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Acisa promove palestra sobre PPRA para empresários de Santa Helena 

Diante de algumas dúvidas de empresários e demandas com relação ao Programa de Prevenção de Riscos Am-
bientais (PPRA), e a inserção de informa-
ções no Sistema de Escrituração Digital 
das Obrigações Fiscais Previdenciárias e 
Trabalhistas (eSocial), a Associação Co-
mercial e Empresarial de Santa Helena 
(Acisa), promove uma palestra, gratuita, a 
respeito do assunto. O evento ocorrerá 
no formato online, dia 12 de janeiro, às 19 
horas. 
A duração da palestra será de aproxima-
damente 40 minutos e objetiva orientar a 
respeito das peculiaridades do PPRA e sua 
inserção no eSocial. Os interessados em 
participar devem fazer a inscrição direta-
mente na Acisa, ou pelo telefone (45) 
3268 1497. O que se busca é manter os 
empresários atualizados, segundo a res-
ponsável pelo Ponto de Atendimento ao 
Empreendedor de Santa Helena, Maysa 
Pereira. 
O PPRA está relacionado à ações perti-
nentes à saúde e riscos existentes nos am-
bientes de trabalho, causados por agentes 
físicos, químicos ou biológicos, capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Diante das constatações, ha-
vendo potencial de dano, o programa estabelece o que se desenvolverá para eliminar os riscos ou reduzi-los. 
O objetivo é estabelecer medidas que visem potencializar a preservação da integridade física e mental do tra-
balhador. O documento é elaborado por profissional da área de segurança de trabalho para ajudar a empresa 
na detecção dos riscos e ações para prevenção e garantia da saúde de seus colaboradores. 



A Campanha comemorativa ao Natal continua até dia 10 de janeiro de 2022. A Campanha comemorativa ao Natal continua até dia 10 de janeiro de 2022. 



O mundo está diferente?  
Vivemos novos tempos?  

 
Independente de mudanças, novas lutas, objetivos,  

o que não muda é que, juntos temos muito mais força.  
É assim no comércio, indústria, prestação de serviços.  

Somos seres associativos e precisamos potencializar esta nossa essência.  
 

A mobilização de um grupo de pessoas da comunidade, ou, de empresários  
para alcançar determinados objetivos fica muito mais fácil,  

e traz melhores resultados,  
se for realizada em parceria com uma entidade associativa.  

O associativismo viabiliza maior participação  
e facilita meios de diálogo entre a sociedade organizada e o poder público. 

 
O ano de 2022 traz novas expectativas.  

Fazemos planos, traçamos metas e às realizamos.  
A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa)  
esteve ao lado dos empresários nos momentos mais difíceis  

que passamos e, estará junto para comemorar,  
lutar e buscar as melhores estratégias de desenvolvimento. 

 
Nosso potencial associativo é a força para um ambiente melhor  

na conjuntura econômica, social e de trabalho.  
Dialogamos, buscamos alternativas,  

nos movimentamos para a sustentabilidade comercial.  
Buscamos parcerias, auxiliamos na implementação de políticas e ações públicas.  

Somos uma associação ativa.  
 

Em 2022 estaremos juntos.  
Contamos com o potencial individual para formar um grupo cada vez mais forte.  

Feliz e próspero 2022. 
 
 

Claudete Maria Remor - Presidente da ACISA  


