
Parceiros do Ponto de Atendimento ao Empreendedor de Santa Helena, representantes do Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), se 
reuniram para elaborar o planejamento 
para ações no município. 
Com a criação do calendário de atividades 
para 2021 haverá a implementação de cur-
sos, palestras e treinamentos, segundo a 
responsável pelo Ponto de Atendimento ao 
Empreendedor no município, Ivete Buche. 
São estratégias e alinhamentos relaciona-
dos à extensão do Sebrae. 
A definição de iniciativas em prol da profis-
sionalização e aperfeiçoamento, assim co-
mo o ajuste quanto ao planejamento, reali-
zado esta semana em Santa Helena, pro-
movem maior envolvimento entre parcei-
ros. 
As entidades também têm papel importante na difusão de cursos, oficinas, consultorias e subsídios disponibiliza-
dos, tanto aos empresários, como ao público correlacionado, segundo a presidente da Acisa, Claudete Remor. 
A parceria da unidade do Ponto de Atendimento ao Empreendedor se consolida com a Acisa, Sebrae, Cresol, Sico-
ob, Sicredi e Administração Municipal. 
Empresários, ou pessoas que desejam abrir seu próprio empreendimento, podem buscar por orientações, cursos e 
palestras junto à Acisa, no Ponto de Atendimento ao Empreendedor, ou entrar em contato pelo telefone (45) 3268 
1497. 
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RELATÓRIO FINANCEIRO (dezembro/2020) 

Saldos Bancários: 
ACISA Conta Corrente: R$ 35.385,33 
ACISA Fundos de Investimento: R$ 94.138,24 
COJEM Conta Corrente: R$ 11.974,53 
COJEM Fundos de Investimento: R$ 7.380,00 
CME Conta Corrente: R$ 3.037,09 
CME Fundos de Investimento: R$ 18.464,75 

MOVIMENTO PRINCIPAIS SERVIÇOS  
 

(dezembro/2020) 
 

 
  1 – Associados Ativos: 334 
  2 – Consultas SPC Balcão: 88 
  3 – Consultas e Insumos SPC Empresas: 2962 
  4 – Beneficiários Sempre Vida: 327 
  5 – Certificado Digital: 40 

  Previsto Realizado A Realizar 

Receitas R$ 119.739,87 R$ 114.706,07 R$ 5.066,95 

Despesas R$ 126.982,99 R$ 126.982,99 R$         0,00 

Saldo -R$     7.243,11 -R$   12.276,92 R$ 5.066,95 

Visite diariamente o site da ACISA: 

www.acisash.com.br 



A ACISA integra um grupo de entidades e associações comerciais, juntamente com 
a Coordenadoria das Associações Comerciais do Oeste do Paraná (Caciopar) e Pro-
grama Oeste em Desenvolvimento (POD), que assinaram uma carta entregue nes-
ta quinta-feira (04), ao presidente da República, Jair Bolsonaro, em Cascavel. O 
documento pede intervenção no novo modelo de concessão de rodovias no Esta-
do, “para que seja justo e equilibrado”. 
A presidente da Acisa, Claudete Remor, destaca o trabalho conjunto, encabeçado 
pelo POD, na busca pela redução do preço dos pedágios nas novas concessões de 
rodovias no Estado. 
O diretor de Associativismo da Caciopar, e diretor da Acisa, Leoveraldo Curtarelli 
de Oliveira, ressalta que, os empresários são contra a outorga onerosa. “Nós ima-
ginamos que podemos chegar a tarifas com metade dos valores atuais”, destaca. 
 
A carta 
O conteúdo da carta das enti-
dades é dirigido diretamente 
ao presidente. “Caro presi-
dente, o Oeste do Paraná, 
que tem em seu território 
mais de 50 mil produtores 
rurais, garantiu apoio maciço 
à sua eleição em 2018, e ago-
ra encarecidamente pede a 
sua intervenção para que o 
novo modelo de concessão de rodovias no Estado seja justo e equilibrado.” 
As entidades defendem que “deve-se entender que o Paraná depende do valor 
agregado por peso, que o Estado tem forte produção de insumos primários”, e, 
por isso há a necessidade de entender o quanto isso impacta na cadeia de desen-
volvimento. 
O conteúdo da carta ressalta a região como “uma grande produtora de carnes e 
grãos, que precisa ser vista como ela é justamente para que a competitividade de 
seus produtos não se perca, porque do contrário haverá sérios e irreversíveis pre-
juízos ao Oeste, ao Paraná e ao Brasil”. 
 
Entrega da carta 
Conforme publicado pelo Programa Oeste em Desenvolvimento, o documento foi 
entregue pelo presidente do POD, Rainer Zielasko, que expôs alguns dos principais 

pontos do documento a Bol-
sonaro. O presidente da Re-
pública afirmou que vai tratar 
das reivindicações da região 
Oeste do Paraná, retratadas 
no documento, pessoalmen-
te. “Bolsonaro foi bastante 
atencioso e receptivo ao que 
expomos. Não podemos mais 
pagar um dos pedágios mais 
caros do mundo. As economi-
as do Oeste e do Paraná não 
resistirão”, afirmou Rainer. 
 
*Confira a matéria completa 
no site da ACISA:  
www.acisash.com.br  

Acisa assina carta entregue ao presidente Bolsonaro 



A ACISA faz a divulgação GRATUITA da sua empresa  
no site www.acisash.com.br e no Facebook da ACISA 

 

Envie a foto da fachada da empresa para 45 98407-6356. A ACISA cria a arte e publica no Facebook para você com-
partilhar e atrair ainda mais clientes. A mesma foto será utilizada  
também no site da ACISA para identificar a sua  
empresa na página de associados. 

Em Acordo Coletivo de Trabalho celebrado entre o 
Sindicato do Comércio Varejista de Toledo e Sindi-
cato dos Empregados no Comércio de Toledo, que 
abrangem parte da região Oeste do Paraná, caso 
do município de Santa Helena, foi definido horário 
especial de atendimento para o período do Carna-
val neste ano. 
Conforme acordado, no dia 15 de fevereiro o horá-
rio de atendimento será normal. No dia 16, o dia 
de carnaval, ficará fechado para compensação de 
horas e, no dia 17, Quarta-feira de Cinzas, fica fe-
chado no período da manhã, sendo facultativo das 
13h e 30min às 18h e também pode ser usado para 
compensar horas. Conforme entendimento, o car-
naval pode ser usado para compensação de horas 
tendo em vista que a data não é um feriado esta-
belecido em lei.  O Acordo Coletivo também prevê 
que as horas que não forem compensadas devem 
ser pagas segundo a Convenção Coletiva de Traba-
lho vigente. A ACISA encaminhou por e-mail, a to-
das as empresas associadas, o documento acorda-
do entre os sindicatos, segundo a secretária execu-
tiva, Dayane Passos. 

Comércio de Santa Helena poderá fechar para compensar  

horas no carnaval 


