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A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), promove um curso de vitrinismo ‘Como Montar 
uma Vitrine Atraente e Encantar Novos Clientes’. O aperfeiçoamento ocorrerá dias 29 e 30 de novembro, das 
18h às 22 horas, no auditório da Acisa. A inscrição para associados à entidade é de R$100, para não associa-
dos, R$150 e pode ser feita pelo telefone (45) 3268 1497, ou pelo whats (45) 9 8405 6356. 
 
Esta é uma ótima oportunidade para ampliar conhecimentos e aperfeiçoar a exposição de produtos em vitri-
nes, com técnicas e conhecimentos estéticos e de composição, com a intenção de atrair o consumidor e impul-
sionar a venda de produtos nos diversos segmentos do mercado de varejo, conforme os organizadores. 
 
O vitrinismo é importante para diferentes setores que usam de vitrines, e também, para melhor exposição dos 
produtos no ambiente de vendas, se-
gundo a responsável pelo Ponto de 
Atendimento ao Empreendedor, Ma-
ysa Pereira. 
 
No conteúdo programático do curso 
será abordada: 
- A importância das vitrines;  
- Tipos de vitrines;  
- Materiais, iluminação e cores na de-
coração de vitrines;  
- Áreas quentes e frias;  
- Tipos de layout;  
- Composição: linha, forma (simétricas 
e assimétricas), escala;  
- Harmonia de cores;  
- Fichas de planejamento de vitrines;  
- Fichas de avaliação de vitrines. 
 
Maysa Pereira, lembra que estão dis-
poníveis 20 vagas e, por este motivo é 
importante que as pessoas interessa-
das em participar façam sua inscrição 
com antecedência. 
 
A promoção é da Acisa com o Ponto de Atendimento ao Empreendedor e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae). 

Acisa traz curso de vitrinismo para Santa Helena 



A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), recebeu nesta 
quinta-feira (12), a Caravana Verão, da Fomento Paraná, para a oferta de cré-
ditos empresariais. Os atendimentos são mantidos pela Sala da Fomento Para-
ná na Acisa. 
Está viabilizada a captação de 
propostas nas modalidades 
‘Investimento Fixo e Misto’ e, 
também ‘Capital de Giro’, aci-
ma de R$20 mil até R$10 mi-
lhões, tanto a associados, 
quanto não associados à Aci-
sa. 
Há uma série de linhas de cré-
dito que permitem financiar 
desde pequenas reformas e 
compra de maquinário até projetos de inovação, ou, que envolvam a implan-
tação de energias renováveis, além de capital de giro, para recomposição de 
estoques e manutenção de negócios, segundo a analista de desenvolvimento 
da Fomento Paraná, Juliana Ares Pereira. 
A presidente da Acisa, Claudete Remor, frisa que a entidade disponibiliza uma 
colaboradora que atua como agente de operacionalização na Sala da Fomento 
Paraná, mais uma forma de auxílio ao empresário interessado em busca de 

crédito de estímulo à 
manutenção empre-
endedora no municí-
pio. 
A assistente adminis-
trava, Márcia de Fáti-
ma Royer, ressalta 
que há várias linhas 
especiais de financia-
mento, com taxas 
atrativas e que po-
dem ser buscadas 
junto à Acisa. 

São recursos importantes, segundo o secretário de Desenvolvimento Econô-
mico, Aquiles Marcelo Alba e representam incentivos ao empresariado. 
Outras informações podem ser obtidas junto à Acisa, ou pelo telefone (45) 
3268 1497. 

Aconteceu essa semana... 

Caravana da Fomento Paraná apresenta linhas de 

crédito empresarial em Santa Helena 

Procure a ACISA e conheça todos os benefícios disponíveis para você,  

para sua empresa e sua equipe. 

“Há várias linhas especiais de financiamento, com taxas 

atrativas e que podem ser buscadas junto à Acisa.” 



O 1º FESTIVAL GASTRONÔMICO continua... Faça suas reservas antecipadas. 

Aproveite os benefícios disponíveis para os associados da ACISA: 


