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A Associação Comercial Empresarial de Santa Helena (Acisa), em parceria com a Associação Hospital Beneficente 
Moacir Micheletto (AHBMM), de Santa Helena, participa das campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul. Para tan-
to é estimulada a confecção de camisetas alusivas. 
Parte dos valores será revertida para atendimento 
aos pacientes do Hospital Beneficente Moacir Mi-
cheletto. 
O objetivo é a conscientização e contribuição no 
processo de prevenção, discussão, educação e cui-
dados com a saúde de homens e mulheres do mu-
nicípio quanto aos dois principais tipos de câncer, 
mama e próstata. 
Conforme a presidente da Acisa, Claudete Remor, a 
proposta é que as empresas sejam parceiras da 
ação que visa a confecção de camisetas da Campa-
nha Outubro Rosa-Novembro Azul. 
As camisetas serão confeccionadas pela HB Artes e 
Ana Confecções. Os pedidos devem ser feitos até 
esta sexta-feira (15). Pedidos acima de cinco cami-
setas possibilitam a estampa com logomarca da 
empresa. 
O modelo da camiseta será padrão e terá um custo 
unitário de R$ 50. 
Informações adicionais na Acisa pelo telefone (45) 
3268 1497. 

Pedidos de camisetas da campanha de combate ao câncer em Santa 

Helena podem ser feitos até esta sexta-feira 

Atenção Mulheres!!! 
 

O Conselho da Mulher Empreendedora e a ACISA trazem para  
vocês a palestra: “O PODER DO PROTAGONISMO FEMININO:  

Porque nada nesta vida é mais libertador do que SER A GENTE 
MESMO” com Ana Maria Canton - Especialista em  

Comportamento Humano. 
 

Venha conosco aprender sobre o PODER Transformador do  
AUTOCONHECIMENTO, da Inteligência Emocional e da nossa  
mente INCONSCIENTE e desfrutar da satisfação de se sentir  
merecedora da prosperidade e do reconhecimento pessoal,  

profissional e financeiro que você tanto sonhou. 
 

Você é nossa convidada! 



Hoje é dia de prestar homenagem àqueles que todos os dias com sua 
dedicação, esforço e paixão cuidam das mentes do amanhã. 

Professor, parabéns pelo seu dia!  

É no olhar de uma criança que mora o amor, a verdade e  
a transformação do mundo. 

É um anjo enviado por Deus para tornar a vida na terra mais bonita. 

E essa semana também teve o Dia das Crianças... 



Gestão de Empresas Familiares: Santa Helena terá três palestras 

voltadas a essa área na semana que vem 

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

As palestras ocorrerão às 19h, no formato online. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (45) 98405 6356  
ou pelo 3268-1497 com Maysa.  
 

O valor dos três encontros é de R$60, porém as empresas associadas à Acisa pagam somente R$30.  
 

No dia 19, Paula Tissot falará sobre como gerir emoções em uma empresa familiar. A segunda 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 pa-
lestrante, fundador da maior empresa da América Latina em reciclagem e desmontagem de veículos, Geraldo Rufi-
no.  
 

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


