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Equipe da Acisa busca expertise do Show Rural para organização de 

eventos em Santa Helena 

A equipe de colaboradores da Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), visitou, na 
sexta-feira (11), o Show Rural em Cascavel. A visita teve o intuito de conhecer novas ideias apresentadas 
em relação a estruturas e organização do evento, o que serve de base para Santa Helena. 
 
Além de conhecer a parte estrutural a equipe também visitou algumas empresas associadas à Acisa que 
estavam expondo, entre elas a Cooperativa Agrofamiliar Solidária (Coofamel), Charcutaria Cattani e Irri-
gassul. 
 
O contato e busca por informações embasam a organização e realização de eventos da Acisa, além de ser-
vir de experiência em exposições, ou iniciativas similares no município, caso da Expo Santa Helena. 
 
Conforme a secretária executiva da Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena, Dayane Passos, 
a visita foi importante e serve como case de sucesso e estímulo para o que é desenvolvido no município, 
além de ser uma fonte para a busca de conhecimento. 
 
O Show Rural ficou dois anos sem ser realizado presencialmente. A situação é semelhante à da Expo Santa 
Helena, suspensa por dois anos seguidos e em fase de alinhamento para ser realizada em 2022, segundo 
Dayane Passos. “O que se vê é um investimento 
muito grande com destaque para a tecnologia. 
É uma vitrine para que a gente possa trabalhar 
com o tema ‘novas tecnologias’ na Expo Santa 
Helena”, ressalta.  
 
“Também tivemos contato com a Polícia Civil 
Móvel, que presta serviço no Show Rural e já 
esteve em Santa Helena na última edição da 
nossa exposição. O objetivo é ter o ônibus no-
vamente neste ano”, frisa. 
 

Dayane Passos ressalta que puderam ser observadas novas tendências no quesito de organização e reali-
zação de eventos. 



Pensando em um plano de saúde 
empresarial que cuide muito bem 

de você e sua família? 
Aproveite agora esse  

super desconto! 
 

Contrate seu plano de saúde  
Sempre Vida esse mês e pague a 

primeira mensalidade só em abril 
de 2022! 

 
São 02 mensalidades grátis e  

benefícios que só o Sempre Vida 
oferece, como carência zero,  

telemedicina, seguro-desemprego 
e ampla rede credenciada. 

 
Sua saúde é o seu bem mais  

importante.  

Empresário,  

 

Observe as orientações 

quanto aos horários do 

comércio para o período 

de Carnaval. 

 

Em caso de dúvidas,  

entre em contato com a 

ACISA - 3268-1497. 



Atenção empresários e contadores, a Prefeitura Municipal de Santa Helena 

disponibilizou nova Nota Orientativa relativa a COVID-19.  

As principais atualizações: 
 
    • Orientações quanto a 
quarentena dos contatos; 
 
    • Situações em que o con-
tato é dispensado de qua-
rentena (assintomáticos com 
imunização completa ou posi-
tivo Covid-19 há menos de 90 
dias); 
 
    • Cálculo de isolamento 
para sintomáticos (7 dias, 10 
ou 20, conforme a situação). 


