
Edição 035/2021 
10 de setembro de 2021 

Com volta gradual de eventos Acisa volta a locar espaços na entidade 

Com a retomada gradativa dos eventos, a Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), volta a 
ofertar seus espaços para eventos. Confraternizações, treinamentos e palestras podem ser realizados nas de-
pendências da entidade. São dois espaços. Um deles é um auditório para até 150 pessoas e outro, uma sala 
para até 30 participantes. 
Conforme a secretária executiva da Acisa, Dayane Passos, pelo último decreto municipal, no auditório pode 
ser recebidas até 60 pessoas. A outra sala, para treinamentos e reuniões, que tem capacidade para 30 pesso-
as, atualmente, conforme os protocolos, pode receber 12 pessoas. Os espaços têm ambiente climatizado e 
sinal de internet. 
Os agendamentos e reservas podem ser feitas pelo telefone 45 3268-1497, ou diretamente na Acisa. Empresas 
associadas têm 50% de desconto. 

  





Empresário, seus colaboradores precisam se deslocar  
diariamente para o trabalho? 

 

A Acisa está realizando uma pesquisa para identificar a 
quantidade de funcionários que se deslocam diariamente 

para trabalhar na sede ou nos distritos do município.  
O objetivo do levantamento é buscar junto a Administra-

ção Municipal a viabilidade de implantação de um  
transporte coletivo para atender essa demanda.  

 
Responda acessando o link:  

https://forms.gle/WSAqEVxi4r5iYzHb9   
Agradecemos desde já e contamos com sua participação! 

Apesar do ponto facultativo comércio ficou aberto                                          

na última segunda-feira (06) em Santa Helena  

O município de Santa Helena teve ponto facultativo na última segunda-feira (06), em decorrência do feriado da In-
dependência, 07 de setembro. No entanto, o comércio 
manteve-se aberto, tendo em vista que não houve 
acordo coletivo de trabalho relacionado a esta data 
comemorativa. 
Ficou a critério de cada empresa fechar ou não, no 
ponto facultativo. O diretor de Comércio da Associa-
ção Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), 
Adaélcio Salvi, ressaltou que os empresários devem se 
atentar para a questão de compensação de horas, o 
que precisa estar homologado pelo sindicato. 
A orientação também é para as pessoas valorizarem o 
comércio do município. Esta iniciativa é importante 
porque ajuda na geração de empregos e renda. 

 

Qual é a sua opinião sobre a ACISA, sua 
diretoria, benefícios e serviços prestados? 

 
Responda a pesquisa acessando o link que foi 

enviado via e-mail e WhatsApp.  

A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena - ACISA 
é a entidade que representa a classe empresarial do município 
de Santa Helena, e neste dia 07 de setembro participou, junto 
com as empresas associadas, da Carreata Cívica promovida pe-
la Prefeitura Municipal. 
Agradecemos à todas as empresas associadas que participaram 
do evento, demonstrando seu patriotismo e a força do associa-
tivismo empresarial. 
Um agradecimento especial também aos empresários que ade-
riram a Campanha Somos Mais Brasil, utilizando a Bandeira 
Nacional nas empresas e residências. 
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