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Acisa abre inscrições para curso de vendas 

A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), em parceria com o Serviço Nacional de Apren-
dizagem Comercial (Senac), promove o curso ‘Técnicas de Vendas’, como parte do Programa QualificAcisa. A 
participação é gratuita e possibilitará a qualificação de empresários e colaboradores de empresas de Santa He-
lena.  
Conforme a responsável pelo Ponto de 
Atendimento ao Empreendedor, Maysa 
Pereira, “esta é uma grande oportunida-
de de qualificação para melhorar o aten-
dimento e relacionamento com o clien-
te”.  O tema resulta de demandas que 
chegam à Acisa, conforme Maysa Pereira.  
Os associados à Associação Comercial 
terão prioridade para fazer a inscrição, de 
19 a 26 de agosto. Posteriormente, dias 
27 e 28 de agosto o processo será aberto, 
também, para empresas que não são as-
sociadas à entidade, caso houver vagas. 
“Não haverá reservas e as vagas serão 
preenchidas de acordo com a ordem de 
recebimento das fichas de inscrição”, res-
salta Maysa Pereira. 
 
Curso presencial 
Os encontros serão presenciais e ocorre-
rão dias 15, 16, 20, 21 e 22 de setembro, 
no auditório da Acisa, das 19h às 22 ho-
ras. Será aberta somente uma inscrição 
por empresa e há um total de 40 vagas 
disponível.  
Serão abordadas questões teóricas e prá-
ticas sobre técnicas de negociação em 
venda, excelência no atendimento, fideli-
zação do cliente e como vender com mais 
eficácia.  
Os documentos necessários para a inscri-
ção são, cópia do RG e CPF e comprovante de residência. É necessário ter o ensino fundamental e ser maior de 
16 anos. 
A ficha de cadastro e informações complementares podem ser solicitadas pelo telefone (45) 3268 1497, ou, 
whatsapp (45) 9 8405-6356.  





Equipe da Acisa participa de 

treinamento sobre gestão do 

tempo e produtividade 

A equipe de colaboradores da Associação Comercial e 
Empresarial de Santa Helena (Acisa), participou nesta 
quarta-feira (18), de um treinamento voltado à ges-
tão do tempo e produtividade. A dinâmica ocorreu na 
Associação Comercial e Industrial de Cascavel (Acic), 
promovida pela Unicaciopar e aberta aos colaborado-
res das associações comerciais da região e aos con-
sultores do Empreender.  
Dentre os objetivos do treinamento esteve, proporci-
onar aos participantes uma reflexão e o autoconheci-
mento em relação à utilização do tempo e produtivi-
dade, tanto na vida pessoal, como profissional, se-
gundo a gerente de projetos da Acisa, Paula Adriana 
Schimmelfennig.  
O evento também serviu para a interação entre os 
executivos e colaboradores das associações comerci-
ais filiadas à Coordenadoria das Associações Comerci-
ais e Empresariais do Oeste do Paraná (Caciopar), aperfeiçoamento de técnicas de gestão do tempo e organização 
focada para resultados.  
 
Conteúdo 
O conteúdo contemplou temas como, foco, comportamento, mundo digital, crenças, tríade do tempo, tendências 
do novo profissional, papéis assumidos, gerenciamento do tempo, ferramentas de planejamento e organização, e o 
poder da escolha. 
O curso permitiu a toda a equipe desenvolver estratégias para melhor gerir o tempo e manter a produtividade foca-

da às ações da Acisa, em benefício das 
empresas associadas, em paralelo a uma 
vida pessoal mais saudável e equilibrada, 
segundo a secretária executiva, Dayane 
Passos. 
 
Equipe da Acisa 
Pela Acisa participaram as colaboradoras 
Paula Adriana Schimmelfennig, Dayane 
Cristina Passos, Renata Luísa Soares 
Berté, Marcia de Fatima Royer e Maysa 
Regina Ramos Pereira.  
A participação neste curso está dentro 
das atividades propostas pela certifica-

ção em gestão da Federação da Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (Faciap), da qual a Aci-
sa está participando desde 2020.  

Beneficiário Sempre Vida, 

aproveite este benefício! 


