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 Mesmo em meio à pandemia, o Dia dos Namorados de 2021 deve ser melhor para o comércio, se com-
parado a 2020. Conforme estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), o comércio brasileiro deve movimentar cerca de R$ 1,65 bilhão, já descontada a inflação. A cifra repre-
senta uma alta de 2,5% em volume de vendas em relação a igual período do ano passado. 
Em Santa Helena, sábado (12), haverá horário especial de 
atendimento do comércio, uma tentativa de fortalecer as 
empresas do município e estimular a valorização das em-
presas de Santa Helena. 
 O atendimento em horário diferenciado está respal-
dado em acordo coletivo de trabalho do Sindicato do Co-
mércio Varejista de Toledo. As empresas poderão abrir 
das 8h às 15h, segundo a secretária executiva da Associa-
ção Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), Da-
yane Passos. 
 
Comércio local 
 Além disso, a entidade associativa reforça a impor-
tância de valorização do comércio e indústria de Santa 
Helena, o que possibilita desenvolvimento das empresas 
locais e, consequentemente mais emprego e renda. 
Dayane passos também reforça a necessidade de manter 
os protocolos de combate ao coronavírus como distancia-

mento físico, higienização das mãos e uso de máscara. 

Prestação de Contas para o Associado 

RELATÓRIO FINANCEIRO (ABRIL/2021) 

Saldos Bancários: 
ACISA Conta Corrente: R$ 29.237,71 
ACISA Fundos de Investimento: R$ 87.325,61 
COJEM Conta Corrente: R$ 2.536,53 
COJEM Fundos de Investimento: R$ 17.516,65 
CME Conta Corrente: R$ 2.751,09 

NOVOS ASSOCIADOS  
 

(ABRIL/2021) 
 

 

1 - Limpeza e Cuidados Marechal 
2- Vergalhão Metalúrgica 
3 - Frio Lar Refrigeração 

  Previsto Realizado A Realizar 

Receitas R$ 120.560,81 R$ 118.089,39 R$ 2.680,75 

Despesas R$ 122.109,62 R$ 122.125,89 R$         0,00 

Saldo R$ -1.548,81 R$ -4.036,50 R$ 2.680,75 

Visite diariamente o site da ACISA: 

www.acisash.com.br 



Programa Feito no Paraná recebe apoio da Acisa em 

Santa Helena 

A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), apoia o Programa 
Feito no Paraná com a distribuição do material de divulgação para identificação 
das empresas do município. O Programa Feito no Paraná, lançado em 2020, tem 

como objetivo apresen-
tar aos paranaenses o 
que é feito no Estado, 
com o intuito de incenti-
var o consumo do produ-
to local, gerando empre-
go e renda. 
O governador Carlos 
Massa Ratinho Junior 
frisa que a campanha foi 
um grande sucesso em 
2020 e, agora volta a 
lembrar a população so-
bre a importância de 
prestigiar os produtos 
paranaenses. O progra-
ma mantém um site on-
de quem compra pode 
consultar as empresas 
cadastradas no Feito Pa-

raná, e quem faz pode inscrever o seu produto, conhecer as regras gerais e o cha-
mamento público e baixar o manual de identidade visual do programa para inse-
rir a logomarca em seus produtos. 
O programa também é uma ferramenta de incentivo às empresas de Santa Hele-
na e às indústrias do município, segundo o diretor de Indústria da Acisa, Mauro 
Kozerski. 
A secretária executiva, Dayane Passos, lembra que a Associação Comercial distri-
bui, gratuitamente, o material de divulgação para a identificação como forma de 
valorização das empresas. 
Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (45) 32681497. 

Estado regulamenta auxílio emergencial a empresas:  

primeiro pagamento será efetuado até dia 30 

 O Governo do Estado regulamentou por meio do decreto 7.868/2021 o 
pagamento do auxílio emergencial para microempreendedores individuais (MEIs) 
e microempresas de todo o Paraná afetados pela pandemia de Covid-19. O texto 
com o regramento, assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, será 
publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (09). 
 O programa vai destinar R$ 80,28 milhões para apoiar financeiramente 
124.960 empresas ativas. O valor é 35% superior ao estimado pela Secretaria de 
Estado da Fazenda (Sefa). Os recursos são oriundos do Fundo Estadual de Com-
bate à Pobreza do Paraná (Fecoop). 
 Microempresas de segmentos específicos cadastradas no Simples Nacional 
e registradas até 31 de março de 2021 e com faturamento de até R$ 360 mil/ano 
receberão R$ 1.000 divididos em quatro parcelas de R$ 250. Já as microempre-
sas, incluídas nestes setores, sem inscrição estadual e MEIs terão direito a R$ 
500, em dois pagamentos mensais de também de R$ 250. 

  Saiba mais deste assunto acessando https://www.acisash.com.br/
midias/noticias/item/5921 

  

https://www.aen.pr.gov.br/arquivos/0906decreto7868.pdf
https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=112724


 

Estamos diante de um novo tem-

po, e investir em conhecimento 

pessoal e profissional é essencial 

para se destacar e impulsionar 

seus negócios.  

 A Acisa trabalha todos os dias pa-

ra trazer os melhores e as mais va-

riadas soluções para aperfeiçoa-

mento empresarial e pessoal.  

São muitas opções inclusive online 

para você se atualizar sem sair de 

casa. Aproveite! Invista em você.  

Procure o Ponto de Atendimento 

ao Empreendedor na ACISA. 

Ponto de Atendimento ao empreendedor: a solução para sua empresa! 


