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Os diretores da ACISA, estão 

visitando os empresários as-

sociados com o intuito de 

promover maior aproxima-

ção. As visitas são oportunas 

para troca de experiências a 

respeito da pandemia da Co-
vid-19, e serve como oportu-

nidade para sugestões de cur-

sos, treinamentos e palestras 

para a Acisa adequar a gestão 

e atender de forma mais am-

pla. 

A presidente, Claudete Re-

mor, ressalta que, também é levado um informativo para conhecimento dos serviços e bene-

fícios oferecidos pela Acisa. “Esta ação faz parte de um processo de certificação em gestão, 

no qual a Acisa participa, e busca a melhoria, fortalecimento da entidade e da cultura associa-

tivista, o que influencia no desenvolvimento geral do município”, destaca Claudete Remor. 

A receptividade é excelente, segundo o diretor de Indústria, Mauro Kozerski. “Nem todos 

os empresários sabem do número de serviços prestados aos associados”, observa. Para o 

diretor, isso demonstra que, embora haja as questões relacionadas à pandemia e ao distancia-

mento, o contato pessoal é muito importante para a interação. 

Interação visa melhorar gestão e ampliar atendimento a 

empresários de Santa Helena 

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

Interesse do Associado: 

RELATÓRIO FINANCEIRO (ref. Julho/2020) 

Saldos Bancários: 
ACISA Conta Corrente: R$ 35.709,52 
ACISA Fundos de Investimento: R$ 107.069,35 
COJEM Fundo de Investimento: R$ 20.714,16 
CME Conta Corrente: R$ 54,98 
CME Fundo de Investimento: R$ 19.251,21 

Novos Associados (agosto/2020) 
 

  1-Engarrafados 

  2-Uningá 

  3-Eletrônica Cerro Branco 

  4-Pesque Pague Hubner 

  5-Connect Lan House 

  6-Guerreiro Rodrigues e Cia Ltda. 

  7-Ademir Holz (agricultor) 

  8-Giovane Lucas Moro (agricultor) 

  9-Neusa Galvão Israel (Sindicato) 

  Previsto Realizado A Realizar 

Receitas R$ 109.168,20 R$ 105.699,12 R$ 3.606,22 

Despesas R$ 107.300,21 R$ 107.300,21 R$         0,00 

Saldo R$     1.867,98 R$    -1.601,09 R$ 3.606,22 



Apoio: 

Diretores e colabora-

dores da Acisa, cele-

braram na manhã de 

hoje o Dia da Árvore 

e o 42ª aniversário da 

entidade empresarial. 

O evento ocorreu no 

acesso ao Balneário de 

Santa Helena, pela 

Avenida Rio Grande 

do Sul, com o plantio 

de 42 duas árvores nativas em homenagem a todos os associados. 

O objetivo da iniciativa, além de homenagear ex-presidentes, sócios fundadores, 

parceiros e associados, visa mostrar preocupação da entidade com o meio ambi-

ente, principalmente em tempos em que queimadas destroem grande parte do 

Bioma Pantanal brasileiro, conforme o engenheiro agrônomo e diretor de Agro-

negócio da Acisa, Neri Noro. 

O empresário e vice-diretor de Agronegócio da Acisa, Guilherme Terol, destaca 

a ação desenvolvida, tendo em vista a relevância do plantio de árvores para me-

lhorar as condições climáticas atuais e futuras, bem como embelezar o local de 

lazer. 

De acordo com Guilherme foram plantadas cinco espécies nativas Jacaranda Mi-

moso, Ipê Rosa, Branco e Amarelo, Escova de Garrafa, Pata de Vaca, Arrueira 

Vermelha e Bolão de ouro.  

O evento foi organizado e realizado pela Acisa, com apoio da Somma Paisagismo. 

Os custos com a aquisição das 42 árvores serão pagos pelos diretores da associa-

ção 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. 

Plantio de árvores marca aniversário da Acisa 

Na próxima edição, 
continue acompanhan-

do os ganhadores da 
Campanha “Comprar 

Aqui  Dá Sorte!”. 

 

 

 


