
07 DE AGOSTO DE 2020  

 

A ACISA registrou os primeiros ganhadores de vales compras da campanha ‘Comprar 

Aqui dá Sorte’, promoção lançada na última semana no comércio do município. Ao 

todo são R$40 mil distribuídos em raspinhas instantâneas de diferentes valores. 

A promoção segue até o dia 31 de dezembro de 2020. As empresas participantes es-

tão identificadas com cartazes da campanha. A troca será exclusivamente na empresa 

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 460 raspinhas premiadas distribuídas entre as empresas parti-

cipantes. O regulamento está disponível no site da Acisa. Outras informações podem 

ser obtidas pelo telefone (45) 3268 1497. Confira os primeiros ganhadores: 

Comércio de Santa Helena tem os primeiros contemplados 

pela campanha Comprar Aqui dá Sorte 

Acompanhe diariamente: www.acisash.com.br 



Apoio: 

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

e benefícios que a ACISA tem disponível para o associado. 

 

PROTEJA-SE: 
 

• Lave as mãos  

constantemente; 

 

• Use máscara; 

 
• Mantenha o  

distanciamento social. 

A semana do Dia dos Pais deve gerar maior movimento no comér-

cio, assim como outras datas, com a compra de presentes, incluindo 
roupas, bebidas, utensílios para prática de atividades profissionais e 

de lazer, gastronomia, e diversos produtos. Em Santa Helena as em-
presas se preparam com promoções e poderão praticar horário es-

pecial no sábado (08), com atendimento até 15 horas. 
A vice-diretora de Comércio da Associação Comercial e Empresarial 
de Santa Helena (Acisa), Ieda Gasperini Flores, observa que o Dia 

dos Pais a cada ano se torna uma data mais significativa para o co-
mércio em geral. Conforme a empresária, neste período há maior 

otimismo, com aquecimento do comércio e aumento das vendas. 
“Consumidores que não são tão ativos se tornam compradores nes-

te momento”, observa. Especialmente neste momento, depois de 
passar alguns dias fechados, o período é importante para o setor em-

presarial. 

Semana do Dia dos Pais deve melhorar vendas no 

comércio de Santa Helena 

Aconteceu essa semana: 

Webinar para empresários  

sobre finanças em tempo de 

crise. Se você não viu, assista 

hoje no Facebook da Acisa. 

https://www.acisash.com.br/servicos.html

