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Acisa assina duas novas parcerias com benefícios a associados 

A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), assinou duas parcerias esta semana, com a 
SafeWork e com a Academia de Inglês Washington. A iniciativa leva benefícios aos associados em deter-
minados produtos e serviços. A lista completa de soluções po-
de ser consultada no site da entidade em acisash.com.br/
servicos.html, ou clicando aqui. 
 
Pela parceria assinada esta semana com a SafeWork é dispo-
nibilizado desconto de 10% em toda a documentação de saú-
de e segurança no trabalho. O responsável para negociação 
irá informar que é associado da Acisa, a SafeWork solicitará o 
certificado, que deve ser retirado na Associação Comercial. 

 
Na Academia de 
Inglês Washington são disponibilizados descontos nas men-
salidades, que atualmente estão em R$349. Os associados 
da Acisa e dependentes pagam R$219 e têm 50% de descon-
to nos materiais, para todo o curso, segundo a representan-
te da empresa, Jaqueline Villa. 
 

Os interessados devem solicitar declaração junto à Acisa e 
levar até à Academia de Inglês Washington, na Rua Argenti-
na 1716, junto à Unicesumar. Outras informações podem ser 
obtidas pelo telefone (45) 9 9920 2081. 
 

Quanto aos serviços e benefícios aos associados, a consulta pode ser feita junto à Acisa, ou pelo telefone 
(45) 3268 1497. 
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Acisa decide pelo adiamento da Expo Santa Helena 

2022 

A diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), divul-
gou comunicado oficial nesta sexta-feira (11), sobre o adiamento da Expo Santa 
Helena 2022, realizada, tradicionalmente no mês de maio, junto ao aniversário 
de emancipação político-administrativa do município. A organização do evento 
já estava em andamento pela Comissão Central Organizadora (CCO), que sugeriu 
a suspensão da realização em maio. 
A sugestão foi levada à diretoria da Acisa que acatou a proposta de ser marcada 
nova data, no mês de novembro de 2022. O período específico deve ser definido 
posteriormente, segundo o comu-
nicado expedido pela Associação 
Comercial e Empresarial de Santa 
Helena. 
Dentre os fatores que influencia-
ram a decisão está a instabilidade 
econômica, as obras de reforma 
nos barracões do Balneário Terra 
das Águas e o histórico climático 
de chuva no mês de maio, como 
ocorreu nas edições anteriores da 
Expo Santa Helena. 
A presidente da Acisa, Claudete Remor, ressalta o apoio e parceria com o poder 
público do município, espera a compreensão de todos e estimula a participação 
das empresas para o sucesso da exposição em novembro. 
 
Segue o comunicado oficial da Acisa: 
A diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), deci-
diu nesta quinta-feira (10), pelo adiamento da Expo Santa Helena 2022, que es-
tava, inicialmente, prevista para ocorrer de 25 a 29 de maio. O evento deve ser 
realizado no mês de novembro, em data a ser definida posteriormente. 
Como a exposição não foi realizada nos dois anos anteriores, 2020 e 2021, esta 
edição representa uma retomada do evento. 
Tendo por base a situação atual de retomada gradativa decorrente da pandemia 
da Covid-19, a volatilidade econômica influencia nas decisões de expositores e 
investimentos de patrocinadores, o que impacta diretamente na gestão e organi-
zação da Expo Santa Helena. 
Portanto, tendo em vista: 
- A instabilidade econômica atual; 
- A execução de obras nos pavilhões do Balneário Terra das Águas, onde tradicio-
nalmente é realizada a Expo Santa Helena; 
- O histórico climático de chuva em anos anteriores no período em que o evento 
é realizado; 
- Recentes manifestações do Ministério Público do Paraná, que por Ação Civil 
Pública tem requerido cancelamentos de shows musicais em outros eventos se-
melhantes; 
- Com o objetivo de ter maior segurança relacionada à economia; 
- Mais tempo para organização e busca de patrocínios; 
- Proporcionar às empresas tempo hábil de recuperação econômica e investi-
mento; 
A diretoria da Acisa se reuniu nesta quinta-feira (10) e decidiu por adiar a Expo 
Santa Helena para o mês de novembro de 2022. 
Sendo o que tínhamos, agrademos a compreensão de todos e desde já contamos 
com a participação das empresas para o sucesso da exposição. 



Empreendedorismo feminino reúne mulheres de Santa Helena 

Mulheres de Santa Helena participaram nesta quarta-feira (09) da palestra ‘Mulheres Empreendedoras: A 
Importância da Liderança Feminina’. A iniciativa é do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae), com o Conselho da Mulher 
Empreendedora (CME) e Associação Co-
mercial e Empresarial de Santa Helena 
(Acisa). 
A palestra abordou temas do empreende-
dorismo geral, autoconfiança e autorres-
ponsabilidade, união das mulheres empre-
endedoras, comunicação assertiva e a bus-
ca por autoconhecimento. “O evento tam-
bém visa comemorar o Dia da Mulher”, 
ressalta a representante do Sebrae, Mari-
nez Martins. A palestrante foi Maria Erni 
Geich. 
Conforme a presidente do CME, Vanessa 
Zaminhan, o objetivo com a palestra foi 
evidenciar a demanda a ser explorada pela mulher no empreendedorismo, os desafios no setor e as habi-
lidades necessárias a serem desenvolvidas. 


