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O Programa Fature Mais consiste de uma capacitação de 
25h de aulas e 09h de Masterclass com especialistas. Além 
disso, haverá mentoria para solucionar dúvidas dos partici-
pantes. O Fature Mais é uma solução do Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para inse-
rir as empresas na internet do jeito certo, atrair mais pesso-
as e aumentar as vendas. 
O programa é 100% online e foi desenvolvido especialmen-
te para melhorar o faturamento, segundo o Sebrae. São 11 
temas multiformatos, com o objetivo de proporcionar aos 
participantes aprenderem na prática, com uma abordagem 
dinâmica. 
Quem fazer o curso aprenderá a usar as principais estraté-
gias de gestão e marketing e aumentar a visibilidade do em-
preendimento, segundo a responsável pelo Ponto de Aten-
dimento ao Empreendedor de Santa Helena, Maysa Pereira. 
Os interessados podem entrar em contato com a Acisa pelo 
telefone (45) 3268 1497, ou acessar o site da entidade www.acisash.com.br para obter mais informações a respeito do 
Fature Mais. 

Acisa e Sebrae disponibilizam a solução Fature Mais para Santa Helena 

Acisa sugere medidas para identificação e fiscalização de ambulantes em 

Santa Helena 

A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), encaminhou ofício à Administração Municipal solici-
tando informações, e sugerindo a adoção de algumas medidas quanto a atuação 
de vendedores ambulantes no município. Conforme o ofício, a iniciativa decorre 
de questionamentos de empresários quanto à atividade em Santa Helena.  
Conforme o documento, “diante disso e a fim de atender essa demanda das em-
presas associadas, por meio deste, solicitamos um parecer da Administração 
Municipal de como está sendo feito o controle e a fiscalização dos vendedores 
ambulantes no nosso município para que possamos, de maneira clara, repassar 
às empresas locais”. 
A Acisa também sugere uma identificação, como um crachá, por exemplo, para 
os ambulantes regularizados junto à Prefeitura Municipal, além de ser comuni-
cado, diariamente, os vendedores ambulantes regularizados.  
O ofício ressalta ainda, “que por estarmos em tempos de pandemia, e como me-
dida preventiva à saúde pública, o ideal seria um aumento efetivo da fiscalização 
a fim de inibir a vinda e permanência de vendedores irregulares, e para aqueles 
que estão em dia com o município, que haja a obrigatoriedade de manter os 
mesmos cuidados exigidos das empresas como, disponibilização de álcool em 
gel, uso de máscara e distanciamento social”.  

http://www.acisash.com.br/




Quer uma solução prática, exclusiva e personalizada 
para sua empresa? Esta é a oportunidade de investir no 
seu negócio de forma gratuita!!! Escolha o tema do seu 

interesse no link: https://www.sebraepr.com.br/
recupere/ e faça sua inscrição. 

Em até 24 horas um consultor entrará em contato com 
o empresário para agendar a primeira hora de consulto-
ria ou mesmo já realizar o atendimento da primeira ho-
ra. O empresário sairá da primeira hora de consultoria 

com a data do próximo atendimento.  

Aconteceu no dia 27 a sensibilização do Programa de 
Implantação da LGPD nas empresas.  
A partir de 01 de agosto de 2021 passa a vigorar a 
aplicação das sanções previstas na Lei Geral de Proteção 
de Dados.  
Fique ligado nas próximas ações da ACISA e saiba como 
proteger a sua empresa. 

Mensalidade SPC Operador: R$6,00 
 

Taxa de emissão Guia Sindilojas:  
R$20,00 (para consultas com valores até R$ 200,00) 
10% (para consultas com valores acima de R$ 200,00) 
 

Certificado de Origem:  
Autenticação: R$ 40,00 para associados 
                          R$ 50,00 para não associados 
 

Registro e Autenticação: R$ 80,00 para associados 
                                              R$ 100,00 para não associados 
 

Agradecemos a compreensão e ficamos à disposição em 
caso de dúvidas. 

Aprovada NOVA TABELA DE VALORES 
dos serviços da ACISA 

https://www.sebraepr.com.br/recupere/?fbclid=IwAR0PE26iu0E4ci29-jLxrJ-cJS9wngUtmYpKpJ_4rkEAjF3Lj_xaYHQJOfI
https://www.sebraepr.com.br/recupere/?fbclid=IwAR0PE26iu0E4ci29-jLxrJ-cJS9wngUtmYpKpJ_4rkEAjF3Lj_xaYHQJOfI

