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Festival gastronômico de Santa Helena movimenta setor de restaurantes 

O 1º FESTIVAL GASTRONÔMICO continua...  

Faça suas reservas antecipadas. 

Durante o mês de novembro o 1º Festival Gastronômico estimula restaurantes e clientes. Receitas especi-
ais são preparadas em três estabelecimentos do município a cada final de semana. O festival segue um 
cronograma que contempla datas específicas. O objetivo é o incentivo e valorização da gastronomia de 
Santa Helena. 
 
No restaurante Casarano foi 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 tem risoto de carne seca com queijo coalho des-
de o dia 17, com continuidade nesta sexta-feira (19) e sábado (20). O Cleufa´z Foods servirá bife, ou, fran-
go à parmegiana com salada, arroz, feijão e fritas, nos dias 23, 24 e 25 de novembro. 
 
Até este momento o evento tem uma avaliação positiva como forma de movimentar o setor de gastrono-
mia e estimular a valorização da culinária do município. 
 
A promoção é da Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), juntamente com os restau-
rantes associados. 



Essa semana, a ACISA encaminhou aos seus associados, 
uma divulgação sobre o novo programa da Prefeitura 
Municipal, o ‘Desenvolve Santa Helena’: 
 
Trata-se da Lei nº 2.912 de 12 de novembro de 2021, 
que institui o Programa “Desenvolve Santa Helena”, 
com a finalidade de subsidiar juros sobre operações de 
crédito, na modalidade reembolso, como incentivo ao 
investimento produtivo, a geração e manutenção de 

emprego, renda e o desenvolvimento econômico e social no Município de Santa 
Helena.  
O documento completo pode ser acessado junto à Prefeitura ou no site 
www.santahelena.pr.gov.br. Qualquer informação, entre em contato pelo telefone 
45 3268-8200.  

É lançada a campanha #partiuterradaságuas  
 

Com o objetivo de atrair turistas para Santa Helena na temporada de verão 
2021/2022, o Comtur - Conselho Municipal do Turismo e a Administração Munici-
pal lançaram a campanha publicitária #partiuterradaságuas com enfoque para as 
redes sociais. 
A intenção é que por 
meio do compartilha-
mento entre as autori-
dades e a população, o 
Município receba visi-
bilidade e os pontos 
turísticos, sobretudo o 
Balneário, fique em 
evidência durante este 
período.  
O prefeito Zado mani-
festou seu apoio à 
ação e anunciou a rea-
lização de shows para 
o final do ano, além da 
finalização das melho-
rias que estão em an-
damento no Balneário.  
A ACISA é uma das en-
tidades que compõe o 
Comtur e também 
apoia essa ação. 

A ACISA participou essa semana da apresentação do Programa de Integração Uni-
versidade Empresa (Piue), onde as empresas poderão apresentar demandas a se-
rem atendidas por universitários, os quais receberão bolsas custeadas com recursos 
disponibilizados pela Itaipu Binacional. 
Serão ofertadas 56 bolsas de R$ 800, ao longo de 9 meses. Os empresários pagarão 
10% do valor. O edital fica aberto até dia 28 de novembro.  
Todos os empresários podem buscar por soluções em suas empresas e, os acadêmi-
cos de instituições de ensino superior da região receberão para desenvolver as solu-
ções. Os empreendedores que têm alguma demanda podem se dirigir diretamente 
às universidades.  
Veja o Edital em www.pti.org.br/editais
-empreendedorismo/.  
A ação é realizada por meio de convênio 
entre e Itaipu Binacional e Parque Tec-
nológico Itaipu, com apoio o Sebrae/PR, 
administrações municipal, associações 
comerciais e Conselho de Desenvolvi-
mento dos Municípios Lindeiros ao Lago 
de Itaipu. 

https://www.pti.org.br/editais-empreendedorismo/
https://www.pti.org.br/editais-empreendedorismo/


Como está a vitrine da sua empresa? Seu cliente sente-se atraído  

para entrar na sua loja? 

Monte vitrines incríveis! Aproveite essa oportunidade. 

 

Conteúdo programático: 
 
 A importância das vitrines;  
 Tipos de vitrines;  
 Materiais, iluminação e cores na decoração 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. 
 
 

Faça já sua inscrição! São apenas 20 vagas. 

Aproveite os benefícios disponíveis para os associados da ACISA. 


