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Comércio de Santa Helena atende em horários especiais esta semana 

O comércio pratica 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, enti-
dades que também abrangem o 
município de Santa Helena. O 
acordo vale desde o último sá-
bado. 
Esta semana, até sexta-feira 
(24), o atendimento será esten-
dido e compreende o horário 
das 8h e 30min às 19 horas. 
O horário é facultativo, ou seja, 
não é obrigatório ser seguido. A 
adesão é decisão individual de 
cada empresa, segundo o dire-
tor de Comércio da Acisa, Ada-
élcio Salvi. 
Os dias 01 e 02 de março de 
2022 ficam reservados para 
compensação de horas. 
 
 
Comprar Aqui dá Sorte 
 
A Acisa também desenvolve a 
Campanha Comprar Aqui dá 
Sorte – edição de Natal, uma iniciativa 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. A Campanha seguirá até o dia 10 de ja-
neiro de 2022. 

Então é Natal... 





Nos deleitamos com os benefícios  

e com as bênçãos do Natal,  

e Ele é o Natal.  

Apreciamos as lembranças e os  

enfeites dos presentes,  

e Jesus é o presente perfeito.  

O mesmo bebê embrulhado em panos  

naquela manjedoura ainda é  

“o maior Presente de Todos”.  

Mais um ano se encerra, mais um ciclo se 

fecha e é tempo de fazer uma retrospectiva. 

É tempo de olhar para trás e rever os     

planos que foram traçados, o caminho que 

foi percorrido, as metas e os objetivos que 

foram alcançados. 

 

É tempo também de olhar para a frente, 

refazer planos, vislumbrar novos             

horizontes, e abrir o coração para sonhar. 

 

Nós da ACISA, agradecemos pela oportu-

nidade de fazer parte da sua história e por 

contribuir para o seu sucesso. Esperamos 

que esta parceria e o associativismo       

continuem ainda por muitos e muitos 

anos em nossas vidas.  


