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A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), encaminhou esta semana, ao Comitê de Enfrenta-
mento à Covid-19, o ofício 097, que pede a retomada gradual dos eventos no município. Pela sugestão descrita no 
ofício, o que se quer é a liberação gradual, conforme datas e número de participantes no decorrer dos próximos 
meses. 
O diretor de capacitação da Acisa, 
Gilmar da Silva, destaca que a pro-
posta foi baseada em algumas de-
mandas dos empresários do setor, 
que foi diretamente impactado du-
rante a pandemia. Após o encami-
nhamento, agora aguarda-se pela 
publicação de novo decreto para 
saber se as reivindicações foram 
acatadas. 
Conforme tabela de datas e público 
apresentados, a sugestão é a libera-
ção de, 17 a 31 de julho: eventos 
sociais com até 75 convidados e 
eventos corporativos e empresariais 
com até 100 convidados. A partir de 1 de agosto, eventos sociais com até 130 convidados e eventos corporativos e 
empresariais com até 150 convidados. A partir de 1 de setembro, eventos sociais com até 170 convidados e even-
tos corporativos e empresariais com até 200 convidados. A partir de 1 de outubro, eventos sociais com até 200 con-
vidados e eventos corporativos com até 250 convidados, ou mais, dependendo da capacidade máxima do ambien-
te, até 70% de ocupação. 
 

Dados 
A Associação Comercial e Empresarial se embasa nos dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde para o 
pedido de liberação gradual dos eventos. Conforme os dados, mais de 58% da população acima de 18 anos já to-
mou a primeira dose da vacina e mais de 20% tomou as duas doses ou a dose única do imunizante. No dia 11 de 
julho, haviam 18 casos ativos de COVID-19 e 54 em investigação, números bem baixos em relação a quantidade de 
habitantes, o que demonstra que a vacinação e os cuidados que estão sendo tomados estão dando certo. 
Justifica o documento que, “a realização de eventos, além de ser a atividade principal de muitas empresas do muni-
cípio como prestadores de serviços nas áreas de decoração, organização, fotografia, alimentos e bebidas, seguran-
ças, sonorização e iluminação, DJs e artistas, também é uma atividade de grande importância para muitos setores 
que são movimentados, e com isso gera renda e crescimento para diversos ramos empresariais como salões de be-
leza, comércio de vestuário em geral, postos de combustível, lojas de presentes, entre muitos outros”. 
 

Situação epidemiológica 
Com o avanço na vacinação, a entidade solicita ao Comitê de Enfrentamento à Covid-19, a elaboração e aprovação 
de um plano de retomada para a realização de eventos, como está acontecendo em outras cidades da nossa região. 
Um calendário que avança seguindo o cronograma da vacinação contra a Covid-19 e conforme a situação epidemio-
lógica, com o devido respeito aos protocolos sanitários para evitar a transmissão do coronavírus. 

Acisa protocola ofício pedindo retomada gradual de eventos                

em Santa Helena 



A ACISA convida você empresário e colaboradores para participar do  
“CICLO DE PALESTRAS – ESCUTE O ESPECIALISTA” 

O evento terá a participação 
de três grandes  

empreendedores que vão 
apresentar sobre conteúdos 

atuais e pertinentes a  
situação que cada empresa 

está passando durante a 
pandemia, seja em relação 

ao mercado, vendas ou 
questões de gestão.  

 

Se a sua necessidade é  
de retomar e alavancar 

seus negócios, participe!  
 

Busque a solução que a sua  
empresa precisa.  

 
Garanta sua vaga,  

faça sua inscrição na ACISA.  

A ACISA parabeniza os  
comerciantes pelo seu dia! 

 
Muito mais que vender produtos 

e serviços, o comércio é um  
grande impulsionador  

da sociedade. 
 

“Coragem, empreendedorismo,  
criatividade e inovação são  

algumas das qualidades desta 
classe que enfrenta as inúmeras  

exigências do consumidor  
cotidianamente.” 

