
30 DE OUTUBRO DE 2020  

 

Com o feriado do Dia da Reforma Protestante, no sábado (31), e devido ao feriado de Finados 

em 02 de novembro, parte dos associados à Associação Comercial de Santa Helena (Acisa), rei-

vindicou a abertura facultativa do comércio. Paralelamente, um Termo Aditivo de Convenção 

Coletiva de Trabalho, também possibilita o funcionamento das empresas no Dia de Finados.  

O pedido de algumas empresas está relaci-

onado diretamente ao cenário de pande-

mia, com processo de recuperação da 

economia. As duas datas remetem a situa-

ções diferentes e devem ser observadas 

pelos empresários que optarem pela aber-

tura. 
 

Dia da Reforma: Conforme a secretária 

executiva da Acisa, Dayane Passos, quem 

optar por abrir no sábado deve negociar 

valores com os próprios colaboradores. O 

horário sugerido é das 8h às 12 horas.  
 

Acordo coletivo: Conforme o Sindicato 

dos Empregados no Comércio de Toledo 

e o Sindicato do Comércio Varejista de 

Toledo, que também compreendem o mu-

nicípio de Santa Helena, um Termo Aditi-

vo de Convenção Coletiva de Trabalho, possibilita as empresas abrirem no dia 02 de novembro, 

Dia de Finados.  
 

Finados: Pelo estipulado, o comércio estava autorizado a abrir dia 07 de setembro (Dia da Inde-

pendência), 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida) e poderá funcionar no dia 02 de novem-

bro (Finados), das 08h às 17 horas. “As horas laboradas nesses dias serão remuneradas em R$ 

70,00, bem como uma folga integral em até 90 dias”, estipula o acordo. 

Comércio de Santa Helena poderá abrir no próximo 

sábado e no feriado de Finados  

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



 

O Conselho do Jovem Empreendedor (Cojem), de Santa Helena, participa dos Jogos dos Jovens Em-

preendedores do Paraná (Jojep’s). É a quinta semana de atividades que iniciaram em 27 de setem-

bro. Neste ano Santa Helena conta com 12 inscritos e compete com 320 pessoas, integrantes de 

outros conselhos da Confederação Nacional de Jovens Empresários (Conaje). 

O coordenador dos Jojep’s em Santa Helena, Joelson Luiz Backhaus, destaca que há o envolvimento 

positivo dos participantes 

do município, tanto nas 
dinâmicas conjuntas, que 

são desenvolvidas no for-

mato online, quanto nas 

atividades individuais. 

Uma inovação é a utiliza-

ção de um aplicativo pelo 

qual são registradas as ati-

vidades desenvolvidas e 

geradas as pontuações. 

Três categorias estão em 

disputa, Everest, K2 e Pas-

seio, com premiação dos 

dois melhores colocados. 

O coordenador de Santa 

Helena lembra que há competição entre as cidades com a maior média de pontos. 

No último ano Santa Helena ficou em sexto lugar, e, neste ano busca manter a boa colocação, con-

forme Backhaus, que também destaca alterações devido à pandemia da Covid-19. Neste ano, por 

exemplo, não haverá atividade final conjunta, ou seja, com o encontro presencial de todos os parti-

cipantes. 

Cojem de Santa Helena mantém atividades do Jojep’s 2020 

Empresas participantes da Campanha “Comprar Aqui Dá Sorte!”: 

Temos kits adicionais de raspinhas disponíveis!  
Aproveite para aumentar suas vendas! 



Apoio: 

 

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! 


