
Desde o início de dezembro está disponível o atendi-
mento da Fomento Paraná, na Associação Comercial e 
Empresarial de Santa Helena (Acisa). Conforme a cor-
respondente, Marcia Royer, houve uma grande procu-
ra pelos empresários para conhecer as linhas de crédi-
to. São linhas, por exemplo, para energia renovável, 
turismo, capital de giro e inovação tecnológica. 
 
Com a Sala da Fomento Paraná a Acisa 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. 

 

Marcia Royer observa que, conforme a parceria, a Aci-
sa realizará os contatos com os clientes, necessários à 
coleta, visitas nos locais do empreendimento, formali-
zação e finalização dos contratos de empréstimos. 
 
A presidente da Acisa, Claudete Remor, destaca que 
oferecer este serviço é mais uma forma de auxílio ao 
empresário interessado em buscar crédito de estímulo 
à manutenção empreendedora no município. 
 
Os empresários interessados em conhecer as linhas de 
crédito podem ira até a Acisa, onde poderão tirar dúvi-
das e encaminhar os financiamentos. Outras informa-
ções podem ser obtidas pelo telefone (45) 3268 1497. 

Acisa oferece créditos  

de até R$1,5 milhão a empresários 

de Santa Helena 

Com a nova Lei de Proteção de Dados, a ACISA não es-
tá mais recebendo currículos e repassando às empre-
sas quando solicitado. Porém, uma nova formatação 
deste benefício agora oferece às empresas, a divulga-
ção das vagas de trabalho. 
 
O benefício é gratuito e exclusivo para empresas asso-
ciadas na ACISA. 
 

Para divulgar as vagas é necessário que a empresa en-
tre em contato com a ACISA, repassando as informa-
ções referente as vagas de trabalho disponíveis (cargo, 
atribuições, exigências, jornada de trabalho, remunera-
ção, endereço para envio de currículo) e essas informa-
ções serão divulgadas no site da ACISA 
www.acisash.com.br e também na página da entidade 
no Facebook. 
 
Além disso, para a seleção de novos colaboradores, a 
ACISA disponibiliza a sala de treinamento para locação  
da empresa que deseja fazer a entrevista ou a seleção 
dos candidatos. 
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DIVULGAÇÃO GRATUITA DA SUA EMPRESA 
 

A Acisa divulga sua empresa no site. 
Aproveite e destaque a sua!  

Envie uma foto da fachada ou a logomarca.  
Nós divulgamos para você!  

http://www.acisash.com.br


Nossos associados contam com uma relação de serviços e 

soluções para dar mais qualidade em sua vida e melhorar a 

gestão em suas empresas.  

 

São descontos 

ou benefícios 

exclusivos para 

os associados, 

onde o 

empresário é 

atendido de 

forma 

personalizada, 

com eficiência 

e presteza.  

 

Conheça a ACISA e usufrua das vantagens:  

 

* Certificado Digital para CPF e CNPJ (com desconto exclusivo) 

* Serviço de Proteção ao Crédito (planos e pacotes empresariais) 

* Linhas de crédito 

* Consultorias empresariais 

* Cursos, treinamentos e capacitações 

* Planos de Saúde  

* Convênios médicos para consultas e exames (sem mensalidade) 

* Descontos em Instituições de Ensino 

* Descontos de taxas e benefícios sobre serviços de instituições 

financeiras  

* Cartão Vale Alimentação 

* Campanhas coletivas de Promoção Comercial  

* Desconto de 50% na locação de salas para reuniões e treinamentos 

* Loja virtual para vendas online 

* E muitas outras vantagens. 



A Associação Comercial e Empresarial de Santa 
Helena (Acisa), reuniu seus diretores nesta quinta-
feira (21), para a apresentação de novas propos-
tas de incentivo ao setor empresarial do municí-
pio. Alternativas foram buscadas junto à Federa-
ção das Associações Comerciais e Empresariais do 
Estado do Paraná (Faciap) e, nesta quinta foi apre-
sentada a proposta de implementação em Santa 
Helena do ‘Clube do Associado’. 
 
Esta nova ferramenta foi criada para dar suporte 
às associações comerciais na entrega de vanta-
gens aos seus associados. São funcionalidades em 
relação ao setor financeiro, tecnológico, econômi-
co e social. O objetivo é oferecer soluções que 
aumentem a competividade das empresas associadas à Acisa, segundo o sócio do Clube do Associado, Anderson 
Douglas de Almeida. 
 
No setor financeiro há soluções para acabar com a inadimplência, por exemplo, fornecendo crédito seguro e au-
mentando o poder de compra dos consumidores, o que, segundo a presidente da Acisa, Claudete Remor, é muito 
importante para o empresariado do município. 

 
Além disso, o emprego de tecnologia à área eco-
nômica também será trabalhado. Por intermédio 
do Clube do Associado há a possibilidade de utili-
zar a tecnologia a favor das empresas com otimi-
zação de processos de vendas, conquista e fideli-
zação de clientes.  
 
Vantagens exclusivas podem ser disponibilizadas 
ao empresário para utilizar com a família e colabo-
radores, contemplando o relacionamento social.  
 
O Clube do Associado está em processo de im-
plantação pela Acisa e, nos próximos dias deve ser 
liberado para utilização exclusiva por parte dos 

associados à entidade. Conforme Claudete Remor, esta é uma forma de oferecer vantagens a quem faz parte da 
Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena.  
 
Dentre os produtos, Anderson de Almeida destaca o Cartão Clube do Associado, que oferece diversas vantagens, 
aplicativos e possibilidade de promoções com busca  
automatizada e ativa de clientes. 

Clube do Associado é nova ferramenta de vantagens em implantação pela 

Associação Comercial de Santa Helena 


