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O ato também visa homenagear quem faz parte da história de 42 anos da entidade  
 

Os diretores da Associação Co-

mercial e Empresarial de Santa He-

lena (Acisa), participam segunda-

feira (21), de um evento alusivo ao 

Dia da Árvore e, que representará 

os 42 anos da entidade empresarial. 

Serão plantadas 42 árvores em ho-

menagem a todos os associados. O 

plantio ocorrerá às 9h, no acesso 

ao Balneário de Santa Helena pela 

Avenida Rio Grande do Sul. 

Cada muda será identificada com o 

nome popular e o nome científico e 

homenageará ex-presidentes, só-

cios fundadores, parceiros e associ-

ados. A organização e realização é 

da Acisa, com apoio da Somma Pai-

sagismo. 

Os custos com a aquisição das 42 árvores serão pagos pelos diretores da Acisa como forma 

de homenagem aos empresários e diretores que fizeram parte da entidade em seus 42 anos 

de história no município, segundo a presidente, Claudete Remor. 

Além disso, o ato também chama a atenção para a responsabilidade social e ambiental, como 

forma de conscientização, respeito e valorização do meio ambiente.  

Evento no Dia da Árvore comemora aniversário da Acisa  

Visite diariamente o site da ACISA: www.acisash.com.br 

GARANTA SUA VAGA! 



 



Apoio: 

A Associação Comercial e Em-

presarial de Santa Helena (Acisa), 
emite orientação a seus associa-

dos e ao comércio, em geral, a 
respeito das exigências quanto à 

produção e comercialização de 
bebidas artesanais, caseiras ou 

coloniais. A iniciativa decorre de 
ofício encaminhado à entidade 
pela Administração Municipal, que 

recebeu recomendação adminis-
trativa da Promotoria de Justiça 

da Comarca de Santa Helena. 
Pelo exposto em ofício, “em 

atenção à recomendação adminis-
trativa 03/2020, do Ministério 

Público (MP), do Estado do Paraná, Promotoria de Justiça da Comarca de Santa Helena, 
que recebeu o ofício do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento encaminha-

do (Mapa), pela Superintendência Federal de Agricultura Pecuária e Abastecimento no 
Estado do Paraná referente a registro de estabelecimento e produto no Mapa para pro-

dução e comercialização de bebidas com apelo artesanal, caseiro ou colonial, bem como 
solicitou auxílio no que se refere à orientação acerca das normas que regulamentam a 

atividade foi solicitada a colaboração da Acisa para divulgação da recomendação”. 
O objetivo é orientar e informar o setor privado empresarial sobre a necessidade de 

registro de estabelecimento e produto para produção, preparo, padronização, envasilha-
ção, ou, engarrafamento de bebidas, segundo a presidente da Acisa, Claudete Remor. “O 
alerta é para que as pessoas que desenvolvam estas atividades efetuem a regularização”, 

destaca. 
A recomendação do MP, inclusive, é para que sejam adotadas as medidas de divulgação e 

que, somente sejam autorizados alvarás para eventos com exposição e comércio de bebi-
das para estabelecimentos ou produtos registrados no Mapa, incluindo feiras, festas e 

festivais com promoção de bebidas artesanais, caseiras ou coloniais. 

Recomendação Administrativa alerta sobre 

registro para bebidas artesanais em Santa Helena 


