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Acisa inicia processo de adesão das empresas à Campanha       

Comprar Aqui Dá Sorte 2022 

A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), iniciou a divulgação e contato com as em-

presas do município para adesão à Campanha Comprar Aqui Dá Sorte 2022. Neste ano serão distribuídos 

R$55 mil em vales compras instantâneos com valores de R$25, R$50, R$100, R$200 e R$500, nas datas 

comemorativas do Dia das Mães, dos Pais e Natal. Também haverá o sorteio de mais R$10 mil em prê-

mios especiais para o consumidor e as empresas participantes. 

 

Cada período de promoção tem um material personalizado, e o cliente ao fazer suas compras acima de 

R$50 na empresa participante da campanha tem direito a uma raspinha.  

 

O valor descrito na raspinha premiada deve ser gasto 

em mercadorias ou serviços na empresa onde o cli-

ente foi contemplado. Assim o valor investido em 

premiação fica no município e movimenta a econo-

mia local, segundo a secretária executiva da Acisa, 

Dayane Passos.  

 

O diretor de Comércio da Acisa, Adaélcio Salvi ressal-

ta que, durante as três campanhas, quando o cliente 

raspar e não tiver prêmio, poderá preencher o verso 

da raspinha e colocar na urna. No final de cada cam-

panha serão sorteados vales compras entre estes cli-

entes e para a empresa. Esses vales compras serão 

utilizados exclusivamente nos patrocinadores da 

campanha. O total é de R$10 mil. 

 

As campanhas 

 

A Campanha Dia das Mães ocorrerá de 01 a 31 de maio e tem R$10 mil em vales compras.  A Campanha 

Dia dos Pais será realizada de 01 a 31 de agosto também com R$10 mil em vales compras. A Campanha 

Natal compreende o período de 16 de novembro a 31 de dezembro com R$25 mil vales compras. 

 

Os interessados em aderir a Campanha podem entrar em contato com a ACISA pelo telefone 3268-1497 

ou Whats 9 8405-6356. As adesões encerram-se no dia 31 de março. 



Acisa assina parceria de benefícios em cartões    

para colaboradores 

A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), assinou na última 
semana um contrato de parceria com a Nutricard que visa a oferta de benefícios 
e serviços aos associados. São contemplados os cartões nas modalidades ali-
mentação, refeição e prêmios. Com esta iniciativa o que se visa é desonerar as 
empresas dos encargos e tarifas referentes à oferta destes benefícios aos cola-
boradores. 
A secretária executiva da Acisa, 
Dayane Passos, lembra que, em-
presas de alguns segmentos são 
obrigadas a oferecer estes bene-
fícios aos colaboradores e, para 
outras é uma forma proporcionar 
incrementos. 
O cartão alimentação permite ao 
colaborador a compra de alimen-
tos em supermercados, panifica-
doras, açougues, mercearias, 
confeitarias, entre outros estabelecimentos credenciados. 
O cartão refeição proporciona autonomia e liberdade na escolha de refeições 
em estabelecimentos da preferência dos colaboradores das empresas, contribu-
indo para a satisfação dos beneficiados. 
O Nutri Prêmios é uma ferramenta para incentivar os profissionais a estarem 
alinhados aos desafios em vendas da empresa. Um benefício prático e que cum-
pre com a legislação trabalhista. 
A assinatura ocorreu na sede da Associação Comercial e Empresarial de Santa 
Helena com a presença do gerente regional da Nutricard, Sidnei Leite e da con-
sultora Sandra Maria Romanoski. 
Os empresários interessados em acessar os benefícios podem ir até à Acisa, ou 
entrar em contato pelo telefone (45) 3268 1497. 



Acisa e Sicredi renovam parceria de patrocínio para eventos 

A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), e a Sicredi, renovaram nesta quarta-feira (16), 
parceria de apoio da cooperativa de crédito à entidade associativa de empresários. A parceria visa patrocínio 
aos principais eventos da Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena com aporte financeiro. 

A parceria com a Sicredi ao longo dos anos é fun-
damental para a Acisa e para os associados. Além 
disso, também é destacada a importância do asso-
ciativismo e do cooperativismo na instituição, se-
gundo a presidente Claudete Remor. 
As duas entidades também mantêm uma série de 
benefícios aos associados como descontos, isen-
ções e facilidades, previstas em convênio, confor-
me o gerente regional do Sicredi, Eder Luiz Bley. 
“Há alguns anos a gente está junto com o objetivo 
de fortalecer o associado”, destaca. “Isso é funda-
mental para o crescimento do município”, ressalta. 
Essa parceria agrega para a Sicredi, para a Acisa e 

gera engajamento da sociedade e impacta diretamente os associados e a comunidade”, observa a gerente da 
Sicredi, Lisângela Kuhn. 
A parceria também é estendida a todos os distritos de Santa Helena. 


