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Acisa e Sicredi mantem reunião para continuidade de parceria        

entre as entidades 

Representantes da Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), se reuniram esta semana com 
a gerência do Sicredi de Santa Helena para apresentar devolutiva referente a parceria de apoio ao plano anual 
de eventos da Acisa e descontos em produtos e serviços. O objetivo principal foi de alinhamento dos eventos 
que serão realizados pela Associação Comercial e poderão receber apoio do Sicredi. 
Assim como em anos anteriores, um termo de parceria é firmado pelas duas entidades. O documento deve ser 
assinado nos próximos dias, segundo a presidente da Acisa, Claudete Remor. 
 
Descontos 
 

Pelo estipulado há benefícios decorrentes de descon-
tos em produtos e serviços Sicredi, caso de créditos, 
seguros, consórcios, conta corrente, e demais negoci-
ações. Para ter direito aos benefícios as pessoas de-
vem ser associadas às duas instituições, Sicredi e Aci-
sa. “É uma parceria importante e que proporcionará 
descontos e isenções interessantes”, ressalta a presi-
dente da Acisa, Claudete Remor. 
 
Parceria para eventos 
 

Paralelamente, esta iniciativa visa apoio por intermé-
dio de patrocínio aos principais eventos da Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena. O valor inves-
tido deve ser definido nos próximos dias. 



Conselho Fiscal aprova contas da Acisa 

O Conselho Fiscal da Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena 
(Acisa), se reuniu nesta quinta-feira (10), para analisar as contas da entidade 
referentes ao exercício do ano de 2021. Na sequência os balancetes serão 
encaminhados para avaliação da diretoria e, posteriormente, aos associados. 
Participaram da reunião a presidente da Acisa, Claudete Remor, tesoureiro, 
Rafael Rauta, vice-tesoureiro, Alvaro Freires, membros do Conselho Fiscal: 
Ari Girotto, Adair Salvi e Rogério Volpi, a responsável pelo Departamento Fi-
nanceiro, Renata 
Berté, representan-
te da empresa con-
tadora da entidade, 
e a secretária execu-
tiva, Dayane Passos. 
A reunião foi positi-
va com a presença 
dos demais envolvidos. “Para nós é importante ter este parecer. Foi avaliado 
o balancete. As contas estão em ordem, a contabilidade está de parabéns. 
Há um saldo positivo e isso é bom”, destaca um dos conselheiros, Rogério 
Volpi. “Analisamos e avaliamos que está tudo certo”, conclui. 
O parecer final do Conselho Fiscal foi favorável à aprovação das contas e ago-
ra seguem os trâmites até a apresentação aos associados. 

Saiba mais na ACISA. 

Aproveite todas as vantagens de ser associado ACISA: 



Entidades parceiras de Santa Helena entregam materiais do Projeto 

Volta às Aulas 

Uma iniciativa do Conselho do Jovem Empreendedor (Cojem), de Santa Helena, com apoio, em 2022, da Asso-
ciação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), Conselho da Mulher Empreendedora (CME), Sicredi e 
Grupo Amigos do Cavalo, possibilitou desenvolver a terceira edição do Projeto Volta às Aulas, em parceria com 
o Centro de Convivência Integral da Criança e do 
Adolescente (Ccica). 
A entrega dos materiais escolares foi feita nesta 
quarta-feira (02). Foram entregues 204 kits que con-
templam caderno, lápis, borracha, régua, lápis de 
cor e cola. Conforme o presidente do Cojem, Leo-
nardo Holz, o material básico possibilita o início dos 
estudos para o ano letivo. 
Holz lembra que deve ser destacado o envolvimen-
to, apoio e participação da Acisa, CME, Sicredi e 
Grupo Amigos do Cavalo, o que possibilitou a reali-
zação do projeto neste ano. 
A secretária de Assistência Social, Shirla Patrícia 
Webber Sterchile, destaca que o projeto é muito importante para as crianças e famílias. “Este material não 
será usado no serviço do Ccica, mas será utilizado nas escolas. A gente sabe da importância que isso tem na 
vivência das famílias”, ressalta. 
Esta é a terceira edição do projeto e foi retomada depois de ser interrompida em 2021 devido à pandemia do 
Coronavírus. 


