
Em decorrência da publicação do novo 
Decreto Estadual, a Associação Comercial 
Empresarial de Santa Helena - ACISA di-
vulga resumo dos principais pontos relaci-
onados ao funcionamento do comércio 
com vigência até às 05h00 do dia 1º de 
ABRIL de 2021: 
 
Atividades comerciais NÃO ESSENCIAIS: 
*Funcionamento normal de Segunda à 
Sexta. 
*Fechados aos Sábados e Domingos dos 
dias 20, 21, 27 e 28 de março. 
 
Restaurantes, bares e lanchonetes: 
*Funcionamento de Segunda à Sexta: das 
10h às 20h limitado a atendimento de 
50% da capacidade, permitindo delivery 
24 horas. 
*Sábados e Domingos dos dias 20, 21, 27 
e 28 de março: proibido o consumo no 
local, permitindo somente delivery. 
 
Proibida a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em espaços de uso público ou coletivo no perío-
do das 20 horas às 5 horas, diariamente, estendendo-se a vedação à todos os estabelecimentos comerciais. 
 
Academias:  
*Funcionamento de segunda à sexta das 06h às 20h com limitação de 30% da capacidade. 
 
Demais atividades e serviços essenciais, como supermercados, farmácias e clínicas médicas: sem qualquer li-
mitação de horário, durante todos os dias da semana, inclusive aos finais de semana. 
 
Suspende o funcionamento de serviços e atividades relacionados a entretenimento, eventos, culturais, sociais, 
festas, feiras, casas noturnas, assembleias, eventos técnicos e/ou atividades correlatadas, bem como reuniões 
com aglomeração de pessoas incluindo comemorações, encontros familiares ou corporativos em espaços pú-
blicos ou privados. 
 

Confira a lista dos serviços essenciais acessando https://www.acisash.com.br/.../5878-acisa-se-manifesta...  

ACISA informa os associados sobre prorrogação do Decreto Estadual 
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O Governo do Estado lançou mais uma etapa do programa Recupera Paraná que 
objetiva a manutenção de empregos e da saúde financeira de micro e pequenas 
empresas, além de auxílio também para pessoas físicas. 
Em Santa Helena, os pedidos podem ser encaminhados na Agência do Trabalha-
dor e também na 
Sala do Empreende-
dor na prefeitura e 
o acesso ao crédito 
é possível inclusive 
para pessoas negati-
vadas, exceto para 
inadimplentes com 
a fazenda estadual. 
“Apenas não é acei-
to para pessoas ou 
empresas com débi-
tos na Sanepar, Co-
pel, IPVA, entre ou-
tros órgãos estadu-
ais,” explica o agen-
te de crédito, Bráu-
lio Furlanetto. 
A orientação é que os interessados encaminhem os pedidos o quanto antes pois 
os valores para este programa são limitados, mas mesmo assim, é uma boa opor-
tunidade avalia Bráulio: “Além de uma taxa de 0,36% ao mês, os mutuários terão 
12 meses de carência para iniciar o pagamento e o dinheiro será creditado em 
parcela única, sem necessidade de avalista” explica.  
Para pessoas físicas, pode ser liberado até R$1.500,00, pessoas jurídicas com me-
nos de 12 meses de fundação, R$ 3 mil e acima de 12 meses, R$5 mil. A relação 
de documentos bem como outras informações podem ser obtidas na Agência do 
Trabalhador, prefeitura ou através dos telefones 3268-2065 e 3268-1079.       
                         

Fonte: Prefeitura Municipal de Santa Helena/PR 

Fomento Paraná tem créditos facilitados para 

pessoas físicas e jurídicas 

Nesta semana, dia 
15 de março come-
moramos o Dia do 
Consumidor.  
 
Nosso  
agradecimento ao 
consumidor, que é 
a motivação diária 
e a razão da nossa 
existência!  
 
Nossa palavra  
é o nosso  
compromisso e a 
satisfação dos  
consumidores é a 
nossa missão.  



 
 

Continue com as medidas obrigatórias 
de proteção: 

 Use máscara; 

 Use e disponibilize álcool em gel; 

 Mantenha o ambiente ventilado; 

 Respeite o limite de ocupação do 
estabelecimento; 

 Mantenha o distanciamento. 
 

A proteção pessoal é indispensável! 

 
A ACISA faz divulgação GRATUITA da sua empresa  

no site www.acisash.com.br  
e no Facebook da ACISA 

 
Envie a foto da empresa para 45 98407-6356.  

A ACISA cria a arte e publica no Facebook  
para você compartilhar  

e atrair ainda mais clientes.  
 

A mesma foto será utilizada  
também no site da ACISA para identificar a sua 

empresa na página de associados. 


