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Em mais um ato em defesa do comércio e indústria, a Associação Comercial e Empresarial de Santa 

Helena (Acisa) se manifestou pela manutenção das atividades empresariais. A presidente da entidade, 

Claudete Remor, participou esta semana de entrevista 

coletiva marcada pela Administração Municipal para 

pedir a colaboração na divulgação de informações a 

respeito da Covid-19. 

Em sua fala a presidente argumentou que o comércio 

precisa manter suas atividades, mesma posição mantida 

junto ao Comitê de Combate à Covid-19. 

Com o aumento de casos, internamentos e suspeitos 

de estarem com Covid-19, boatos surgiram de que o 

comércio voltaria a ser fechado, o que, segundo a pre-

sidente, Claudete Remor, é somente especulação. 

A Acisa trabalha para que o comércio e indústria pos-

sam manter suas atividades e reforça a necessidade de colaboração de empresários e clientes com a 

adoção das medidas de combate ao Coronavírus, caso do uso da máscara, álcool 70%, distanciamento 

entre pessoas e demais protocolos específicos, dentro e fora dos estabelecimentos comerciais. 

Ao longo da pandemia a Acisa orientou os empresários quanto aos protocolos sanitários e de distan-

ciamento social como forma de prevenção à doença, o que é reforçado, novamente. 

Acisa esclarece especulações e se posiciona pela 

manutenção das atividades empresariais 

 



Apoio: 

Está marcado para o dia 02 de dezembro o lançamento da Sala da Fomento Paraná 

junto à ACISA. Como correspondente a Acisa estará autorizada a captar propostas 

nas modalidades ‘Investimento Fixo e Misto’ e, também ‘Capital de Giro’, acima de 

R$20mil até R$1,5milhão. 

Conforme a secretária executiva da 

Associação Comercial, Dayane Passos, 

no dia 02 também será lançada uma 

linha de crédito da Fomento Paraná 

voltada ao turismo. Esta nova modali-

dade atenderá a demanda de empresas 

do setor de turismo, principal prejudi-

cado com a pandemia da Covid-19. 

Conforme a parceria, a Acisa realizará 

todos os contatos com os clientes, 

necessários à coleta, visitas nos locais 

do empreendimento, formalização e 

finalização dos contratos de emprésti-

mos, inclusive, comunicação da aprova-

ção, ou, reprovação do crédito por 

parte da Fomento Paraná, e o acompa-

nhamento da realização do investimento financiado. 

Acisa abrirá sala da Fomento Paraná e poderá 

atender propostas de créditos de até R$1,5 milhão 

Aproveite o ultimo mês da Campanha Comprar Aqui Dá Sorte!  

para promover ainda mais suas vendas. 

Tem muitas raspinhas premiadas!  

Entre em contato com a ACISA e solicite mais kits adicionais.  

Nós garantimos uma raspinha premiada por kit. Aproveite! 

Aconteceu essa semana... 


