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Acisa disponibiliza soluções do Programa Brasil Mais para empresários 

A Associação Comercial e Empresarial de Santa Hele-
na (Acisa) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae), por intermédio do Pon-
to de Atendimento ao Empreendedor oferecem aos 
empresários de micro e pequenas empresas do mu-
nicípio as soluções do Programa Brasil Mais.  
A iniciativa é do Governo Federal e visa aumentar a 
produtividade e competitividade das empresas brasi-
leiras com a promoção de melhorias rápidas, de bai-
xo custo e alto impacto.  
O Brasil Mais oferece às micro e pequenas empresas 
soluções para melhorar a gestão, inovar processos e 
reduzir desperdícios. 
O atendimento é dividido em nove encontros e se 
estende por aproximadamente 3 meses, conforme a 
responsável pelo Ponto de Atendimento ao Empre-
endedor, Maysa Pereira.  
Os empresários do município interessados em conhe-
cer detalhes do programa, ou se inscreverem, pode-
rão entrar em contato pelo telefone (45) 3268 1497. 

Raspou, Achou, Ganhou! 

Em maio, inicia a Campanha Comprar Aqui Dá Sorte! 

Edição 2022. 

Compre nas empresas identificadas e nas compras   

acima de R$ 50,00 peça sua raspinha.                           

São vales compras instantâneos de R$ 25, R$ 50,        

R$ 100, R$ 200 e R$ 500. E mais o sorteio de                

10 vales compras de R$ 1.000,00  cada. 

 

Campanha da ACISA 

Santa Helena compra em Santa Helena. 



Crescer juntos! Esse é o objetivo principal da parceria da ACISA com o Sicredi, 
onde a missão e os valores se juntam em um único propósito, o crescimento dos 
associados. 
 
Para a gerente da agência de Santa Helena, Lisangela Aparecida Kuhn, é uma sa-
tisfação ter essa parceria com a ACISA. “A Associação Empresarial tem uma longa 
história em nossa cidade, e que muito se assemelha com a do Sicredi. Nosso in-
tuito é potencializar as ações que a ACISA realiza no município, apoiar eventos e 
estimular a participação dos associados. Essa parceira faz parte da nossa missão, 
como sistema corporativo, de valorizar o relacionamento, oferecer soluções fi-
nanceiras para agregar renda e contribuir para a melhoria da qualidade de vida 
dos associados e da sociedade em geral”. 
 
O Sicredi junto à ACISA, fazem parte de histórias de muitos comerciantes, como 
na vida do Altair Antonio Ricardi, que possui uma empresa de comércio de mate-
rial escolar, escritório e informática, desde 16 de maio de 1996, associado à ACI-
SA há 20 anos. “Ser associado da ACISA, é ter uma entidade que nos represente e 
que defenda os nossos interesses no comercio” ressalta Altair. 
 
“Procurei o Sicredi, pois estava em busca de um atendimento mais personaliza-
do. Sempre tive problemas com filas longas de atendimento e demora em conse-
guir recursos para a empresa. Com o Sicredi, consegui um bom relacionamento 
com minha gerente, diversidade em produtos de linhas de crédito e soluções 
mais rápidas para qualquer dificuldade”, explica o comerciante, associado à Si-
credi há mais de um ano. 
 
Hoje, Altair utiliza a linha de crédito pessoal, conta corrente, cartão de crédito, 
seguro imobiliário e serviços de cobrança através de boletos, PIX e maquininha 
de cartão – que facilitam no relacionamento com seus clientes. “Além do bom 
atendimento, possuímos vários benefícios como associado, entre eles, a isenção 
de aluguel da maquininha e isenção de anuidade do cartão de crédito”, enfatiza 
Altair. 
 
A parceria da ACISA e Sicredi vem desde o ano de 2018, e a cada ano está se am-
pliando. “Através de nossa parceria, buscamos sempre trabalhar em prol do as-
sociativismo e do desenvolvimento local, buscando fortalecer nossos associados 
que são cooperados do Sicredi através de benefícios, como os descontos, isen-
ções e facilidades que a parceria proporciona. Nossa expectativa para os próxi-
mos anos, é que essa parceria, que já está muito bem consolidada, seja cada vez 
mais forte!”, finaliza Claudete Maria Remor, presidente da ACISA.  
 
Sobre o Sicredi 
O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o cresci-
mento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O 
modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5,5 milhões de 
associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, 
o Sicredi está em 25 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, 
e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br). 
*Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Gros-
so, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catari-
na, São Paulo, Sergipe e Tocantins. 
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Benefícios em ser associado ACISA e Sicredi 
Uma parceria que vem crescendo há anos, trazendo mais 

oportunidades para os comerciantes. 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttp-3A__www.sicredi.com.br%26d%3DDwMGaQ%26c%3D63k7DFQ5NS45K8Wu5uX9Pd1gEa70c_pznLjIw3OxEiE%26r%3D78reeXSRUHsXRv_X52nVFtqn8imrdAy-e5fJ56Qe6zg%26m%3DxAV


Relação mente e corpo nos traços de caráter foi tema de palestra com 

empresários de Santa Helena 

A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), promoveu nesta terça-feira (05) a palestra 
‘Você é quem precisa ser? Como as pessoas 
“funcionam”, como aproveitar melhor os recursos e 
evitar as dores que cada um possui’. O palestrante foi 
Mauro Kozerski, profissional com formação em coa-
ching, análise corporal e comportamental, parapsicolo-
gia e Programação Neurolinguística - PNL. 
Conforme Mauro Kozerski, a palestra teve como cunho 
principal o comportamento humano, e o objetivo foi 
mostrar aos empresários santa-helenenses as possibili-
dades que o conhecimento da mente e comportamen-
tos humanos proporcionam no dia a dia nas empresas, 
família e relações pessoais. 
Há a possibilidade de ser aproveitado o conhecimento 
no dia a dia das empresas, para mais clareza, e maior 
controle da própria vida. 
A base da palestra foi fundamentada na formação de cinco traços de caráter, esquizoide, oral, psicopata, ma-
soquista e rígido, baseada na mielinização da coluna vertebral. 

“Associativismo é a cooperação empresarial,  
é a soma de forças e talentos para o  
fortalecimento de todos.” 

A vida é feita de escolhas: a melhor é ter saúde! 

 

Contrate seu plano de Sempre Vida e ganhe duas 

mensalidades grátis, além de benefícios que só o 

Sempre Vida oferece, como carência zero, teleme-

dicina, seguro-desemprego e ampla rede credencia-

da. 

 

Ligue e contrate agora mesmo: 45 2035-0707. 

*Promoção referente a contratação de planos de 

saúde no período de 01 a 27 de abril de 2022. Pro-

moção válida para novos clientes. **Carência Zero 

exceto para partos e doenças preexistentes. Confira 

condições contratuais. 


