
28 DE AGOSTO DE 2020  

 

A valorização do comércio local. Premiação para quem compra no comércio de Santa Hele-

na. A campanha Comprar Aqui dá Sorte, gerida pela Associação Comercial e Empresarial de 

Santa Helena (Acisa), conta com a participação de 54 empresas. No primeiro mês de vigência 

são 56 ganhadores e um total de R$7,3 mil em prêmios distribuídos. A campanha segue até 

31 de dezembro. Ao todo são R$40 mil distribuídos em raspinhas instantâneas de diferentes 

valores. A partir de R$50 em compras, o cliente tem direito a uma raspinha e a oportunida-

de 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. A troca será exclusivamente na empresa onde o consu-

midor for contemplado. 

A secretária executiva da Acisa, Dayane Passos, chama a atenção para a valorização do co-

mércio de Santa Helena. “A Acisa tem um feedback positivo, tendo em vista que os valores 

ficam nos empreendimentos e permanecem em circulação no município”, observa. As em-

presas participantes estão identificadas com cartazes da campanha. A Acisa também divulga 

as empresas em sua página social do Facebook, no endereço https://www.facebook.com/

acisash. O regulamento está disponível no site da Acisa.  

Campanha do comércio de Santa Helena já distribuiu mais 

de R$7 mil em prêmios para 56 ganhadores 

Acompanhe diariamente: www.acisash.com.br 

Demonstre seu sentimento  
patriota, valorize e  

orgulhe-se da nossa pátria. 
 

Apesar dos problemas que o 
país enfrenta, nós temos  

orgulho de ser brasileiros. 
  

Somos daqui, vivemos aqui, 
nossas famílias estão aqui.   
Somos Todos Mais Brasil.  

Adquira sua bandeira nas empresas locais e 
manifeste seu amor à Pátria na sua empresa e 

na sua casa.  Mais informações na ACISA. 

https://www.facebook.com/acisash
https://www.facebook.com/acisash


 



Apoio: 

LEVE A SÉRIO  

AS MEDIDAS  

RESTRITIVAS. 

 

SE PROTEGENDO 

VOCÊ PROTEGE TODOS 

AO SEU REDOR: 
 

• Lave as mãos  

constantemente; 

 

• Use máscara; 

 

• Mantenha o  

distanciamento social. 

A Associação Comercial e Empresarial 

de Santa Helena (Acisa) e o Sebrae, 

por intermédio do Ponto de Atendi-

mento ao Empreendedor e Programa 

QualificAcisa, disponibilizarão 130h de 

consultorias gratuitamente aos associa-

dos e empresários do município. Den-

tre os objetivos está a oferta de subsí-

dios teóricos e práticos para a melhor 

organização e gestão empresarial. 

Conforme a secretária executiva da 

Acisa, Dayane Passos, a área de finan-

ças será o foco principal do trabalho, 

com a maior carga horária. As consul-

torias serão precedidas de workshops 

sobre os temas abordados. Serão sele-

cionadas de 10 a 15 empresas para par-

ticiparem dos workshops, de acordo 

com as inscrições em cada área. Poste-

riormente serão feitas as consultorias, 

individuais e personalizadas. 

As inscrições serão realizadas a partir 

da próxima segunda-feira (31) até 11 

de setembro, diretamente na Acisa. Os 

workshops acontecerão após o dia 11 

e as consultorias serão agendadas dire-

tamente com os empresários. Todos o 

suporte será prestado no formato onli-

ne, segundo o consulto do Sebrae, 

Christiano Ceconello. 

Os três temas ofertados nas consulto-

rias serão: Comportamento Empreen-

dedor, Planejamento Estratégico para a 

empresa e Finanças com foco em ges-

tão de custos, separação de dinheiro 

pessoal e da empresa e controle básico 

de caixa como fluxo e Demonstrativo 

do Resultado do Exercício (DRE). 

O objetivo da Acisa é proporcionar 

suporte aos associados e auxiliar as 

empresas com mentorias para a reto-

mada e reorganização neste período 

em que o comércio e indústria são afe-

tados pela pandemia do coronavírus. 

Acisa e Sebrae oferecem 

consultorias gratuitas à 

empresas de Santa Helena  

Empresário(a),  

 

Participe,  

junto com a ACISA,  

da CARREATA  

ALUSIVA A  

INDEPENDÊNCIA 

DO BRASIL,  

promovida pela  

Secretaria Munici-

pal de Educação, no 

dia 7 de setembro, 

às 8h30min. 
Confirme a partici-

pação da sua empre-

sa na ACISA. 


