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A Associação Comercial Empresarial de Santa Helena (Acisa), em parceria com a Associação Hospital Benefi-
cente Moacir Micheletto (AHBMM), de Santa Helena, participa das campanhas Outubro Rosa e Novembro 
Azul. O objetivo é a conscientização e contri-
buição no processo de prevenção, discussão, 
educação e cuidados com a saúde de ho-
mens e mulheres do município. 
 
As campanhas visam conscientizar a popula-
ção a respeito da prevenção dos dois princi-
pais tipos de câncer, mama e próstata e, 
além disso, auxiliar o hospital beneficente 
do município. 
 
Conforme a presidente da Acisa, Claudete 
Remor, a proposta é que as empresas sejam 
parceiras da ação que visa a confecção de 
camisetas da Campanha Outubro Rosa-
Novembro Azul.  
 
As camisetas serão confeccionadas pela HB 
Artes e Ana Confecções. Os pedidos devem 
ser feitos até o dia 15 de outubro. Pedidos 
acima de cinco camisetas possibilitam a es-
tampa com logomarca da empresa. 
 
O modelo da camiseta será padrão e terá um custo unitário de R$ 50. Parte deste valor será revertido em prol 
do atendimento dos pacientes do Hospital Beneficente Moacir Micheletto de Santa Helena. 

Acisa e hospital de Santa Helena desenvolvem campanha de combate ao 

câncer 



Acisa disponibiliza soluções do Programa Brasil Mais 

para empresários 

O Ponto de Atendimento ao Empreendedor, junto à Associação Comercial e Em-
presarial de Santa Helena (Acisa) está com oferta da solução Brasil Mais, inerente 
às práticas gerenciais. O público alvo é formado por micro, pequenas e médias 
empresas. O atendimento é dividido em nove encontros e se estende por aproxi-
madamente 3 meses.  
Os empresários do município interessados em conhecer detalhes do programa 
poderão participar de uma reunião online de apresentação dia 14 de outubro, às 
13h e 30 minutos. O intuito é apresentar Brasil Mais, seu funcionamento e o cro-
nograma de atendimento para a região. A confirmação de presença deve ser feita 
na Acisa, ou pelo telefone (45) 3268 1497.  
O suporte aos empresários é oferecido gratuitamente. 
 
O que é o programa 
O “Brasil Mais” é uma iniciativa do Governo Federal que visa aumentar a produti-
vidade e competitividade das empresas brasileiras, com a promoção de melhorias 
rápidas, de bai-
xo custo e alto 
impacto. O Bra-
sil Mais oferece 
às micro, pe-
quenas e mé-
dias empresas 
soluções para 
melhorar a ges-
tão, inovar pro-
cessos e reduzir 
desperdícios. 
O programa é 
coordenado 
pelo Ministério 
da Economia, 
com gestão 
operacional da 
Agência Brasi-
leira de Desen-
volvimento In-
dustrial (ABDI) 
e execução pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e pelo Servi-
ço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). 



Comércio de Santa Helena se prepara para comemoração do Dia das 

Crianças 

Com expectativa positiva, o comércio de Santa Helena se prepara para a data comemorativa do Dia das Crianças e 
Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro. Uma pesquisa da 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turis-
mo (CNC), estima que a movimentação financeira do varejo 
deverá alcançar R$ 7,43 bilhões. Com base nesta projeção, o 
que se espera é um volume positivo de vendas, também, no 
comércio de Santa Helena. 
Caso seja confirmada a expectativa nacional, será o maior fatu-
ramento do comércio varejista para a data, desde 2015, quan-
do atingiu R$ 7,52 bilhões. Essa é a terceira data mais impor-
tante do varejo, depois do Natal e do Dia das Mães. 
 
Horário do comércio 
A presidente da Associação Comercial e Empresarial de Santa 
Helena (Acisa), Claudete Remor, lembra que, para as crianças a 
data é sinônimo de presentes e o comércio investe para satisfa-
zer as demandas dos consumidores.  
Como o dia 12 será na terça-feira a dica é para as pessoas apro-
veitarem e comprar nesta semana. Na segunda-feira o horário 
de atendimento será normal, porém, no dia 12 as empresas ficarão fechadas.  
 


