
A ACISA apoia o Programa Oeste em Desenvolvimento (POD), com a divulgação e circulação de uma petição pública 
que vai possibilitar a participação da sociedade e entidades na luta pela redução do pedágio no Estado. O docu-
mento pode ser assinado pela internet, no endereço oestedesenvolvimento.com.br/pedagio. 
A petição representa, neste momento, uma forma de mobilização das pessoas para reduzir os preços das tarifas 
dos pedágios, segundo o presidente do POD, Rainer Zielasko. 
A renovação dos contratos de concessões está sendo efetuada neste ano. “Os novos contratos devem perdurar pe-
los próximos 30 anos”, enfatiza. Audiências 
públicas devem ser feitas a partir de feverei-
ro para a posterior licitação, e é importante 
que a população participe destes momentos, 
segundo Zielasko. 
A presidente da Acisa, Claudete Remor, des-
taca que as rodovias pedagiadas, com altas 
tarifas, sobrecarregam a produção e enfra-
quecem a competividade. “A população e o 
setor produtivo não podem ser prejudica-
dos”, ressalta. A presidente destaca a mani-
festação contrária ao modelo de outorga 
onerosa. 
O POD defende o menor preço na concessão, que possibilitará a redução de pelo menos 50% do valor da tarifa, 
além de outras medidas. De acordo com o presidente do POD, Rainer Zielasko, a sociedade, o setor produtivo e as 
instituições representativas do Paraná não aceitam seguir pagando uma das tarifas de pedágio mais caras do Brasil, 
que sobrecarrega a produção e enfraquece a competitividade. A nova concessão pode mudar esse cenário. 
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Interesse do Associado: 
RELATÓRIO FINANCEIRO (novembro/2020) 

Saldos Bancários: 
ACISA Conta Corrente: R$ 38.152,67 
ACISA Fundos de Investimento: R$ 101.819,22 
COJEM Conta Corrente: R$ 12.545,42 
COJEM Fundos de Investimento: R$ 7.370,26 
CME Conta Corrente: R$ 892,99 
CME Fundos de Investimento: R$ 18.452,75 

Novos Associados  
 

(novembro e dezembro/2020) 
 

 
  1 – Portal Terra das Águas 
  2 – Salão da Adriane 
  3 – Espaço Perfumar e Presentes Renata 
  4 – Fundação Atitude 
  5 – Alinhar Treinamento e Reabilitação  

  Previsto Realizado A Realizar 

Receitas R$ 116.926,63 R$ 115.005,97 R$ 2.049,05 

Despesas R$ 124.016,89 R$ 124.016,89 R$         0,00 

Saldo -R$     7.090,26 -R$    9.010,91 R$ 2.049,05 

Visite diariamente o site da ACISA: 

www.acisash.com.br 

http://oestedesenvolvimento.com.br/pedagio


ASSOCIADO!  
 

Conheça melhor a ACISA e usufrua das vantagens disponíveis 
para você, sua empresa e seus funcionários:  
 

* 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; 
* Organização de empresas nos chamados ‘núcleos setoriais’; 
* E muitas outras vantagens. 

Aconteceu essa 

semana na ACISA 

 

A ACISA oferece: 
 

Divulgação GRATUITA  

da sua empresa 

no site www.acisash.com.br  

e no Facebook da ACISA. 
 

Como funciona? 
Envie a foto da fachada da  

empresa para 45 98407-6356. 
A ACISA cria a arte e publica no  

Facebook para você compartilhar e 
atrair ainda mais clientes. 

A mesma foto será utilizada também no site da ACISA  
para identificar a sua empresa na página de associados. Os descontos são tanto para os 

cursos realizados em Marechal 
Cândido Rondon, como para cur-
sos que virão para Santa Helena. 

ACISA renovou a Parceria com o 

Senac para oferecer desconto 

aos associados 

A reunião abordou o novo plane-
jamento de ações para o ano de 
2021, onde a ACISA objetiva me-
lhorias na gestão de Recursos 
Humanos dentro da entidade. 

Reunião do Grupo de Recursos 

Humanos do Programa de 

Certificação da Faciap 

A comissão avaliou a Campanha 
de 2020 e o resultado da pesqui-
sa aplicada às empresas partici-
pantes para iniciar a formatação 
da Campanha Edição 2021. 

Reunião da Comissão de 

Campanhas para avaliação e 

prestação de contas  



A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), recebeu nesta sexta-feira (29) o secretário de De-
senvolvimento Econômico, Aquiles Marcelo Alba, e o diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico, 
Henry Mertz. O objetivo foi manter um primeiro contato com o secretário, conhecer as políticas públicas municipais 
para o setor empresarial e apresentar algumas demandas. A intensão, segundo Aquiles Alba, é trabalhar unido à 
Acisa.  
 
Em sua explanação o secretário destacou a disponibilização de R$20 milhões para auxílio às empresas, uma reivin-
dicação feita pela própria Associação Comercial, segundo a presidente, Claudete Remor. “Será um recurso impor-
tante ao setor”, observa o secretário.  
 
Aquiles Alba ressalta que há uma vontade muito grande de desenvolver a indústria e comércio do município e, al-
guns programas já estão definidos e devem ser anunciados nos próximos dias, além de outros que serão mantidos, 
caso do Investe Santa Helena.  
 
Paralelamente, um estudo feito 
pelo Sebrae em 2020 gerará 
informações quanto às deman-
das e impactos da pandemia do 
Coronavírus no setor empresa-
rial. A partir disso será possível 
definir ações específicas. 
 
Qualificação 
 
Conforme o secretário, dentre 
os incentivos ao desenvolvi-
mento geral está a qualificação. 
Para tal finalidade a Administra-
ção Municipal organiza uma série de 11 cursos, ainda para o primeiro semestre do ano, pelo programa Qualifica 
Santa Helena. As capacitações contemplarão diversos setores. 
 
Setores correlacionados também recebem atenção, conforme Aquiles Marcelo Alba. É o caso de melhorias que de-
vem ser efetuadas no porto de Santa Helena. Ao citar números, o secretário ressalta que, em 2020 houve movi-
mentação de mais de R$600 milhões em produtos que passaram pela Aduana Integrada. “Saem mais de 100 cami-
nhões por dia do porto e há planejamento para melhorar o fluxo e agilizar o tráfego. O objetivo inicial é que passem 
200 caminhões por dia pelo local”, informa.   
 
Turismo 
 
Para o turismo ainda estão sendo definidos projetos, principalmente devido a pandemia. No entanto a estruturação 
física do principal atrativo, o balneário de Santa Helena, passa por reformas. Asfalto será feito na praia velha e no 
acesso pela Avenida Rio Grande do Sul. Pavilhões também serão remodelados.  

Em reunião com a Acisa secretário anuncia R$20 milhões para o 

desenvolvimento empresarial  


