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A ACISA desenvolve a Campanha Comprar Aqui dá Sorte – Dia dos Pais. Na edição 2021 estão contempladas três 
datas comemorativas - Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal. Ao todo são R$45mil em vales compras distribuídos em 
mais de 650 raspinhas premiadas. No dia das mães já foram distri-
buídos R$10mil em premiação por intermédio de 148 raspinhas. 
 
Dia dos Pais 
A partir de 01 de agosto já estão sendo distribuídas as raspinhas 
comemorativas ao Dia dos Pais. A premiação, novamente, será de 
R$10mil em 140 cupons premiados, segundo a secretária executiva 
da Acisa, Dayane Passos. “A campanha ocorrerá até 31 de agosto 
com 59 empresas participantes”, lembra. 
A gerente de projetos da Acisa, Paula Adriana Schimmelfennig, res-
salta que os prêmios são instantâneos, na modalidade ‘raspou, 
achou, ganhou!’. O valor do prêmio deve ser gasto em mercadorias 
ou serviços na empresa onde o cliente for contemplado. São pre-
miações que variam de R$25 a R$500, em vales compras. 
A maior premiação está reservada para a campanha comemorativa 
ao Natal e final de ano, que transcorrerá no período de 15 de no-
vembro a 31 de dezembro. Serão R$25mil em vales compras, por 
intermédio de 372 raspinhas premiadas. 
 
Valorização do comércio local 
“Dentre os objetivos da campanha está a busca por estratégias de 
amenizar impactos gerados pela pandemia, para que o valor seja 
reinvestido na economia local, mantendo as empresas, empregos e 
favorecendo a qualidade de vida das famílias de Santa Helena”, ressalta a presidente da Acisa, Claudete Remor. 
O regulamento e relação de empresas participantes pode ser consultado no site da Acisa. Outras informações estão 
disponíveis pelo telefone (45) 3268 1497. 

Campanha do Dia dos Pais terá premiação de R$10 mil em vales compras 

no comércio de Santa Helena 

https://www.acisash.com.br/campanha.html




Acisa apresenta demandas a programa regional de governança dos lindeiros 

A ACISA encaminhou ofício ao presidente do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de 
Itaipu, Heraldo Trento, com cópia para o prefeito de Santa Helena, Evandro Grade, com demandas para serem apre-
ciadas pelo ‘Programa Governança, Inovação e Inteligência para Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos nos Mu-
nicípios Lindeiros ao Lago de Itaipu’. 
Conforme diretor consultivo da Acisa, Leoveraldo Curtarelli de Oliveira, atendendo ao proposto pelo programa, a 
entidade apresenta as demandas municipais e regionais relacionadas ao setor empresarial. Dentre as pautas estão, 
educação, emprego e renda, transporte, segurança, meio ambiente, desburocratização e reavaliação dos micro em-
preendedores individuais. 
Em resumo, as propostas estão relacionadas à criação de ‘Escola Técnica dos Lindeiros’, instalação de instituições do 
‘Sistema S’, criação de uma ‘Cooperativa educacional’, elaboração de um ‘projeto de viabilidade para implantação 
de novos negócios’, melhoria das rodovias da região, criação da ‘Linha Transporte Ecológico’, instalação de novos 
polos de segurança em pontos estratégicos dos municípios, realização de programas de sensibilização para a desti-
nação correta do lixo reciclável e orgânico e desburocratização dos serviços do Poder Público. 
O ‘Programa Governança, Inovação e Inteligência para Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos nos Municípios 
Lindeiros ao Lago de Itaipu’ é uma iniciativa que tem como comitê gestor a Unioeste, Conselho dos Lindeiros, Pro-
grama Oeste em Desenvolvimento, Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – Seti e Itaipu Binaci-
onal, e visa trabalhar ações em 11 eixos: governança, gestão pública, sustentabilidade, negócios e renda, saúde, pa-
pel da universidade, inovação, agricultura familiar, segurança e competitividade para a cadeia produtiva, infraestru-
tura e segurança pública. Confira o Ofício na integra no site www.acisash.com.br  

Atenção empresário! A ACISA informa o horário especial FACULTATIVO para 

atendimento neste sábado, dia 07, véspera do Dia dos Pais.  

A abertura do comércio especificamente para o dia dos 
Pais, que as empresas vão trabalhar somente algumas ho-
ras adicionais, no sábado, é necessário cumprir o que de-
termina a Convenção Coletiva de Trabalho, no seu artigo 
14º e seu Parágrafo Único: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS 

 
As horas extras serão pagas, de forma escalonada, com 
adicional de 50% (cinquenta por cento) para as 15 (quinze) 
primeiras horas mensais, 75% (setenta e cinco por cento) 
até a 30ª (trigésima) hora mensal, e 100% (cem por cento) 
a partir da 31ª (trigésima primeira) hora mensal. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: As horas laboradas aos sábados serão 
consideradas extras as que excederem as 08:00 horas diá-
rias, observando a forma escalonada no caput da mesma 
cláusula. 
 
A ACISA orienta a todos que sigam as regras acima.  
Qualquer dúvida, entre em contato com a ACISA. 

https://www.acisash.com.br/images/phocadownload/Oficios%202020-2021/Oficio_100%20-%20Demandas%20para%20Unioeste-Lindeiros.pdf

