
24 DE JULHO DE 2020  

 

A Associação Comercial e Empresari-

al de Santa Helena (Acisa), protoco-

lou ofício junto à Administração Mu-

nicipal, para suspender o feriado de 

25 de julho, Dia do Colono e do Mo-

torista, no próximo sábado. A suges-

tão foi aceita pela municipalidade e, 

desta forma as empresas poderão 

manter suas atividades comerciais 

neste dia. 

Conforme a sustentação da Acisa, 

“considerando as restrições recentes 

que já penalizaram o setor do comércio local, a suspensão do feriado municipal de 25 de 

julho de 2020, auxilia a retomada da economia do município e amenizar as dificuldades 

enfrentadas pelos empresários locais neste período. 

Conforme o Decreto 300, expedido nesta quarta-feira (22), pela Administração Munici-

pal, dentre as fundamentações, “considera que as medidas restritivas impostas para o en-

frentamento da pandemia têm afetado diretamente o fluxo comercial e o rendimento das 

empresas do município”, o que justifica a suspensão em caráter excepcional no exercício 

de 2020 do feriado autorizado pelo inciso III da Lei Municipal n.º 609/91, de 22 de março 

de 1991 e instituído pelo inciso III do Decreto Municipal nº 392/97 de 16 de outubro de 

1997. Desta forma suspendem-se os efeitos do feriado em todos os seus aspectos legais 

e administrativos, segundo o decreto. Neste ano, especialmente, há a reivindicação por 

parte da classe empresarial para manter o comércio aberto, tendo em vista que, em vá-

rios dias as empresas ficaram fechadas em respeito aos protocolos de combate ao Coro-

navírus, causador da Covid-19. 

Acisa consegue suspensão municipal para feriado        

deste sábado 

Acompanhe diariamente: www.acisash.com.br 

R$ 40.000,00 em vales-compras instantâneos. 

 

Raspou,  Achou, Ganhou! 

 

Aproveite para promover as vendas da sua empresa. 



Apoio: 

Acesse: https://www.acisash.com.br/servicos.html e confira todos os 

serviços e benefícios que a ACISA tem disponível para o associado. 

O Programa QualificAcisa 

traz mais uma dinâmica pa-

ra ajudar o empresário do 

município na tomada de 

decisões, para estimular a 

inovação e emprego da cri-

atividade em seu ramo de 
atividade. O webinar 

‘Estratégias e Inovação em 

Tempos de Crise’, com o 

consultor e palestrante Je-

an Matos, visa trabalhar 

diversas questões relacionadas ao setor empresarial. 

A iniciativa é da ACISA, em parceria com o Sebrae e o Sicredi, é mais uma 

ação para compartilhar conhecimento na busca de superar a crise decorren-

te da pandemia do coronavírus. 

O webinar ocorrerá nesta sexta-feira (24), às 19h, com transmissão no Face-

book da Acisa. A inscrição pode ser feita em http://app2.pr.sebrae.com.br/

loja/produtos/estrategias_e_inovacao_em_tempos_de_crise/111879. A dinâ-

mica visa celebrar o aniversário de 42 anos da Associação Comercial, que 

ocorreu em 04 de julho. 

Conforme o diretor de Capacitação da Acisa, Gilmar Antônio da Silva, esta é 

mais uma forma de compartilhar conhecimento, estratégias e caminhos que 

podem ser seguidos para superar a crise. 

A transmissão do conteúdo será aberta a todos, via internet, o que facilita a 

participação, sem necessidade de deslocamento. 

Webinar para empresários de Santa Helena visa 

estimular inovação e criatividade 

A Lindonna deu seus primeiros passos 

em Santa Helena, com o objetivo de 

oferecer os melhores produtos do  

mercado e cosméticos, semi jóias e 

bolsas de couro, proporcionando    

segurança, bom preço e                    

um espaço físico de qualidade.  
A Lindonna comemora 2 anos e   

compartilha essa CONQUISTA com 

o lançamento do site 

www.lindonna.com.br, com FRETE 

GRÁTIS para Santa Helena. 
Todos os produtos que você encontra 

no espaço físico, agora podem ser 

comprados sem deixar o conforto   

de seu lar!  
 

45 98805.5742 (Whats) 
 

Av. Rio Grande do Sul, 2044 | Santa Helena 

 

Espaço do Associado: 

Continue com as  

medidas preventivas. 

 

- Lave as mãos; 

- Use máscara; 
- Mantenha o  

distanciamento social. 

https://www.acisash.com.br/servicos.html
http://app2.pr.sebrae.com.br/loja/produtos/estrategias_e_inovacao_em_tempos_de_crise/111879.
http://app2.pr.sebrae.com.br/loja/produtos/estrategias_e_inovacao_em_tempos_de_crise/111879.

