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Acisa chama atenção de associados quanto à Lei Geral de Proteção de 

Dados e suas implicações 

A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), por intermédio de uma parceria firmada entre a Fe-
deração das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (Faciap) e do Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), oportuniza aos seus associados participarem, gratuitamente, de um progra-
ma que visa capacitar as empresas quanto a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 
A iniciativa resulta de uma percepção de que poucas empresas estão adequadas e inteiradas em relação à veicula-
ção e proteção dos dados de seus clientes. 
 
Proteção 
O objetivo da lei é proteger os dados pessoais, e pro-
porcionar transparência à pessoa a quem o dado iden-
tifica, para que tenha o controle e saiba como a infor-
mação está sendo utilizada por quem a usufrui com 
finalidade econômica. Mas esta segurança também é 
para a empresa, pois a lei regulamentou como eles po-
dem ser utilizados. 
 
Sanções 
As infrações estão sujeitas à sanções como, advertên-
cia, multas, divulgação do incidente pela Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD), bloqueio ou 
eliminação dos dados, suspensões do funcionamento do banco de dados, ou, tratamento. “É importante as empre-
sas participarem do programa de orientação para evitar sanções quanto à utilização dos dados pessoais em desa-
cordo com a lei, que está em vigor desde 1 de agosto”, ressalta a secretária executiva da Acisa, Dayane Passos. 
 
Como participar 
A participação gratuita no programa é direcionada aos associados. Quem tem interesse em participar pode entrar 
em contato com a Acisa, pelo telefone (45) 3268 1497. 





Promoção do comércio de Santa Helena para o Dia dos Pais continua       

até final do mês 

Apesar de ter passado o Dia dos Pais, a Campanha Comprar Aqui dá 
Sorte, alusiva à data, continua até o final do mês de agosto. A pro-
moção é gerida pela Associação Comercial e Empresarial de Santa 
Helena (Acisa) e, para a edição deste mês tem R$10 mil em prê-
mios distribuídos em raspinhas premiadas com vales compara de 
R$25 a R$500. 
Neste ano estão contempladas três datas comemorativas - Dia das 
Mães, Dia dos Pais e Natal. Ao todo são R$45 mil em vales compras 
distribuídos em mais de 650 raspinhas premiadas. 
A partir de 01 de agosto iniciou a distribuição das raspinhas come-
morativas ao Dia dos Pais. A campanha ocorrerá até 31 de agosto 
com 59 empresas participantes, segundo a secretária executiva da 
Acisa, Dayane Passos. 
Os prêmios são instantâneos, na modalidade ‘raspou, achou, ga-
nhou!’, segundo a gerente de projetos da Acisa, Paula Adriana 
Schimmelfennig. O diretor de comércio da Acisa, Adaélcio Salvi res-
salta que o valor do prêmio deve ser gasto em mercadorias ou ser-
viços na empresa onde o cliente for contemplado. 
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$25 mil em vales compras, por 
intermédio de 372 raspinhas premiadas. 
Dentre os objetivos da campanha, segundo a presidente da Acisa, 
Claudete Remor, está a busca por estratégias de amenizar os 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. 


