
04 DE SETEMBRO DE 2020  

 

A diretoria da Acisa se reuniu para o encontro ordiná-

rio da entidade destinado à discussão e definição de 

ações e atividades, além de pautas relacionadas ao co-

mércio, indústria e prestação de serviços. Dia da Árvo-

re correlacionado ao aniversário de 42 anos da Acisa, 

participação nas atividades de 7 de setembro, Projeto 

Somos Mais Brasil, estatuto e balanço financeiro foram 

abordados. 

Suspensão de reajuste 

A presidente, Claudete Remor, ressalta que, o estatuto da Acisa prevê um aumento anual das 

mensalidades dos associados, porém, tendo em vista os impactos da pandemia para diferentes 

setores, o reajuste foi suspenso para 2020. 

Dia da Árvore 

Neste ano, atípico, não foi possível palestras e eventos relacionados ao aniversário de 42 anos da 

Acisa. Para comemorar o aniversário, outra agenda foi proposta. No dia 21 de setembro serão 

plantadas 42 árvores, como gesto simbólico em alusão, tanto ao Dia da Árvore, quanto ao ani-

versário da Acisa. 

Diretoria da Acisa opta por suspender reajuste anual de 

mensalidades da entidade 

Confira as matérias completas no site da ACISA: www.acisash.com.br 

A Campanha ‘Somos Mais Brasil’, lançada no ano 

passado, visa mobilizar a comunidade santa-

helenense para demonstrar seu patriotismo. O que 

se quer é que, tanto no comércio, quanto nas ca-

sas, associações, escolas, clubes e demais entida-

des, seja utilizada a bandeira do Brasil. A adesão à 

campanha é livre e espontânea. 

A Acisa incentiva todos os santa-helenenses para 

que, novamente, utilizem a Bandeira do Brasil em 

seus estabelecimentos. “A campanha estende-se a 

toda a comunidade, não somente aos empresá-

rios”, observa a presidente, Claudete Remor. 

Conforme o diretor consultivo da Acisa, Leonardo Redin, o objetivo é estimular o patriotismo, 

criar uma cultura de valorização, orgulho, amor e devoção à pátria. “Incentivamos o uso da ban-

deira, seja no ambiente externo, em tecido, hasteada, ou no ambiente interno, em tecido, adesivo 

ou papel”, ressalta. A ideia é sensibilizar e mobilizar a maior quantidade possível de pessoas, para 

que utilizem de forma permanente as bandeiras em suas organizações e residências. 

Acisa retoma estímulo da Campanha Somos Mais Brasil para 

uso da Bandeira Nacional 



 



Apoio: 

A ACISA reativou na terça-feira 

(01), um convênio de cooperação 

com o Centro Universitário Ingá 

(Uningá). Por meio da parceria 

são ofertados descontos de 20% 

aos associados e colaboradores 

de empresas associadas à Acisa. 
Conforme o gestor do polo Unin-

gá em Santa Helena, Rafael Rodri-

gues, são mais de 40 cursos de 

graduação e pós-graduação à dis-

tância. 

Os interessados podem entrar em contato diretamente com a Acisa, e solici-

tar uma declaração, para acessarem os descontos. O benefício é estendido 

aos cônjuges e filhos dos associados. Os descontos devem ser requeridos 

anualmente pelo estudante. Pelo convênio, o que se objetiva, segundo a presi-

dente da Acisa, Claudete Remor, é estabelecer a cooperação mútua entre as 

entidades para incentivar o ingresso no ensino superior, com os descontos 

em formato de bolsa de estudos. 

Outras informações podem ser obtidas junto à Acisa, ou no (45) 3268 1497. 

Parceria da Acisa possibilita 20% descontos em 

mensalidades graduação e pós-graduação 

 

A ACISA participará 

da Carreata alusiva à 

Independência do 

Brasil junto com as 
empresas associadas. 

  

O evento acontece-

rá no dia 7 de      

setembro de 2020, 

na Avenida Brasil, às 

8h e 30min, com 

transmissão ao vivo 

pela imprensa local. 

Benefícios da ACISA para 

o Associado: 