 
Parabéns! 

Coloque sua empresa na 
internet do jeito certo!  

 
Corre pro programa Fature+  

e saiba como deixar o seu 
negócio online de verdade  

e faturar mais! 
 

Mande a mensagem: 
“eu quero faturar mais”  

para o whats 45 98405-6356 e 
receba todas as informações. 



O setor de eventos do município de Santa Helena encaminhou um ofício ao prefeito de Santa Helena, Evandro Gra-
de (Zado) e ao Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Além disso, uma reunião foi mantida nesta quinta-feira (15) 
com o prefeito em busca de sensibilização para soluções quanto ao retorno das atividades após a paralisação de-
corrente de restrições no combate à Covid-19. 
O documento encaminhado à Administração Municipal e ao 
Comitê, complementa o Ofício nº 097, emitido pela Associa-
ção Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), e re-
presenta proprietários de empresas do setor de eventos do 
município. 
Conforme conteúdo do ofício, “reunindo informações de 
algumas empresas, identificou-se queda de 95% no fatura-
mento e 70% de dispensa de funcionários, números bastan-
te expressivos para a economia local”. 
 

Liberação de eventos 
Diante disso, segundo uma das empresárias que participou 
da reunião, Cristiane Nunes de Oliveira, a solicitação é para 
que, neste momento, pelo menos seja permitida a realização de eventos sociais e empresariais para 50 pessoas, 
conforme estabelece decreto estadual em vigor, conforme o ofício. “Não é justo a esse setor manter-se fechado, 
considerando todos os eventos clandestinos que são realizados”, diz parte do texto. 
Após reunião na Acisa, representantes do setor decidiram ser importante, paralelamente à entrega dos documen-
tos, os empresários se reuniram com o prefeito Evandro Grade para reforçar o pedido de adoção de medidas que 
permitam o retorno de eventos no município. 
 

Ofício da Acisa 
Pelo ofício anterior, protocolado pela Associação Comercial e Empresarial, houve proposta de liberação gradual. 
Conforme tabela de datas e público apresentados, a sugestão é a liberação de, 17 a 31 de julho: eventos sociais 
com até 75 convidados e eventos corporativos e empresariais com até 100 convidados. A partir de 1 de agosto, 
eventos sociais com até 130 convidados e eventos corporativos e empresariais com até 150 convidados. A partir de 
1 de setembro, eventos sociais com até 170 convidados e eventos corporativos e empresariais com até 200 convi-
dados. A partir de 1 de outubro, eventos sociais com até 200 convidados e eventos corporativos com até 250 convi-
dados, ou mais, dependendo da capacidade máxima do ambiente, até 70% de ocupação. 
 

Deliberação 
Com a proposta de retomada, os empresários aguardam pela deliberação do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 
quanto à sugestão de retomada gradual dos eventos, ou adoção do decreto estadual para o setor. A expectativa é 
pela emissão de um novo decreto na próxima semana. 

Acisa iniciou esta semana o curso sobre cobrança e negociação eficaz 

Iniciou essa semana o curso ‘Prepare-se para cobrar: os 4 pilares de uma negociação eficaz’, promovido pela ACISA. Os 
encontros, em formato online, iniciaram na terça-feira (13), e seguem ainda nos dias 20 e 22 de julho, das 19h às 22 ho-
ras, em transmissão ao vivo. 
O treinamento ocorre por intermédio do Programa QualificAcisa, em parceria com o Instituto de Mediação e Arbitragem 
da Faciap. As aulas são ministradas pelo especialista em recuperação de crédito, David Anholeto, e tem como objetivo  
ajudar as empresas na recuperação de valores perdidos ou parados, causados pela falta de pagamento do devedor; ela-
boração de um plano de ação para recuperação de dívidas; técnicas  
e estratégias na recuperação de valores em atraso; e 
argumentação na hora da cobrança. 

Empresários se mobilizam pela liberação gradual de eventos em Santa Helena 


