicitamos diretamente com seu contador. 
 

Sem mais, agradecemos sua colaboração e ficamos à disposição em caso de dúvidas. 

Solução para você! 
 

Coloque sua 
empresa na internet 

do jeito certo!  
 

Participe do programa 
Fature+ e saiba como 
deixar o seu negócio 

online de verdade  
e faturar mais! 

 
Maiores informações na 

ACISA. 



Concluído o ciclo de palestras do Escute o Especialista em Santa Helena 

A Associação Comercial e Empresarial de 
Santa Helena (Acisa) realizou esta sema-
na, de 20 a 22 de julho, o ciclo de pales-
tras do Programa Escute o Especialista.  
 

A dinâmica, gerida pelo Sebrae, compre-
endeu a transmissão da palestra on-line, 
seguidas de debate a respeito do tema, 
com experiências individuais e coletivas. 
 

Três grandes empreendedores apresenta-
ram sobre conteúdos atuais e pertinentes 
a situação que as empresas e pessoas es-
tão passando durante a pandemia. 
 

Fique atento ao calendário de cursos e 
treinamentos da ACISA e participe dos 
próximos eventos!  

A Fomento Paraná dá uma força para o seu negócio! 
Estamos aqui para que sua empresa siga em frente. 

 
Solicite seu crédito na ACISA.  

Associado, além do nosso atendimento presencial em 
nossa sede, você sabia que a Acisa dispõe de um espa-
ço em nosso 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!  

https://www.acisash.com.br/fale-conosco?fbclid=IwAR3XPc02WxLpbuy1BZg56LaOJPzrwNH4DJ9K6wSXx46H6X86QFOTNXEOeKg

