
A ACISA tem parceria com o Sindicato dos Lojistas e 
do Comércio Varejista de Cascavel e Região que ofe-
rece consultas em várias especialidades e exames 
laboratoriais por preços acessíveis para os associa-
dos. 
Os descontos são exclusivo para as empresas associ-
adas à ACISA.  
O atendimento contempla os empresários, colabora-
dores e familiares.  

Associados na ACISA tem descontos 

em consultas e exames 
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Em atendimento a demanda de seus associados, a 
ACISA protocolou junto à Administração Municipal e 
à Câmara de Vereadores ofício solicitando informa-
ções das tratativas quanto à instalação da empresa 
Friella em Santa Helena. O documento se remete a 
questionamentos em relação aos investimentos e os 
resultados que serão alcançados com a execução do 
projeto e a operação das atividades. 
A expectativa é de que nos próximos dias a Acisa re-
ceba a devolutiva da Prefeitura e da Câmara Munici-
pal referente aos questionamentos apresentados. 

ACISA questiona Administração 

Municipal sobre os investimentos e 

resultados referentes a instalação da 

Friella no município 



Atividades comerciais NÃO ESSENCIAIS: Funcionamento normal de Segunda 
à Sexta. Fechados aos Sábados e Domingos. 
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: proibido o consumo no local, permitindo so-
mente delivery. 
Proibida a comercialização 
e o consumo de bebidas 
alcoólicas em espaços de 
uso público ou coletivo no 
período das 20 horas às 5 
horas, diariamente, esten-
dendo-se a vedação à todos 
os estabelecimentos co-
merciais. 
Academias: Funcionamen-
to de segunda à sexta das 
06h às 20h com limitação 
de 30% da capacidade. 
Demais atividades e servi-
ços essenciais, como super-
mercados, farmácias e clíni-
cas médicas: sem qualquer limitação de horário, durante todos os dias da se-
mana, inclusive aos finais de semana. 
Suspende o funcionamento de serviços e atividades relacionados a entrete-
nimento, eventos, culturais, sociais, festas, feiras, casas noturnas, assem-
bleias, eventos técnicos e/ou atividades correlatadas, bem como reuniões 
com aglomeração de pessoas incluindo comemorações, encontros familiares 
ou corporativos em espaços públicos ou privados.  

Até o dia 1º de abril as medidas do Decreto Estadual 

estão vigentes, confira o resumo: 

Cada um cuidando de si: 

 Use e exija o uso da máscara; 

 Use e disponibilize álcool em gel; 

 Mantenha o distanciamento dentro e fora do estabelecimento. 
 

A proteção pessoal é indispensável! 



 
 

Associado, você conhece todas as vantagens que a ACISA oferece?  
 

Todo associado conta com uma relação de serviços e soluções para melhorar a gestão da sua 
empresa, além de benefícios e descontos exclusivos para os proprietários, suas famílias e 
colaboradores. Confira:  
* Desconto exclusivo no Certificado Digital para CPF e CNPJ; 
* Planos e pacotes empresariais para consultas e registros no SPC - Serviço de Proteção ao Crédito; 
* Encaminhamentos para acesso à linhas de crédito; 
* Consultorias empresariais, cursos, treinamentos e capacitações pessoais e profissionais; 
* Descontos especiais em Planos de Saúde; 
* Descontos em consultas médicas e exames (atendimento local e regional); 
* Descontos em Instituições de Ensino; 
* Descontos de taxas e benefícios sobre serviços de instituições financeiras; 
* Cartão Vale Alimentação; 
* Desconto de 50% na locação de salas da ACISA para realização de reuniões e treinamentos; 
* Loja virtual para vendas online; 
* Divulgação de vagas de trabalho; 
* Descontos na fatura de energia Copel... e muitas outras vantagens. 

Dentre as vantagens, está a Campanha 
Comprar Aqui Dá Sorte!  
 
O que é?  
São campanhas promocionais coletivas que incentivam  
a compra no comércio local. Como exemplos citamos:  
Campanha do Dia das Mães, Dia dos Pais e de Natal.  
Cada campanha de data comemorativa tem premiação  
em vales compras ou produtos que são sorteados  
entre todos os cupons preenchidos ou na  
modalidade de raspinhas instantâneas. 
Para cada campanha, as empresas participantes recebem  
um kit contendo material impresso personalizado como  
cartazes, móbiles, cupons ou raspinhas, entre outros,  
para decoração e identificação do ambiente/loja. 
 
Para que serve?  
O principal objetivo das campanhas é incentivar que o  
consumidor faça suas compras no comércio do município,  
tanto na sede como nos distritos, movimentando a  
econômica local e contribuindo para o crescimento das 
empresas, o que leva a uma constante melhoria da  
qualidade dos produtos, serviços e do atendimento. 

Entre em contato com a ACISA,  

aproveite todos os benefícios que  

estão disponíveis para sua empresa! 


