
13 DE NOVEMBRO DE 2020  

 

A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), incrementou a Campanha 

‘Comprar aqui dá Sorte’. Inicialmente eram R$40 mil distribuídos em raspinhas instantâneas. 

Agora este valor passou a ser de R$45 mil, além de mais raspinhas premiadas serem distribuídas 

em kits adicionais. Conforme o diretor de Comércio da Acisa, Adaélcio Salvi, mais de R$20 mil já 

foram distribuídos aos consumidores. 

A secretária executiva da Acisa, Dayane Passos, lem-

bra que, neste ano não haverá promoção específica 

de Natal. A Campanha ‘Comprar aqui dá Sorte’, se-

gue até o dia 31 de dezembro de 2020. As empresas 

participantes estão identificadas com cartazes da 

campanha e a troca é feita exclusivamente na empre-

sa onde o consumidor for contemplado. 

A partir de R$50 em compras, o cliente tem direito 

a uma raspinha e a oportunidade de ganhar vales-

compras instantâneos de R$25, R$50, R$75, R$100, 

R$200 ou R$500. Ao todo serão 590 raspinhas pre-

miadas distribuídas entre as empresas participantes. 

Salvi lembra que os R$5 mil adicionais serão incluí-

dos em lotes de 200 raspinhas. Cada kit terá, pelo 

menos uma raspinha premiada. 

Conforme a direção da Acisa, a promoção também é uma forma de incentivar a compra no co-

mércio de Santa Helena tendo em vista que este é um período em que as empresas trabalham 

para recuperar prejuízos decorrentes da pandemia do Coronavírus. 

Campanha do comércio de Santa Helena recebe o 

incremento de mais R$5 mil em vales compras 

Interesse do Associado: 

RELATÓRIO FINANCEIRO (agosto/2020) 

Saldos Bancários: 
ACISA Conta Corrente: R$ 37.936,07 
ACISA Fundos de Investimento: R$ 100.360,54 
COJEM Conta Corrente: R$ 13.380,72 
COJEM Fundos de Investimento: R$ 7.342,09 
CME Conta Corrente: R$ 54,98 
CME Fundos de Investimento: R$ 19.273,21 

Novos Associados  
(setembro/2020) 

 

 
  1- Prati Odontologia 
  2- RS Suporte 
  3- Victor Mateus Maraskin (agricultor) 
  4- TV News 
  5- Gazziero Delivery 
  6- Loja da Vera  

  Previsto Realizado A Realizar 

Receitas R$ 110.374,28 R$ 108.952,76 R$ 1.518,77 

Despesas R$ 120.162,77 R$ 120.167,93 R$         0,00 

Saldo -R$     9.788,49 -R$   11.215,17 R$ 1.518,77 

Visite diariamente o site da ACISA: 

www.acisash.com.br 



É positiva a avaliação da sabatina com candidatos a prefeito e vice-prefeito, realizada pela As-

sociação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa). Nas 2h e 15min de duração do 

evento, os concorrentes ao cargo de prefeito e vice-prefeito apresentaram suas propostas de 

governo aos associados e população em geral. Cada um teve o tempo de 30min para se apre-

sentar, responder perguntas, falar do Plano de Governo e assinar uma carta-compromisso. 

As perguntas eram voltadas aos anseios relacionadas ao comércio, indústria, prestação de 

serviços e turismo, além de setores correlacionados. 

“Um bom público, dentro do limite estipulado, compareceu para assistir à sabatina”, confor-

me avaliação da diretoria. Além disso, houve o registro de grande audiência nas redes sociais, 

caso da página da própria Acisa, onde, até a manhã desta sexta-feira (13), foram alcançadas 

quase 10 mil pessoas. 

Em manifestações, tanto nos meios digitais, quanto em feedback de associados, a avaliação do 

evento foi muito positiva, conforme a diretoria. 

A presidente da Acisa, Claudete Remor, destaca que o compromisso da entidade com a di-

versidade de opiniões do quadro de associados, motivou a realização da sabatina. “O objetivo 

foi conhecer as propostas e levar até os candidatos as demandas da Associação Comercial 

com a assinatura de uma carta compromisso”, ressalta. 

Se apresentaram, nesta sequência, Aldo Colombeli e Elder Boff, da coligação ‘Mudança de 

Verdade!’. Margon Strassburger e Edimar Santin (Nego), da coligação ‘Acelera SH’. Evandro 

Grade (Zado) e Clademar Maraskin (Dinho), da coligação ‘Segue em Frente Santa Helena’. 

Paulo Mocellin e Lenecir Benacchio, da coligação ‘Santa Helena de Todos’. 

Sabatina com candidatos a prefeito de Santa Helena tem 

avaliação positiva 



Apoio: 


