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Carnaval poderá ser usado para compensação de horas pelas 

empresas de Santa Helena 

Por intermédio de acordo coletivo do Sindicato do Comér-
cio Varejista de Toledo, que também abrange Santa Helena, 
foram definidos os horários de atendimento para o período 
de carnaval. Mesmo não havendo festividades no municí-
pio, foram definidos os horários de abertura para as empre-
sas, de segunda-feira (28), até quarta-feira (02). 
 
Na segunda-feira (28), haverá atendimento normal. Na ter-
ça-feira (01), o dia todo, e na quarta-feira (02), até meio 
dia, o comércio ficará fechado. O período poderá ser utiliza-
do para compensação de horas. 
 
Segundo a secretária executiva da Associação Comercial e 
Empresarial de Santa Helena (Acisa), Dayane Passos, para 
as empresas sem banco de horas para compensação fica 
facultativa a abertura nos dias mencionados. 



Essa semana a ACISA participou de reunião da 

Microrregional 01 da Caciopar em Matelândia 

A reunião aconteceu na terça, dia 22, em Matelândia, com orientação da consul-
tora Iraci Mataczinski, e tratou sobre os seguintes assuntos: capacitação sobre 
cultura associativista, Semana do Associativismo - com lançamento em 19 de mar-
ço, levantamento dos serviços oferecidos pelas Aces, papel dos Conselhos da Mu-
lher e Jovem Empre-
sário, novos produ-
tos e serviços às em-
presas filiadas, 
agenda anual inte-
grada com às ações 
da Caciopar e do 
POD (Programa Oes-
te em Desenvolvi-
mento) e alinha-
mento sobre o tema 
eficiência energéti-
ca. 
Os municípios que integram a Microrregião 01, são: Missal, Medianeira, Santa Te-
rezinha de Itaipu, Vera Cruz do Oeste, Foz do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu, Mate-
lândia, Santa Helena,  Céu Azul, Itaipulândia, Diamante do Oeste e Serranópolis do 
Iguaçu.  



CME de Santa Helena alinha objetivos para o planejamento estratégico 

de 2022 

O Conselho da Mulher Empreendedora (CME), de Santa Helena, reuniu suas integrantes esta semana para 
o início do processo de planejamento estratégico da entidade. O trabalho recebe o apoio da Coordenado-
ria das Associações Comerciais e Industriais do Oeste do Paraná (Caciopar). A consultora Iraci Mataczinski 
presta o serviço de coordenar o processo. 
O CME passa por uma reestruturação, com 
nova visão e encaminhamento para o pla-
nejamento estratégico. “Esta foi uma pri-
meira reunião para alinhamento valores, 
metas e objetivos e, o planejamento estra-
tégico deve ser feito nos próximos dias”, 
salienta a presidente, Vanessa Zaminhan.  
A reunião serviu para discutir como desen-
volver projetos voltados aos objetivos do 
CME. A expectativa é a análise do que foi 
abordado na primeira reunião e, a partir 
disso ser feito o alinhamento, planejamento estratégico, do que deve ser trabalhado no ano. “Os projetos 
serão separados por grupos de conselheiras que atuem na estratégia, execução e coleta de resultados.  
Além da Caciopar, esta ação também conta com o apoio da Associação Comercial e Empresarial de Santa 
Helena (Acisa). 
Vanessa Zaminhan ressalta treinamentos, informações e outros benefícios para associados da Acisa. Além 
disso, o convite é especial para as mulheres empreendedoras fazerem parte do CME, que tem o propósito 
trabalhar o potencial empreendedor, o crescimento empresarial e colaboração no desenvolvimento geral. 


