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Acisa comemora condecoração com selo ouro de gestão 

A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), participa desde 2020 do Programa de Certifica-
ção em Gestão da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (Faciap). Por in-
termédio deste programa são concedidos os selos de re-
conhecimento. Neste ano a Acisa comemora a condecora-
ção com o selo ouro do programa. A placa de certificação 
foi entregue sábado (19) em reunião da Coordenadoria 
das Associações Comerciais e Empresariais do Oeste do 
Paraná (Caciopar), em Marechal Cândido Rondon. 
“O selo ouro representa um grande diferencial para a en-
tidade e um estímulo para a diretoria e colaboradores que 
não mediram esforços para a conquista. Quem ganha é a 
Acisa e associados, ressalta a presidente, Claudete Remor. 
A placa foi entregue aos representantes da Acisa na reuni-
ão da Caciopar, Gilson Altmeyer, Leoveraldo Curtarelli de 
Oliveira e Wyllian Kuhn. 

 
O programa 
O programa tem como objetivo alavancar os desempenhos organiza-
cionais, através da melhoria de processos e implantação de ferra-
mentas de boas práticas de gestão, para que se tornem sustentáveis 
e gerem valor para seus associados e comunidades. 
As áreas abordadas estão relacionadas à pessoas, processos internos, 
finanças, clientes, cultura associativa, desenvolvimento local e servi-
ços. 
As ações em Santa Helena envolvem diversas questões de gestão 
com a participação de diretores, colaboradores e, inclusive, em algu-
mas situações, os próprios empresários. 



Curso reúne empresários de Santa Helena em 

abordagem à gestão financeira 

Iniciou nesta segunda-feira (21), e vai até quinta-feira (24), o curso ‘Gestão 
Financeira para Empresas’. A dinâmica é desenvolvida na Associação Comer-
cial e Empresarial de Santa Helena (Acisa). O objetivo com este tipo de abor-
dagem é promover a excelência na administração dos empreendimentos. 
Neste curso serão trabalhadas estratégias para utilizar da melhor forma os 
recursos financeiros da empresa. 
As aulas são ministradas das 19h às 
22h, no auditório da Acisa, pela ins-
trutora Daniela Savi. 
No conteúdo programático há te-
mas como a precificação dos pro-
dutos e serviços, fluxo de caixa, ca-
pital de giro, pró-labore, planeja-
mento em gestão financeira, regi-
me financeiro, taxa de conversão, 
taxa do Custo Efetivo Total (CET) e número de clientes. 
Conforme ressalta Daniela Savi, pesquisas demonstram que a principal difi-
culdade dos empreendedores é organizar as finanças de forma adequada, o 
que leva a constatações errôneas a respeito do empreendimento. 
A responsável pelo Ponto de Atendimento ao Empreendedor, Maysa Pereira, 
ressalta que, com o curso será possível ter uma base para elaborar estraté-
gias de organização e uso consciente do capital. 
Ainda há uma vaga disponível para quem quiser participar do treinamento. 
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (45) 3268 1497. 

Uma reflexão sobre como são formados os traços de caráter que irão  

determinar nosso comportamento e nossa forma de ser na família, na  

sociedade e no mundo em que vivemos! Esta palestra permitirá que você  

possa descobrir como você "funciona" realmente até os dias de hoje! 

Participe! Inscrições gratuitas na ACISA. 



Micro 01 debate sobre licitações e ICMS da energia  

Empresários de associações comerciais ligados à Micro 01 da Caciopar estiveram reunidos na manhã desta quinta-
feira em Céu Azul. Eles participaram da apresentação de assuntos importantes para as empresas, principalmente às 
que participam ou que tenham interesse em partici-
par de licitações públicas. 
Os apontamentos desse assunto, Nova lei de licita-
ções e compras locais por orçamento, foram feitos 
pelo procurador público Rivelino Skura. Ao mesmo 
tempo em que ele conhece profundamente da ques-
tão legal, Rivelino, por ser empresário e integrado ao 
movimento associativista (é presidente da Acicaf de 
Cafelândia e diretor da Caciopar) entende com deta-
lhes o lado das empresas em licitações e compras 
públicas. 
Os empresários da Micro 01 ouviram e tiraram dúvi-
das também sobre outro tema importante para as empresas, a cobrança (bitributação) de ICMS da energia elétrica. 
O assunto foi apresentado pelo especialista na área Gustavo Feil. A pauta tratou ainda de outros assuntos de inte-
resse administrativo das associações comerciais. 
Os municípios que formam a Microrregional 01 da Caciopar são: Missal, Medianeira, Santa Terezinha de Itaipu, Ve-
ra Cruz do Oeste, Foz do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu, Matelândia, Santa Helena, Céu Azul, Itaipulândia, Diamante 
do Oeste e Serranópolis do Iguaçu.                                                                                              
                Fonte: Assessoria 


