
23 DE OUTUBRO DE 2020  

 

A ACISA encaminhou ofício ao Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus, com pedi-

do de liberação para a realização de eventos para até 100 pessoas. A entidade também pediu 

a suspensão do ‘toque de recolher’. Durante o período de pandemia, em diversas situações a 

Acisa se posicionou favorável aos empresários e buscou, por meios legais, a manutenção das 

atividades empresariais e industriais. 

Conforme o ofício, “considerando o 

cenário atual em que o índice dos 
casos ativos de Covid-19 em Santa 

Helena se mantem baixo e também 

as flexibilizações ocorridas tanto no 

uso do balneário como em outras 

áreas de lazer e esportivas do muni-

cípio, a Acisa, entidade que repre-

senta a classe empresarial, preocu-

pada com as empresas que atendem 

exclusivamente o setor de presta-

ção de serviços para eventos, vem 

respeitosamente a este Comitê, so-

licitar a liberação para a realização de eventos para até 100 pessoas.” Conforme a presidente, 

Claudete Remor, o ofício ressalta que a liberação solicitada deve seguir as recomendações de 

proteção à saúde como o uso de máscara, higienização constante das mãos, objetos e ambi-

entes e o distanciamento social, bem como, as normas pré-estabelecidas pela vigilância sanitá-

ria. Da mesma forma, a Acisa solicita a criação de um protocolo específico para os eventos 

como inaugurações e afins, especialmente onde são servidos alimentos ou bebidas aos parti-

cipantes. Conforme o ofício, também há o entendimento que o toque de recolher se tornou 

desnecessário, visto que praças, restaurantes e similares já estão liberados. O Decreto Muni-

cipal 392/2020 trata das novas liberações está em http://diario.santahelena.pr.gov.br/  

Acisa pede liberação de eventos para até 100 pessoas e 

suspensão do toque de recolher em Santa Helena 

Visite diariamente o site da ACISA: www.acisash.com.br 



 



Apoio: 

A ACISA está desenvol-

vendo uma pesquisa com 

as empresas que não são 

associadas à entidade. O 

objetivo é melhorar os 

serviços que já são ofere-

cidos, entender a deman-
da das empresas do muni-

cípio e implementar novas 

funcionalidades. A iniciati-

va faz parte de um pro-

cesso de certificação con-

ferida pela Federação das 

Associações Comerciais e 

Empresariais do Estado do Paraná (Faciap). 

A pesquisa é desenvolvida pela internet. Ao todo são 12 perguntas que visam 

saber se o empresário conhece a Acisa, se já foi associado, se recebeu visita 

de diretor ou colaborador da entidade. Pelo questionário também visa-se en-

tender o que os empresários sabem a respeito da Acisa como, quem é presi-

dente, sobre os serviços prestados e o que poderia ser implantado. 

Pesquisa: A secretária executiva da Acisa, Dayane Passos, destaca que a pes-

quisa já está disponível e visa levantar as demandas que podem ser oferecidas 

aos empresários. Empresas associadas e colaboradores também já foram ouvi-

dos, uma forma de melhorar o relacionamento e o a implementação de proje-

tos, parcerias e gestão da entidade. A pesquisa poderá ser respondida no 

link https://forms.gle/DX2h5shskHQPDdeq7 

Acisa lança pesquisa com empresários de Santa 

Helena não associados 

 

Quer promover a 

marca da sua  

empresa? 

Entre em contato 

com a ACISA e solici-

te uma visita para 

apresentação da  

proposta de parceria 

para 2021. 

Aproveite essa  

oportunidade! 

Às empresas  

participantes da 

Campanha 

“Comprar Aqui Dá 

Sorte!”  

temos kits  

adicionais  

disponíveis!  
Aproveite as  

próximas datas  
comemorativas 
para aumentar 

suas vendas! 

https://forms.gle/DX2h5shskHQPDdeq7

