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Campanha de Natal do comércio de Santa Helena terá R$25 mil em 

raspinhas premiadas 

A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), desenvolve a Campanha Comprar Aqui dá Sorte 
– edição de Natal. Para esta etapa são R$25mil em vales compras distribuídos em 311 raspinhas premiadas, 
disponibilizadas pelas empresas participantes a partir de R$50 em compras. 
 
O diretor de Comércio da Acisa, Adaélcio 
Salvi ressalta que os prêmios são instantâ-
neos, na modalidade ‘raspou, achou, ga-
nhou!’. O valor do prêmio deve ser gasto 
em mercadorias ou serviços na empresa 
onde o cliente for contemplado. São premi-
ações que variam de R$25 a R$500, em va-
les compras. 
 
A Campanha Comprar Aqui dá Sorte já foi 
desenvolvida no Dia das Mães, Dia dos Pais 
e, agora, alusiva ao Natal. Ao todo são 
R$45mil em vales compras distribuídos em 
mais de 650 raspinhas premiadas. 
 

Valorização do comércio local 
 
“Dentre os objetivos da campanha está a 
busca por estratégias para valorização das 
empresas de Santa Helena, para que o va-
lor seja reinvestido na economia local, e 
manter os empregos, o que favorece a qua-
lidade de vida das famílias do município”, 
ressalta a presidente da Acisa, Claudete 
Remor. 
 
O regulamento e relação de empresas par-
ticipantes pode ser consultado no site da 
Acisa, no endereço acisash.com.br/
campanha.html. Outras informações estão 
disponíveis pelo telefone (45) 3268 1497. 

http://acisash.com.br/campanha.html
http://acisash.com.br/campanha.html




Cojem de Santa Helena encerra atividades e comemora 15 anos 

O Conselho do Jovem Empreendedor (Cojem) de Santa Helena, promoveu um evento de encerramento das 
atividades do ano de 2021, e comemoração dos 15 anos do Conselho no município. Para a solenidade foram 
convidados todos os ex-presidentes, além 
de representantes de instituições da regi-
ão. Também foram alinhadas ações para 
o próximo ano. 
Conforme o presidente do Cojem, Leo-
nardo Holz, foi importante “revisitar a 
história e conquistas no decorrer dos 15 
anos de trabalhos”. “Foram ouvidos os ex
-presidentes para entender parte das 
ações e desafios no processo de evolu-
ção”, destaca. 
A Associação Comercial e Empresarial de 
Santa Helena (Acisa), foi representada 
pelo diretor de Capacitação, Gilmar Antô-
nio da Silva. O evento contou com a pre-
sença do presidente da Acisa na época da fundação do Cojem, Lenecir Benacchio, além do presidente da Faci-
ap Jovem, Mairus Gruber, diretor da Caciopar Jovem, Rafael Eduardo Pelin. 
Os conselheiros também homenagearam à presidente anterior do Cojem, Jaiane Ludvig. 
Ao destacar as expectativas para 2022, o presidente, Leonardo Holz, destaca que, muitos projetos serão de-
senvolvidos com a retomada das atividades pós-pandemia e há espaço para mais jovens empresários partici-
parem da entidade. 

Aconteceu essa semana:  

A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), promoveu um curso de vitrinismo. O aperfei-
çoamento buscou estimular os participantes a investirem em melhores composições para a exposição dos 

produtos à venda, com técnicas e co-
nhecimentos estéticos, com a intenção 
de chamar a atenção do consumidor.  
O vitrinismo é importante para diferen-
tes setores que usam de vitrines, e tam-
bém, para melhor exposição dos produ-
tos no ambiente de vendas, segundo a 
responsável pelo Ponto de Atendimento 
ao Empreendedor, Maysa Pereira. 
A promoção foi da Acisa com o Ponto 
de Atendimento ao Empreendedor e o 
Sebrae. 

Curso de vitrinismo chamou a atenção para  
a inovação e mais vendas 


