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Acisa promove curso sobre gestão financeira para empresas 

A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), promove o curso ‘Gestão Financeira para 
Empresas’. O objetivo com este tipo de abordagem é promover a excelência na administração dos empre-
endimentos. Neste curso serão trabalhadas estratégias para utilizar da melhor forma os recursos financei-
ros da empresa. 
 
As aulas serão ministradas de 21 a 24 de março, das 19h às 22h, no auditório da Acisa, pela instrutora Da-
niela Savi. O investimento é de R$285 para associados à Acisa e R$350 para não associados. 
 
No conteúdo programático há temas como a precificação dos produtos e serviços, fluxo de caixa, capital 
de giro, pró-labore, planejamento em gestão financeira, regime financeiro, taxa de conversão, taxa do 
Custo Efetivo Total (CET) e número de clientes. 
 
A responsável pelo Ponto de Atendimento ao Empreendedor, Maysa Pereira, ressalta que, com o curso 
será possível ter uma base para elaborar estratégias de organização e uso consciente do capital. 
 
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (45) 3268 1497. 



Atenção Empreendedoras! 
O SEBRAE tem um convite exclusivo para você impulsionar o seu negócio! 

Mulheres empreendedoras: a importância da liderança feminina 
 
 
Evento presencial 
 

Data: 09/03 
Horário: 19h 
Local: ACISA 
 
Investimento: GRATUITO 
 
Inscreva-se AGORA, as va-
gas são limitadas! 
 
Link de inscrição: https://
bit.ly/
empreendedorismofemini-
nosti 



 

Saúde: Associados à Acisa contam com descontos em vários 

procedimentos 

Os associados da Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa) têm uma série de benefí-
cios, dentre eles, descontos por intermédio do Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Cascavel 
e Região (Sindilojas) Saúde. Por intermédio desta funcionalidade o que se objetiva é o atendimento médi-
co-hospitalar e odontológico individual e familiar com preços acessíveis.  
Os benefícios são concedidos sem carência, 
mensalidade ou taxa de adesão. “São valores 
diferenciados para consultas em várias espe-
cialidades e exames laboratoriais, exclusiva-
mente para empresas associadas à Acisa”, 
destaca a assistente administrava, Márcia de 
Fátima Royer. O atendimento contempla os 
empresários, colaboradores e familiares. 
Estão cadastrados profissionais de Cascavel, 
Santa Helena e outros municípios da região. 
A lista de médicos, clínicas, hospitais e labo-
ratórios conveniados está disponível no site 
da Acisa, no link acisash.com.br/convênio-
médico-sindilojas. 
A Acisa também disponibiliza informações 
sobre os valores a serem pagos e emite a 
guia do serviço. 
Outras informações podem ser obtidas pelo 
telefone (45) 3268 1497, ou, diretamente na 
Associação Comercial e Empresarial de Santa 
Helena. 

 

Bem vindo Março,  

mês da mulher!  


