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Acisa passa por auditoria em Programa de Certificação em            

Gestão da Faciap 

A equipe de colaboradores e alguns diretores da Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa) passa-
ram por uma auditoria na última semana para avaliar as ações e atividades dentro do Programa de Certificação em 
Gestão, da Federação das Associações Comerciais do Paraná 
(Faciap). A expectativa é pela conquista do selo ouro em 2021. 
A secretária executiva da Acisa, Dayane Passos, ressalta que, a 
Associação Comercial participa do processo desde 2020, quan-
do conquistou o selo prata e, diante das ações e atividades 
desenvolvidas em 2021 a expectativa é pela melhora no ran-
king. 
O programa tem como objetivo alavancar os desempenhos 
organizacionais, através da melhoria de processos e implanta-
ção de ferramentas de boas práticas de gestão, para que as 
associações comerciais se tornem sustentáveis e gerem valor 
para seus associados e comunidades. 
As áreas abordadas estão relacionadas à pessoas, processos internos, finanças, clientes, cultura associativa, desen-
volvimento local e serviços. 
O trabalho envolve parte dos diretores, colaboradores e, inclusive, em algumas situações, os próprios empresários. 

FILIAÇÃO DE ASSOCIADOS 
Ref.: Setembro/Outubro/Novembro 2021 
- DESPACHANTE SANTA HELENA 
- SICREDI UNIDADE SUB SEDE 
- ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ACOPLAN 
- JOÃO CARLOS GUNDI 
- CLINICA DE ECOGRAFIA MAEDA 
 
DESFILIAÇÃO DE ASSOCIADOS 
Ref.: Setembro/Outubro/Novembro 2021 
- SITIO SILVA (pedido de baixa) 
- HOSPITAL DR. CIRO (pedido de baixa) 
- ESTÂNCIA RODEIO (pedido de baixa) 
- PESQUE PAGUE HUBNER (pedido de baixa) 
- LOJA PIMENTA DOCE (pedido de baixa) 
- PURA GENÉTICA (baixa por inadimplência) 
- MADAME MODA ÍNTIMA (baixa por inadim-
plência) 

RELATÓRIO DE ASSOCIAÇÃO 



Município de Santa Helena é representado em 

planejamento regional para o ecossistema de inovação 

O Sistema Regional de Inovação (SRI) Iguassu-Valley, organizou recentemente, reu-
nião para o planejamento das estratégias e do futuro. O evento ocorreu presencial-
mente, voltado para lideranças, empreendedores e instituições que fomentam ino-
vação, ecossistema, serviços, startups e movimentos na região. 

A Associação Comercial e Em-
presarial de Santa Helena 
(Acisa), foi representada pelo 
coordenador do Iguassu-
Valley Santa Helena, Wyllian 
Roger Kuhn. 
No encontro foi possível apre-
sentar o plano de ações com 
abordagem à inovação, em 
parceria com a Acisa, Universi-

dade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e prefeitura. Inovação, educação, in-
fraestrutura, sustentabilidade, agropecuária e ambiente para os pequenos negó-
cios, estão entre os destaques, segundo Wyllian Kuhn. “O município já faz parte do 
SRI pelo Iguassu-Valley Santa Helena que trabalha integrado à região. Já formamos 
um grupo de trabalho voltado ao turismo e outro que desenvolve uma proposta de 
lei de inovação”, destaca. 
 

O SRI Iguassu-Valley 
O SRI é uma das câmaras técnicas do Programa Oeste em Desenvolvimento (POD), 
que funciona como uma rede de interação para a geração, difusão e utilização de 
tecnologias e inovação. 
Integrante do eixo estruturante ‘Pesquisa e Desenvolvimento’, o SRI congrega seto-
res de governo, responsável por fomentar políticas públicas que incentivem o pro-
cesso de inovação; de universidades, que atuam como as principais construtoras e 
difusoras do conhecimento científico, e de empresas, para transformar o conheci-
mento científico puro em conhecimento aplicado. 
Na última reunião houve a apresentação da análise dos Cadernos de Indicadores; 
Análise e validação da visão de futuro; Análise e validação das temáticas estratégi-
cas; Definição de ações prioritárias; Análise e definição de grupos de trabalho; 
Apresentação de nova proposta de identidade visual e canais de interação. 

Associado,  
 
A ACISA recebeu a informação do SPC 
Brasil referente ao reajuste anual de 
seus serviços para 2022. 
Assim que os valores forem reajustados 
estaremos enviando as novas tabelas. 
 
Veja o comunicado recebido. 
 
Qualquer dúvida, estamos à disposição 
pelo WhatsApp 45 98809-2593. 



Faça suas compras nas empresas participantes da Campanha Comprar Aqui Dá Sorte! 
Peça sua raspinha e concorra a R$ 25.000,00 em vales compras instantâneos.  

 

Promoção válida até 10/01/2022. 
 

Consulte o regulamento em www.acisash.com.br 


