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Painel de discussões da Acisa abordou associativismo e 

desenvolvimento 

A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), com patrocínio da Cresol, Sicoob e Sicredi, realizou 
na quarta-feira (27), um Q&A (questions and answers), ou seja, evento de perguntas e respostas sobre associativis-
mo. O evento faz parte da programação da Semana do Associativismo que seguiu até na sexta-feira (29). 
A abertura ocorreu segunda-feira (25), com reunião da diretoria da Acisa e apresentação do Selo Ouro de Gestão 
conquistado junto à Federação das Associações Comerciais do Paraná (Faciap). 
Na quarta-feira o público presente ao auditório da Aci-
sa, assim como os internautas que acompanharam o 
Q&A pela internet, conheceram um pouco sobre como 
o associativismo pode ser trabalhado, como influencia 
no desenvolvimento e economia de determinado mu-
nicípio, estado ou país. 
O evento teve a presença da professora da Universida-
de Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Alessandra 
Matte, do empresário e ex-presidente da Coordenado-
ria das Associações Comerciais e Empresariais do Oes-
te do Paraná (Caciopar), Leoveraldo Curtarelli de Oli-
veira e da empresária, ex-presidente e atual diretora 
de Patrimônio da Acisa, Ademir Marion. 
Ao falar sobre a importância do associativismo, a dire-
tora da Acisa ressaltou a importância da união. “É juntos que se constrói, que se faz a diferença, participando e co-
laborando”, ressalta. A professora Alessandra Matte destacou ações globais e no âmbito universitário, em prol da 
vivência associativa. “O associativismo precisa estar engajado em ideias de desenvolvimento”, defende Leoveraldo 
Curtarelli. 
 
Rodada de negócios 
Ontem à noite (28) aconteceu uma rodada de negócios com a participação de 20 empresas. A moderação ficou por 

conta do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae). O evento ocorreu das 19h e 30min até 
22h, também na Associação Comercial e Empresarial de 
Santa Helena, e representou uma oportunidade para os 
empresários que apresentaram e divulgaram seu ramo de 
atuação e seus produtos. A dinâmica permitiu o contato 
direto com todos os participantes em mesas de negocia-
ção. 
 
Café com empresários 
Hoje, sexta-feira (29) aconteceu o ‘café com empresários’, 
tanto para associados, quanto não associados. As visitas à 
Acisa neste dia ocorreram das 8h às 11 horas. Aos partici-
pantes teve sorteio de diversos brindes. 



O Núcleo da Mulher Empreendedora, da Associação Comercial e Empresarial de 
Santa Helena (Acisa), realizou neste domingo (24), o Café com Moda. O evento 
possibilitou a interação, socialização e promoção de produtos de empresas do 
município. A avaliação geral é muito positiva, 
assim como o feedback dos participantes. 
A coordenadora do Núcleo da Mulher Empre-
endedora, Vanessa Zaminhan, ressalta estar 
satisfeita com a promoção, que também 
marcou o retorno dos eventos do grupo no 
período pós-pandemia e a associação de no-
vas empresas. 
Dentre os destaques citados pela coordena-
dora está a cooperação entre as mulheres 
em prol dos objetivos propostos e a partici-
pação dos lojistas. Ao todo, oito lojas participaram dos desfiles: Loja Tupi, Scam-
biatto Calçados, Lindonna Acessórios, Amore Fiori Acessórios, Comercial Maffini, 
HB Artes, Bela Arte Molduras e Proativa Sport Clothing. 
Conforme Vanessa Zaminhan, nesta edição o Café com Moda foi aberto a todos 
os associados da Acisa e há a possibilidade de, em edições futuras ser aberto, 
também, para não associados. 
O evento contou com patrocínio da Sicredi, a Água Mineral Havaí e Essência da 
Beleza.  

