
26 DE JUNHO DE 2020  

 

Os diretores da ACISA se reuniram nesta quarta-feira (24), com a consultora da Faciap, 

Iraci Mataczinski, para conhecerem o Programa de Certificação em Gestão, que tem co-

mo objetivo alavancar os desempenhos organizacionais, através da melhoria de processos 

e implantação de ferramentas de boas práticas de gestão, para que se tornem sustentá-

veis e gerem valor para seus associados e comunidades.  

As áreas abordadas estão relacionadas à pessoas, processos internos, finanças, clientes, 

cultura associativa, desenvolvimento local e serviços. As ações em Santa Helena já inicia-

ram e devem abordar diversas questões de gestão. Com base nestes quesitos é conferida 

uma certificação às associações comerciais, com bronze, prata e ouro, conforme Iraci. O 

trabalho deve envolver diretores, colaboradores e, inclusive, em algumas situações, os 

próprios empresários. 

Acisa inicia Programa de Certificação em Gestão da Faciap 

Acompanhe diariamente: www.acisash.com.br 

Empresário!  

Exija que seu cliente use a máscara 

e cumpra todos os protocolos de 

combate ao Covid-19. 

 

IMPORTANTE: 

Quanto mais nos cuidarmos,  

mantendo o distanciamento social 

e adotando os demais cuidados 

necessário,  

mais cedo nos abraçaremos! 



Apoio: 

Parceria possibilita descontos em graduação e pós-

graduação e cursos técnicos gratuitos em Santa Helena 

Consultorias 

gratuitas ajudam 

empresários de 

Santa Helena na 

tomada de decisões. 
 

Aproveite!  
Agende a sua na 

ACISA. 

Uma parceria com o polo da Uninter, 

instituição tradicional de oferta de cur-

sos à distância, possibilitará acesso à 

educação superior com descontos para 

associados ACISA. Além disso, há ou-

tros 100 cursos técnicos disponíveis e, 

cada associado poderá optar por um 

deles gratuitamente. 

Conforme o diretor da instituição em 

Santa Helena, Adoaldo Lenzi Junior, o polo da Uninter comemora, com a parceria, 

20 anos de existência. Na oportunidade, também foi feita a doação de uma TV de 

110 polegadas à ACISA para ser utilizada em videoconferências e outros trabalhos 

de capacitações. Os descontos na graduação e pós-graduação são de 10% a 30%, 

segundo Lenzi Junior. Maiores informações na ACISA. 

Diretores da Acisa visitam empresas para estimular ações 

de enfrentamento à Covid-19 

Os diretores da ACISA participam, 

desde a semana passada, de algumas 

visitas que estão sendo feitas na 

área central da cidade. O objetivo 

principal é sensibilizar os empresá-

rios para a continuidade, e intensifi-

cação das medidas de enfrentamen-

to à Covid-19. O que se quer é que 

a legislação seja seguida para evitar 

prejuízos. A conscientização é fun-

damental para evitar impactos ainda 

mais negativos, segundo a direção da Acisa. Evitar aglomerações, usar máscara, ter 

atenção à higienização das mãos, estão entre as recomendações da área de combate 

à Covid-19.  Matéria completa em: www.acisash.com.br  

Vem aí... 

Reserve sua 

agenda: 

 
11 de julho 

à noite 

 
Vamos juntos 

comemorar o  

Aniversário de 

42 Anos da 

ACISA. 

 
#cadaumnasuacasa 

 

Aguarde  

maiores  

informações! 


