
O comércio de Santa Helena terá horário especial de atendimento no sábado (08), véspera do Dia das Mães. Por 
intermédio de acordo coletivo do Sindicato do Comércio 
Varejista de Toledo, que também abrange Santa Helena, 
as empresas poderão abrir das 8h às 15 horas. 
O horário estendido visa possibilitar mais tempo para as 
vendas, segundo a secretária executiva da Associação Co-
mercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), Dayane 
Passos. Neste período há maior movimentação financeira 
pela compra, tanto de alimentos, quanto de brindes em 
diversos setores. 
 

Comprar Aqui dá Sorte 
A Acisa, juntamente com as empresas, desenvolve a cam-
panha ‘Comprar Aqui dá Sorte’ – edição do Dia das Mães, 
que começou dia 01 e vai até 31 de maio. 
A cada R$50 em compras o consumidor tem direito a uma 
raspinha. Ao todo são R$10mil em prêmios instantâneos 
na modalidade ‘raspou, achou, ganhou!’. O valor do prê-
mio deve ser gasto em mercadorias ou serviços na empre-
sa onde o cliente for contemplado. São premiações que 
variam de R$25 a R$500, em vales compras. 
Ao destacar o horário especial de atendimento, Dayane Passos também ressalta que a campanha é uma forma de 
valorização do comércio de Santa Helena. 
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Parte da diretoria da ACISA participou de uma reunião na 
manhã de sexta-feira (30) para decidir a respeito de trâmites 
quanto à eleição de nova diretoria e procedimentos de avali-
ação para alteração estatutária. Os processos são influencia-
dos em decorrência das restrições relacionadas ao combate à 
Covid-19. 
Em decorrência da limitação quanto ao número de pessoas 
que podem ocupar um mesmo espaço, a eleição de diretoria, 
que deveria ocorrer até o final de fevereiro, foi prorrogada e, 
deve ser formalizada somente após a mudança do estatuto 
interno da Acisa.  
Dentre as alterações estatutárias, será proposta a possibili-
dade de eleição online, método que permitiria a participação de todos os associados aptos no processo eleitoral. 
“Não podemos fazer uma eleição sem possibilitar que todos os associados aptos a votarem participem”, ressalta a 
presidente, Claudete Remor. 
Desta forma, conforme aprovado na reunião, serão aguardados os trâmites burocráticos para as alterações do esta-
tuto, que também contempla diversas outras adequações, com base em modelo fornecido pela Caciopar para, em 
seguida ser aprovado. 

A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena 
(Acisa), realizou nesta quarta-feira (05), uma palestra 
para o lançamento da campanha ‘Comprar Aqui dá Sor-
te’. A edição da campanha do Dia das Mães ocorre no 
período de 01 a 31 de maio com R$10mil em premiação 
por intermédio de 148 raspinhas premiadas. 
A palestra marca a abertura da campanha, que também 
terá R$10 mil para o Dia dos Pais, de 01 a 31 de agosto e 
R$25 mil para a edição de Natal e Ano Novo. Ao todo são 
R$45 mil. 
O tema principal da palestra, com a especialista em com-
portamento humano, Ana Maria Canton, foi ‘A mudança 
que você quer está na decisão que você toma’. O evento 
ocorreu no formato online e conforme a secretária executiva da Acisa, Dayane Passos, foi tratados assuntos como 
o poder das decisões, autoliderança e autorresponsabilidade, o paradigma das crenças limitantes, comportamen-
tos repetitivos e o poder transformador da inteligência emocional nos resultados. 
Conforme a palestrante, o objetivo foi de mostrar aos empresários que a mudança que está sendo buscada neste 
cenário econômico está nas decisões diárias e corriqueiras. “A energia vibracional mostra o quanto nossos pensa-
mentos influenciam o campo energético em que estamos vivendo”, ressalta. Ana Canton destaca que “é possível 
mudar a realidade a nossa volta, mudando os próprios comportamentos”.  
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