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A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), juntamente com o Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), por intermédio do Ponto de Atendimento ao Empreendedor, viabili-
zam mais uma edição do Programa Escute o Especialista. As palestras ocorrerão dias 19, 20 e 21 de outubro. O 
tema deste ciclo é a ‘gestão de empresas familiares’. 
 

As palestras ocorrerão às 19h, via internet. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (45) 9 8405 6356. As 
empresas associadas à Acisa pagam R$30 para participar dos três encontros. Quem não é associado pagará 
R$60. A responsável pelo Ponto de Atendimento ao Empreendedor, Maysa Pereira ressalta que o objetivo é 
compartilhar conhecimento com os empreendedores.  
 

No dia 19 a coach e mentora Paula Tissot falará sobre como gerir emoções em uma empresa familiar. A segun-
da palestra, dia 20, terá como tema a tomada de decisões em negócios familiares e será ministrada por Loren 
D’Angelo, profissional que trabalha com o desenvolvimento e treinamentos, gestão de liderança, habilidades 
comportamentais e estratégia de pessoas.  
 

A finalização será dia 21 com um case de sucesso em sucessão familiar, apresentado pelo empresário, escritor 
e palestrante, fundador da maior empresa da América Latina em reciclagem e desmontagem de veículos, Ge-
raldo Rufino.  
 

Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone da Acisa (45) 3268 1497. 

Escute o Especialista terá três palestras voltadas a gestão de empresas 

familiares em Santa Helena 



Datas Comemorativas da Semana 

Ofícios Enviados 

Ofício nº 102 – 2020/2021                 
Santa Helena/PR, 15 de setembro de 2021. 
Ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Associativismo  
AQUILES MARCELO ALBA   
 
SOLICITAÇÃO: flexibilidade de horários para cadastramento das famílias que 
necessitam de moradias populares, para que junto com a Secretaria Municipal 
de Assistência Social (Departamento de Habitação) viabilize o atendimento 
aos interessados fora do horário comercial ou aos sábados. 
 
OBJETIVO: não comprometer o horário regular de funcionamento das empre-
sas para as quais trabalham. 
 
 
Ofício nº 103 – 2020/2021  
Santa Helena/PR, 15 de setembro de 2021. 
Ao Prefeito Municipal 
EVANDRO MIGUEL GRADE 
 
SOLICITAÇÃO: parecer referente a ofício anterior nº 099 – 2020/2021 de 27 de 
julho de 2021 e protocolado junto ao Município no dia 28 de julho de 2021, 
processo sob o nº 13155/2021 Cód. Verificador WBXD, o qual sugere medidas 
referentes aos vendedores ambulantes. 
 
OBJETIVO: responder aos associados interessados. 

 
 

Ofício nº 105 – 2020/2021               
Santa Helena/PR, 01 de outubro de 2021. 
Ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Associativismo 
AQUILES MARCELO ALBA 
 
SOLICITAÇÃO: informações referentes ao valor que o Poder Público investe em 
um dos principais pontos turísticos do nosso município: o Balneário Terra das 
Águas. Ainda, como é medido o retorno para os empresários locais e qual a 
avaliação feita pela Municipalidade para tais investimentos, quais os benefí-
cios para a comunidade e como esta pode estar mais envolvida neste processo 
para o desenvolvimento local.  
 
OBJETIVO: compreender os processos, bem como, conhecer os dados especi-
almente financeiros e de satisfação para propor ou contribuir com ações nas 
quais a ACISA se engaja para a solução de problemas comuns. 



Colaboradores da Acisa participam de encontro regional de executivos  

Evento debateu os tipos de relacionamento na liderança para atitudes e resultados positivos 
A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), foi representada em evento da Coordenadoria das 
Associações Comerciais e Empresariais do Oeste do Paraná (Caciopar), que ocorreu em Foz do Iguaçu. A Acisa teve 
como participantes a secretária executiva, Dayane Passos e a gerente de Projetos, Paula Schimmelfennig. 
Conforme a Caciopar, 54 executivos e colaboradores de associações comerciais participaram do evento, o 2º En-
contro de Executivos de Aces, organizado pela Coordenadoria por meio da Unicaciopar em parceria com o Sebrae. 
O tema central da programação foi ‘Posições de Vida e o seu 
Impacto nas Interfaces Relacionais’. A condução dos traba-
lhos foi da reprogramadora mental, mentora de crenças e 
emoções e treinadora comportamental Geonice Zibetti. 
A busca por conhecimento é importante para embasar o 
trabalho diário nas associações comerciais, segundo a secre-
tária executiva da Acisa. “O encontro é interessante como 
oportunidade de aprendizado, principalmente em liderança 
e gestão. Os executivos e gerentes estão diretamente na 
linha de frente das atividades das associações comerciais”, 
observa. 
Um dos aspectos focados e que chamam atenção dos inscri-
tos é liderança e, neste quesito chamou-se a atenção para o 
estilo do líder integrador, com atitudes otimistas, colabora-
tivas e de busca a ações e resultados positivos. Foto: Assessoria de Imprensa CACIOPAR 

Você sabia que a KR Solar oferece um 
desconto especial para Associados da 
ACISA? 
 

Vai instalar energia solar na sua empresa? 
Contrate a KR Solar e solicite o seu des-
conto informando ser associado da ACISA. 
Este é mais um benefício exclusivo que a 
ACISA oferece para as empresas através 
desta parceria. 
É muito mais economia e garantia de uma 
ótima prestação de serviço com qualidade 
e confiabilidade. 
Outras informações podem ser obtidas 
junto à Associação Comercial Empresarial 
de Santa Helena, pelo telefone (45) 3268 
1497. 