Café com Moda marca retorno dos eventos do Núcleo    

da Mulher Empreendedora em Santa Helena 

Sicredi de Santa Helena e Acisa inauguram o Espaço     

do Empresário 

A Sicredi, em parceria com a Acisa, inaugurou na terça-feira (26) o ‘Espaço do 
Empresário’. O ato de inauguração foi feito na agência da cidade, no entanto, a 
iniciativa também foi implementada nas unidades de São Roque e Sub Sede. Nos 
locais as empresas poderão expor produtos e atender aos clientes durante uma 
semana. 
O diretor de Comércio da Acisa, 
Adaélcio Salvi, ressalta que a ini-
ciativa foi da Sicredi e teve na 
Acisa a parceria para o desenvol-
vimento da ação. “Nós entramos 
neste movimento do associativis-
mo junto com a Associação Co-
mercial que esta semana está 
desenvolvendo uma série de ati-
vidades e nós, como uma forma 
evidenciar o associativismo em nosso município inauguramos o ‘Espaço do Em-
presário’”, destaca a gerente da Sicredi, Lisângela Kuhn. 
A primeira empresa a expor na agência da cidade é Mazzochin Rede Constru e 
Cia, escolhida pelo tempo de associada tanto na Acisa, quando na Sicredi, onde é 
associada desde 2003, segundo Lisângela Kuhn. O empresário Neri Mazzochin 
destaca a iniciativa como de fundamental importância. “Tudo é parceria, tanto 
na iniciativa privada quanto no público é uma forma de implementar as ativida-
des”, ressalta. “É um espaço importante para a atividade industrial que pode 
apresentar seus produtos como forma de valorização do que é produzido no 
município”, observa. 
O ‘Espaço do Empresário’ tem o objetivo de proporcionar o atendimento direto 
das empresas ao público em um local diferente, dentro das agências. “Estamos 
muito felizes com esta parceria”, destaca a presidente da Acisa, Claudete Remor. 
Conforme Lisângela Kuhn, os interessados em participar podem entrar em con-
tato, tanto na sede do município, quanto nos distritos, para agendar a exposi-
ção. Cada empresa poderá ficar por uma semana no ‘Espaço do Empresário’. 



Acisa assina termo de cooperação para realização do RuralTech em Santa Helena 

A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR) 
e Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), celebram um acordo de cooperação técnica para a realiza-
ção de um evento, o RuralTech, programado para o período de 18 a 20 de agosto. A assinatura ocorreu no dia 08, 
no 3º Fórum Empresarial e Comunitário (Forec). 
A Acisa foi representada pela presidente Claudete Remor. O termo 
também foi assinado pelo representante do IDR, Gelson Hein, da 
regional Toledo, e pelo reitor da UTFPR, Marcos Schiefler Filho. 
O RuralTech será realizado nas dependências do campus da univer-
sidade em Santa Helena e tem como objetivos a construção do co-
nhecimento por meio da transferência de tecnologia e capacita-
ção; elaboração, discussão, implementação e avaliação de políticas 
públicas; e fortalecimento das cadeias produtivas locais e do turis-
mo rural por meio da comercialização e divulgação dos produtos 
da agricultura familiar. 
Conforme Claudete Remor, “a Acisa está comprometida com o desenvolvimento e com o bem comum e sempre 
pronta a colaborar dentro do que é possível e dentro da legalidade para que as ações possam acontecer e benefici-
ar a todos”. “Almejamos muito por uma universidade em nosso município e agora nós precisamos estar receptivos 
e abertos, colaborando no engajamento entre a universidade e a nossa comunidade”, destaca. 
Dentre as atribuições da Acisa está de oferecer condições para realização do evento e ações de extensão em parce-
ria; Mediar a colaboração de organizações parceiras para viabilização de ações em cooperação e gerenciar a comu-
nicação com empresas e entidades agropecuárias públicas ou privadas, em especial as de inovação e desenvolvi-
mento tecnológico, com a finalidade de organização em torno do objetivo do acordo de cooperação. 

Acisa convoca associados para eleição de nova diretoria da entidade 

A ACISA lançou nesta terça-feira (19) edital de convocação aos associados para Assembleia Geral Ordinária (AGO), 
no dia 24 de maio, de forma presencial. O evento tem em pauta a prestação de contas, relatório de atividades e 
eleição de nova diretoria. 
A AGO ocorrerá na sede da entidade a partir das 18h e 30min em primeira convocação com a presença mínima da 
metade do número de associados efetivos, ou, em segunda convocação, meia hora depois, com qualquer quórum. 
As chapas que concorrerão nas eleições deverão ser protocoladas na sede da Acisa até 15 dias antes, dia 09 de 
maio, até 18h, mediante expediente escrito, dirigido e protocolado, junto à Comissão Eleitoral. 
Conforme o edital de convocação, caso haja apenas uma chapa inscrita, a Comissão Eleitoral poderá definir entre 
as cédulas “sim” ou “não”, ou por aclamação de chapa única. 
Havendo duas, ou mais chapas inscritas, a eleição se dará por voto secreto e direto. “Estamos na expectativa para a 
inscrição de uma ou mais chapas”, destaca a presidente, Claudete Remor. “Lembrando que na Acisa, tanto o presi-
dente, quanto os diretores, realizam trabalho voluntário, de doação em prol da entidade, pelos nossos associados, 
pelos associados, desenvolvimento local e bem comum”, ressalta. 
Poderá exercer o direito de voto quem estiver regularmente filiado à Acisa há mais de um ano, quite com a tesou-
raria até 60 dias anteriores à eleição. 
A Comissão Eleitoral é formada por leda Maria Gasperini Flores, Renata Luiza Soares Berté e Paula Adriana Schim-
melfennig. O secretário da Comissão Eleitoral é Adair Luiz Salvi. 
O Edital está publicado em www.acisash.com.br  

http://www.acisash.com.br

