
Em Acordo Coletivo de Trabalho celebrado 
entre o Sindicato do Comércio Varejista de 
Toledo e Sindicato dos Empregados no Co-
mércio de Toledo, que abrangem parte da 
região Oeste do Paraná, caso do município de 
Santa Helena, foi definido horário especial de 
atendimento para o período do Carnaval nes-
te ano. 
Conforme acordado, no dia 15 de fevereiro o 
horário de atendimento será normal. No dia 
16, o dia de carnaval, ficará fechado para 
compensação de horas e, no dia 17, Quarta-
feira de Cinzas, fica fechado no período da 
manhã, sendo facultativo das 13h e 30min às 
18h e também pode ser usado para compen-
sar horas.  
Conforme entendimento, o carnaval pode ser 
usado para compensação de horas tendo em 
vista que a data não é um feriado estabeleci-
do em lei.   
O Acordo Coletivo também prevê que as ho-
ras que não forem compensadas devem ser 
pagas segundo a Convenção Coletiva de Tra-
balho vigente.  
A ACISA encaminhou por e-mail, a todas as empresas associadas, o documento acordado entre os sindicatos, se-
gundo a secretária executiva, Dayane Passos. O horário e as regras estão disponíveis também no site da entidade: 
www.acisash.com.br . 

Comércio de Santa Helena poderá fechar para compensar  

horas no carnaval 
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Aproveite todas as vantagens de ser associado:  
 

* Certificado Digital para CPF e CNPJ (com desconto exclusivo); 
* Serviço de Proteção ao Crédito (planos e pacotes empresariais); 

* Linhas de crédito; 
* Consultorias empresariais; 

* Cursos, treinamentos e capacitações; 
* Planos de Saúde; 

* Convênios médicos para consultas e exames (sem mensalidade); 
* Descontos em Instituições de Ensino; 

* Descontos de taxas e benefícios sobre serviços de instituições financeiras; 
* Cartão Vale Alimentação; 

* Campanhas coletivas de Promoção Comercial; 
* Desconto de 50% na locação de salas para reuniões e treinamentos; 

* Loja virtual para vendas online; 
* Organização de empresas por segmentos; 

* Divulgação de vagas de trabalho; 
* E muitas outras vantagens. 

A ACISA faz a divulgação GRATUITA da sua empresa  
no site www.acisash.com.br e no Facebook da ACISA 

 

Envie a foto da fachada da empresa para 45 98407-6356.  
A ACISA cria a arte e publica no Facebook para você compartilhar  

e atrair ainda mais clientes.  
A mesma foto será utilizada também no site da ACISA  

para identificar a sua empresa na página de associados. 



O SPC - Serviço de Proteção ao Crédito é um banco de 
dados de informações de crédito, de caráter público, com 
informações colhidas em todo o território nacional, que 
serve para agilizar o sistema de crédito e dar maior segu-
rança às empresas, protegendo a venda e a compra, ou 
seja, o fornecedor e o consumidor.  

Associado tem acesso a  

todas as vantagens do  

pacote de serviços SPC/Serasa  

A Associação Comercial Empresarial de Santa Helena - 
ACISA apoia a Administração Municipal de Santa Helena e 
pede para que a população colabore com o trabalho de 
eliminação de focos e de possíveis criadouros do mosqui-
to Aedes Aegypti.  
A preocupação quanto à infestação do mosquito Aedes 
Aegypti está relacionada ao período de chuva dos últimos 
dias, seguido à incidência do calor, o que acelera a eclo-
são e proliferação do vetor.  

TODOS NO COMBATE À DENGUE 


