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A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), juntamente com restaurantes associados, 
promove o 1º Festival Gastronômico, programado para ocorrer no mês de novembro. O objetivo é a valo-
rização das empresas do município e estímulo à cultura gastronômica. São três estabelecimentos que ser-
virão receitas especiais. 

 
O festival tem um cronogra-
ma que contempla algumas 
datas específicas, segundo a 
secretária executiva da Acisa, 
Dayane Passos. 
 
No restaurante Casarano será 
servido o Prime Rib (Filé de 
Costela Grelhada), com arroz, 
maionese e fritas, nos dias 
08,10 e 11 de novembro. A 
Adega Santa Helena terá riso-
to de carne seca com queijo 
coalho, nos dias 17, 18, 19 e 
20 de novembro. O Cleufa´z 
Foods servirá bife, ou, frango 
à parmegiana com salada, 
arroz, feijão e fritas, nos dias 
23, 24 e 25 de novembro. 
 
A proposta é para os estabe-
lecimentos servirem de uma 
forma diferenciada. “O convi-
te é para a comunidade pres-
tigiar e valorizar os empreen-

dimentos, uma forma de potencializar a cultura gastronômica e o turismo do município”, ressalta Dayane 
Passos. Com este tipo de ação a Acisa também trabalha para a valorização do comércio e gastronomia de 
Santa Helena. 

Festival Gastronômico envolverá restaurantes de Santa Helena 

E os clientes que prestigiarem as três etapas concorrerão a prêmios.    



Uma palestra nesta terça-feira (26), reuniu aproximadamente 70 pessoas e foi 
destinada às mulheres. A promoção foi do Conselho da Mulher Empreendedo-
ra (CME), e Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa). ‘O 
Poder do Protagonismo Feminino: Porque Nada nesta Vida é mais Libertador 
do que ser a Gente Mesmo’ foi o tema abordado pela palestrante Ana Maria 
Canton. 
A proposta, segundo a presidente do CME, Carla Elis Santos, foi aprender so-
bre o poder transformador do autoconhecimento, inteligência emocional e da 
mente inconsciente. “Tivemos uma ótima palestra e boa participação das mu-
lheres. Um momento positivo”, analisa. 
O ingresso era 1 kg de alimento não perecível, ou itens de higiene pessoal. Os 
produtos serão destinados ao Hospital do Câncer de Cascavel (Uopeccan), que 
também atende pacientes de Santa Helena. 

Aconteceu essa semana... 

Palestra do CME de Santa Helena destaca o 

protagonismo feminino 

Aproveite as próximas oportunidades. Investir em treinamento pessoal é 

investir na sua empresa. A ACISA está aqui para te auxiliar. 



Santa Helena recebe Caravana da Fomento Paraná com oferta especial 

para linhas de crédito 

A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), receberá, no dia 11 de novembro, a Caravana 
de Crédito da Fomento Paraná. O atendimento ocorrerá a partir das 8h e 30 minutos. A ideia é oferecer uma 
oportunidade aos empreendedores de obter crédito com melhores taxas de juros e mais prazo para pagamen-

to, segundo o Governo do Estado. 
A assistente administrava, Márcia de Fátima Ro-
yer, ressalta que há várias linhas especiais de fi-
nanciamento, com taxas atrativas. “Para inova-
ção há taxas de juros a partir de 0,37% ao mês. 
Pelo Banco da Mulher as taxas iniciam em 0,45% 
ao mês e para energias renováveis com taxas a 
partir de 0,24% ao mês”, destaca. 
Para empreendimentos que faturam acima de R$ 
360 mil ao ano, até R$ 4,8 milhões, há uma série 
de outras linhas de crédito que permitem finan-
ciar desde pequenas reformas e compra de ma-
quinário até projetos de inovação, ou, que envol-
vam a implantação de energias renováveis, além 
de capital de giro, para recomposição de esto-
ques e manutenção de negócios. 
As operações para capital de giro puro são limita-
das a R$ 500 mil e para investimento fixo, como 
obras ou equipamentos, até R$ 2 milhões. 
Outras informações podem ser obtidas na Acisa, 
ou pelo telefone (45) 3268 1497. 

Aproveite os benefícios de ser associado da ACISA: 


