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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

Precisamos contribuir no combate ao Coronavirus.  

A ACISA se preocupa com a saúde e o bem-estar de nossos consumidores, de nossos colaboradores, 

da classe empresarial e de toda a população. 

Representamos famílias de Santa Helena que há muitos anos estão desenvolvendo este município e o 

principal objetivo sempre será valorizar a vida e a saúde. 

Hoje levamos ao Sr. Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara de Vereadores a preocupação da 

classe empresarial. Precisamos trabalhar para gerar e manter o emprego e a renda de nossos 

trabalhadores. Com estes empregos, gerar recursos que vão movimentar o comércio, a indústria e os 

prestadores de serviço. Com tudo isso gerar as riquezas que o país precisa, movimentando a economia. 

O empresário é um empreendedor que necessita do trabalho para sobreviver. 

Nesta reunião, ouvimos os profissionais da área de saúde que são membros do Comitê criado pelo 

Município para tratar essa questão de emergência e eles nos colocaram que precisamos ganhar tempo 

para preparar o sistema de saúde. O atual sistema não está preparado para atender um grande volume 

de emergências num mesmo momento. Essa paralisação está sendo fundamental para que o Município 

e até mesmo o Estado do Paraná possa se organizar melhor, criando um protocolo especial que atenda 

de maneira mais eficiente as famílias santahelenenses no combate ao vírus.  

Amanhã o Município deve editar um novo decreto, compilando num único as regras já vigentes e 

flexibilizando um pouco o funcionamento de alguns setores essenciais. O momento é de cautela. Se 

tudo correr bem, nos próximos dias será flexibilizado ainda mais o funcionamento das empresas. Para 

isso, deverão ser criadas regras e protocolos, até que o risco da epidemia seja vencido. Mas tudo vai 

depender do avanço do vírus e da avaliação dos resultados das medidas já impostas. 

Além disso, a ACISA abriu um canal junto à Prefeitura para buscar outras alternativas e soluções de 

apoio ao empresário local neste momento difícil. Vamos propor medidas que possam amenizar as 

perdas, permitindo a sobrevivência das empresas e o emprego das pessoas. Também estamos 

solicitando junto aos canais competentes no âmbito federal e estadual outras formas de auxílio que 

nos permitam suportar esse momento difícil. 

Se Deus quiser, com o apoio e união de todos, em breve poderemos voltar às atividades com segurança 

e tranquilidade e seremos ainda mais fortes. 

Santa Helena/PR, 26 de março de 2020. 
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