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Associação Comercial de Santa 

Helena lança pesquisa com 

associados 

Pensando em instalar ENERGIA SOLAR em  
sua empresa? 

A ACISA dispõe de mais essa vantagem para você! 
Associados à ACISA tem desconto exclusivo na  

contratação de sistema de energia solar  
da KR SOLAR SYSTEM. 

Entre em contato e aproveite! 

A Associação Comercial e Empresarial de Santa Hele-

na (Acisa), iniciou nesta segunda-feira (23) uma pes-

quisa junto aos associados. O objetivo é levantar in-

formações a respeito da satisfação quanto à presta-

ção de serviços da entidade. A pesquisa é uma das 

demandas do Programa de Certificação em Gestão 

da Federação das Associações Comerciais e Empresa-

riais do Estado do Paraná (Faciap). 

O programa tem como objetivo alavancar os desem-

penhos organizacionais, através da melhoria de pro-

cessos e implantação de ferramentas de boas práti-

cas de gestão, para que se tornem sustentáveis e ge-

rem valor para seus associados e comunidades, se-

gundo a secretária executiva da Acisa, Dayane Pas-

sos. “É importante que todos os empresários partici-

pem e respondam a pesquisa para melhorar a gestão 

e prestação de serviços”, ressalta. 

A Associação Comercial participa do programa desde 

2020 e, conforme foi feito no ano passado, está sen-

do aplicada a pesquisa a todos os associados. Confor-

me Dayane Passos, o link está sendo disponibilizado 

via e-mail e WhatsApp. A votação ocorrerá até o dia 

03 de setembro. 

Beneficiário Sempre Vida, 

aproveite este benefício! 





A Fomento Paraná dá uma força para o seu negócio! 
Nós estamos aqui para que sua empresa siga em frente. 
Solicite seu crédito na ACISA.  

Certificado Digital é com a ACISA. Empresas associadas 
ganham descontos exclusivos nos serviços. 

Acisa retoma campanha de incentivo ao uso da bandeira do Brasil 

A Campanha ‘Somos Mais Brasil’, lançada em 2019 pela Associação Comer-
cial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), está sendo retomada neste ano. 
O objetivo é mobilizar a comunidade santa-helenense para demonstrar seu 
patriotismo. O que se quer é que, tanto no comércio, quanto nas casas, 
associações, escolas, clubes e demais entidades, seja utilizada a bandeira 
do Brasil. A adesão à campanha é livre e espontânea. 
Cada pessoa pode utilizar a Bandeira do Brasil conforme a sua disponibili-
dade. No entanto, às empresas, pede-se que sejam observadas as exigên-
cias da Constituição Federal para utilização da Bandeira Nacional. “A campanha estende-se a toda a comunidade do 
município, não somente aos empresários”, observa a presidente, Claudete Remor. 
Conforme o diretor de Comércio da Acisa, Adaélcio Salvi, o objetivo é estimular o patriotismo, criar uma cultura de 
valorização, orgulho, amor e devoção à pátria. “Não há nenhuma conotação política. O objetivo é renovar o senti-
mento de patriotismo, de pertencer a uma nação” ressalta. “Incentivamos o uso da bandeira, seja no ambiente ex-
terno, em tecido, hasteada, ou no ambiente interno”, destaca.  
A ideia é sensibilizar e mobilizar a maior quantidade possível de pessoas, para que utilizem de forma permanente as 
bandeiras em suas organizações e residências. O estímulo é alusivo a 07 de setembro, Dia da Independência.  
 

Carreata cívica 
Neste dia também haverá uma carreata em Santa Helena, promovida pela Administração Municipal. Por intermédio 
da Acisa os empresários também são convidados para participarem. As inscrições dos associados deve ser confirma-
da junto à Acisa até o dia 03 de setembro. 


