
A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), desenvolve a Campanha Comprar Aqui dá Sorte, edi-
ção 2021. Serão abordadas três datas comemorativas - Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal. Serão R$45mil em vales 
compras distribuídos em 650 raspinhas premiadas. 
A campanha comemorativa ao Dia das Mães ocorrerá 
no período de 01 a 31 de maio com R$10mil em premia-
ção por intermédio de 148 raspinhas. 
Para o Dia dos Pais também estão previstos R$10mil em 
148 raspinhas. A campanha ocorrerá de 01 a 31 de 
agosto. 
A maior premiação está reservada para a campanha 
comemorativa ao Natal e final de ano, que transcorrerá 
no período de 15 de novembro a 31 de dezembro. Se-
rão R$25mil em vales compras, por intermédio de 372 
raspinhas premiadas. 
 
Vales compras 
A gerente de projetos da Acisa, Paula Adriana Schimmelfennig, lembra que os prêmios são instantâneos na modali-
dade ‘raspou, achou, ganhou!’. O valor do prêmio deve ser gasto em mercadorias ou serviços na empresa onde o 
cliente for contemplado. São premiações que variam de R$25 a R$500, em vales compras. 
“Dentre os objetivos da campanha está a busca por estratégias de amenizar os impactos gerados pela pandemia, 
para que o valor seja reinvestido na economia local, mantendo as empresas, empregos e favorecendo a qualidade 
de vida das famílias de Santa Helena”, ressalta a presidente da Acisa, Claudete Remor. 
O formato da campanha foi elaborado com base em respostas da avaliação das empresas participantes da última 
edição. Será permitida a participação de 60 empresas. Outras informações estão disponíveis na Acisa, ou pelo tele-
fone (45) 3268 1497. 

‘Comprar Aqui dá Sorte’ distribuirá R$45mil em vales compras em Santa Helena 
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RELATÓRIO FINANCEIRO (janeiro/2021) 

Saldos Bancários: 
ACISA Conta Corrente: R$ 38.028,59 
ACISA Fundos de Investimento: R$ 81.861,25 
COJEM Conta Corrente: R$ 11.744,33 
COJEM Fundos de Investimento: R$ 7.393,49 
CME Conta Corrente: R$ 4.347,09 
CME Fundos de Investimento: R$ 18.499,03 

NOVOS ASSOCIADOS  
 

(janeiro/2021) 
 

 
  1 - Fernandes Transportes 
  2 - Marli Terezinha Terol 
  3 - HFF Pneus, Borracharia e Guincho 
  4 - Cuidadores de Santa Helena 
  5 - Madamme Moda Íntima 

  Previsto Realizado A Realizar 

Receitas R$ 126.153,11 R$ 124.475,60 R$ 1.843,49 

Despesas R$ 136.418,57 R$ 136.418,57 R$         0,00 

Saldo -R$   10.265,46 -R$   11.942,97 R$ 1.843,49 

Visite diariamente o site da ACISA: 

www.acisash.com.br 



O Ponto de Atendimento ao Empreendedor de Santa Helena oferece um curso 
voltado a estratégias de vendas, com o tema ‘Como transformar o seu WhatsApp 
no seu melhor vendedor?’. O workshop será dia 29 de abril, das 19h às 21h, 100% 
online. 
O objetivo é abor-
dar detalhes sobre 
as diferenças entre 
o WhatsApp que é 
utilizado tradicio-
nalmente e o 
WhatsApp Busi-
ness. Com isso, os 
participantes irão 
entender melhor 
como trabalhar 
conteúdos que ven-
dem e transfor-
mam contatos em 
clientes fiéis. Além 
disso, serão abor-
dados temas como, 
meios de pagamen-
to e outras poten-
ciais oportunidade 
do aplicativo. 
Os participantes ganharão uma consultoria online exclusiva, por empresa, de 04 
horas. As inscrições serão feitas na Associação Comercial e Empresarial de Santa 
Helena (Acisa). O investimento é de R$290 por pessoa. 
O workshop do Ponto de Atendimento ao Empreendedor tem como parceiros, 
Prefeitura de Santa Helena, Acisa, Sebrae, Cresol, Sicoob e Sicredi. 

Workshop em Santa Helena destaca aplicativo como 
ferramenta potencial de vendas 



A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena 
(Acisa), abriu uma vaga de trabalho na área administrati-
va e comercial. O edital estará aberto a partir desta terça-
feira (13). A vaga compreende trabalhos internos e exter-
nos, para o Ponto de Atendimento ao Empreendedor, 
setor comercial e Programa Empreender. 
A jornada de trabalho é de 44h semanais, de segunda-
feira a sexta-feira. A remuneração será por pagamento 
fixo, mais comissão. Dentre os benefícios estão, vale-
alimentação, plano de saúde (80%), veículo para ativida-
des laborais, uniforme, comissão sobre as vendas, celular, 
e possibilidade de capacitação interna. 
Os principais requisitos são, ensino superior completo, 
cursando administração ou áreas correlacionadas e ter 
carteira de habilitação. 
Os candidatos à vaga devem protocolar currículos na Ave-
nida Curitiba, 222 no período de 13 de abril à 23 de abril, no horário de 08h às 12h e 13h30 às 18 horas. É obrigató-
rio apresentar currículo com foto. 
A análise curricular ocorrerá dia 26 de abril. Para o dia 27 de abril está prevista a apresentação da documentação. 
As entrevistas ocorrerão dia 28 e o resultado da classificação final será divulgado dia 29 de abril. 
Outros detalhes podem ser conferidos no edital, no site da Acisa - acisash.com.br, ou diretamente no 
link acisash.com.br/images/EDITAL-Abertura-de-Vaga.pdf. 

Acisa abre vaga para auxiliar administrativo e comercial 

Economize na conta de luz! 
 

Você que é associado à Acisa, pode ser coopera-
do da Paraná Energia e ter redução no valor 
mensal da sua fatura de energia. 
O desconto é proporcional à energia consumida.  
O benefício pode ser solicitado pelos associados 
(empresa e empresário). Os interessados devem 
procurar a ACISA. Sendo o primeiro passo, a aná-
lise do consumo dos últimos meses que consta 
na fatura da Copel. A partir dessa análise, é in-
formada a quantidade de KWh/mês que a Para-
ná Energia vai entregar para o cooperado e qual 
vai ser o desconto em reais fornecido mensal-
mente. 

 

“Paraná Energia: Energia limpa, com menor 
custo para empresas e empresários  

associados na Acisa!"  
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