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Comércio de Santa Helena se prepara para o Natal com horário 

especial e campanha de vendas 

O comércio poderá praticar horários especiais de atendimento com base em Acordo Coletivo de Trabalho do 
Sindicato do Comércio Varejista de Toledo e Sindicato dos Empregados no Comércio de Toledo, entidades que 
também abrangem o município de Santa Helena. O objetivo é atender às reivindicações empresariais e de em-
pregados de forma coletiva, para 
potencializar o comércio no perí-
odo que antecede o Natal. 
No dia 18 de dezembro as em-
presas poderão ficar abertas das 
8 horas e 30 minutos às 15 ho-
ras. Na semana de 20 a 24 de 
dezembro o atendimento será 
estendido e compreende o horá-
rio das 8h e 30min às 19 horas, 
segundo o diretor de Comércio 
da Associação Comercial e Em-
presarial de Santa Helena 
(Acisa), Adaélcio Salvi. 
Os dias 01 e 02 de março de 
2022 ficam reservados para 
compensação de horas. 
Os horários especiais são faculta-
tivos, ou seja, a adesão depende 
de cada empresa e não é obriga-
tória. 
 
Campanha de Natal 
A Acisa também desenvolve a 
Campanha Comprar Aqui dá Sor-
te – edição de Natal, uma inicia-
tiva que visa chamar a atenção para a valorização das empresas do município. 
Nesta etapa são R$25mil em vales compras distribuídos em 311 raspinhas premiadas, disponibilizadas pelas 
empresas participantes a partir de R$50 em compras. 
Salvi ressalta 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 premiações que 
variam de R$25 a R$500, em vales compras. 



Procedimentos para emissão de nota fiscal para a ACISA, CME ou COJEM: 

 
Razão Social: Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena 
CNPJ: 78.101.656/0001-98 
End.: Avenida Curitiba, 222 - Centro - CEP 85892-000 - Santa Helena/PR 
 
Em caso de serviços prestados para o CME ou COJEM é obrigatório menci-
onar nas observações da nota o nome do Conselho que contratou o servi-
ço. Lembramos que tanto para o COJEM quanto para o CME os dados ca-
dastrais (razão social e CNPJ) são os mesmos da ACISA. 
 

Em caso de dúvidas estamos à disposição através de nosso departamento 
financeiro pelo fone/whats 45 98415-6356. 



A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), 
juntamente com restaurantes associados, promoveu, no mês de 
novembro, o 1º Festival Gastronômico. O evento foi avaliado po-
sitivamente e há a programação de uma nova edição, possivel-
mente para o período de inverno, segundo um dos empresários 
participantes, Cleufas Raimundi. 
A secretária executiva da Acisa, Dayane Passos, ressalta que o ob-
jetivo é a valorização das empresas do município e estímulo à cul-
tura gastronômica, com divulgação da culinária de cada estabele-
cimento participante. 
Na primeira edição três restaurantes participaram, Casarano, 
Adega Santa Helena e Cleufa’z Foods. O empresário Cleufas Rai-
mundi ressalta que para o setor da gastronomia a iniciativa foi 
muito importante. “Sofremos muito com a questão da pandemia 
e o Festival Gastronômico trouxe novos clientes além de incenti-
var as pessoas a conhecerem todo o cardápio”, destaca. 
Na última semana houve uma reunião com os participantes que 
fizeram uma avaliação positiva do evento, segundo Dayane Pas-
sos. 
Encaminhamentos foram feitos para uma segunda edição. 
“Novidades devem compor o próximo festival gastronômico”, 
destaca a executiva. 
Com este tipo de ação a Acisa também trabalha para a valoriza-
ção do comércio e gastronomia de Santa Helena. 

Festival Gastronômico supera 

expectativas e poderá ter edição de 

inverno em Santa Helena 

Aproveite as vantagens de ser associado: 


