
A ACISA protocolou no dia 08 de janeiro, na Prefeitura 
Municipal, ofício para o Secretário de Desenvolvimento 
Econômico, dando as boas vindas e reiterando as ex-
pectativas dos empresários em relação  para que te-
nham um olhar para nossa classe. 
 
O ofício destaca a necessidade de parcerias estratégi-
cas para geração de renda, empregos, crescimento 
local e políticas públicas que fomentem a indústria e o 
comércio, onde se possa criar ambientes de negócios 
atrativos para o desenvolvimento e para que os em-
presários possam empreender com segurança. 
 
Confira o documento na íntegra, disponível no site da 
ACISA.  

ACISA protocola ofício de boas 

vindas e apresenta expectativas da 

classe empresarial à novo secretário 

municipal 

De acordo com o regulamento da Campanha Comprar 
Aqui Dá Sorte! Edição 2020, a distribuição de raspinhas 
aos consumidores foi encerrada no dia 31 de dezem-
bro de 2020, sendo assim, os materiais de divulgação, 
como cartazes e prismas, já podem ser descartados 
pelas empresas.  
 
O prazo para o pagamento das raspinhas premiadas na 
Acisa segue até o dia 31 de janeiro de 2021. Para rece-
ber o valor o empresário deve vir até a Acisa com os 
documentos exigidos. 
 
Para avaliação da Campanha e planejamento da próxi-
ma edição, a ACISA pede a colaboração de todas as 
empresas participantes para responder a pesquisa, 
conforme link enviado no grupo da Campanha. 
 
Já as empresas que não participaram da Campanha em 
2020, podem contribuir com sugestões enviando men-
sagem através do site da ACISA, no espaço “Entre em 
contato/fale conosco”. Não esquecendo de marcar o  
item 11. 

Campanha Comprar Aqui Dá Sorte: 

Participe do planejamento da 

próxima edição 

Edição 002/2021 

15 de janeiro de 2021 

ACISA INFORMA: 
 

HORÁRIOS PARA O CARNAVAL 2021 
 

15/02 (Segunda-feira) - Atendimento normal; 
16/02 (Terça-Feira) - Fechado (reposição de horas); 
17/02 (Quarta-feira de Cinzas) - Fechado de Manhã   

e das 13h30 as 18h00 facultativo  
(reposição de horas). 

ASSOCIADO:  
 

AMPLIE A DIVULGAÇÃO DA SUA EMPRESA NO 
SITE DA ACISA 

 
 

A Acisa divulga no site www.acisash.com.br todas as 
empresas associadas. Aproveite e destaque a sua, 

acrescentando uma foto da fachada ou a logomarca. 
Envie a imagem para 45 98809-2593 e  

solicite a inclusão. 

https://www.acisash.com.br/images/phocadownload/Oficios%202020-2021/Oficio_064%20-%20Boas%20vindas%20Sec%20Aquiles.pdf
https://www.acisash.com.br/images/phocadownload/Oficios%202020-2021/Oficio_064%20-%20Boas%20vindas%20Sec%20Aquiles.pdf


Temos divulgado muito sobre o “Compra Oeste”, 
a plataforma de vendas online que a Associação 
Comercial e Empresarial de Santa Helena - ACISA  
disponibiliza para as empresas associadas entra-
rem no mundo das vendas online. Sabemos que o 
custo de uma plataforma paga individualmente é 
muito elevada, dificultando o acesso da grande 
maioria das empresas do município que são en-
quadradas como MEIs à Micro Empresas. 
  
Foi a partir dessa constatação que a Associação 
Comercial passou a disponibilizar desde o mês de 
dezembro de 2020 a plataforma para as empresas 
associadas fazerem o cadastro da empresa e de 
seus produtos. 
 
Já temos empresas que estão com produtos ca-
dastrados, realizando os últimos ajustes para, em 
breve, começar a obter receita por mais esse ca-
nal de vendas. 
 
As empresas interessadas em comercializar seus 
produtos via Compra Oeste, podem entrar em 
contato com a ACISA presencialmente, pelo tele-
fone 3268-1497 ou WhatsApp 98405-6356 para 
agendar uma visita, onde  serão sanadas as dúvi-
das e para receber orientações sobre o cadastro 
na plataforma.  
 
Está previsto para fevereiro 2021 novo treina-
mento com as empresas que estão aderindo des-
de o último treinamento realizado em dezembro 
2020. 
 
Aproveite essa oportunidade para aumentar suas 
vendas e receitas ao implementar esse canal de 
vendas! 
 
Conheça mais no banner ao lado.  
 
A ACISA está a disposição para auxiliá-lo neste 
processo. 

Compra Oeste! 

O futuro é online! 


