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Continua a Campanha comemorativa ao Dia das Mães com R$10 mil 

em vales compras no comércio de Santa Helena 

A ACISA trabalha no mês de maio a campanha promocional do Dia das Mães. Serão R$ 10 mil em raspinhas premia-
das com vales compras até o dia 31 pela Campanha Comprar Aqui dá Sorte 2022. Até o final do ano serão realiza-
das outras duas promoções relacionadas a datas comemorativas. 
São R$45 mil em vales compras instantâneos com valores de R$25, R$50, R$100, R$200 e R$500, nas datas come-
morativas do Dia das Mães, dos Pais e Natal. Também haverá o sorteio de mais R$10 mil em prêmios especiais para 
o consumidor. Ao todo serão R$ 55 mil 
em premiação revertido às empresas 
locais. 
Cada período de promoção tem um ma-
terial personalizado, e o cliente ao fazer 
suas compras acima de R$50 na empre-
sa participante da campanha tem direito 
a uma raspinha. O valor descrito na ras-
pinha premiada deve ser gasto em mer-
cadorias ou serviços na empresa onde o 
cliente foi contemplado. Assim o valor 
investido em premiação fica no municí-
pio e movimenta a economia local, con-
forme a diretoria da Acisa. 
O diretor de Comércio da Acisa, Adaél-
cio Salvi ressalta que, durante as três 
campanhas, quando o cliente raspar e 
não tiver prêmio, poderá preencher um 
cupom e colocar na urna. No final de 
cada campanha serão sorteados vales 
compras entre estes clientes. Esses vales 
serão utilizados exclusivamente nos pa-
trocinadores 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 va-
les compras. A Campanha Dia dos Pais 
será realizada de 01 a 31 de agosto tam-
bém 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. 





Acisa apoia campanha de combate ao abuso e exploração sexual de 

crianças e adolescentes 

A ACISA está apoiando a Campanha alusiva ao 
dia 18 de Maio - Dia Nacional de Combate ao 
Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Ado-
lescentes, desenvolvida pela Secretaria de Assis-
tência Social, juntamente com outras secretarias 
e entidades do município.  
O objetivo da campanha é mobilizar, informar e 
convocar toda a sociedade para participar da 
luta em defesa dos direitos de crianças e adoles-
centes, a fim de garantir a toda criança e adoles-
cente o direito ao seu desenvolvimento de forma 
segura e protegida, livres do abuso e da explo-
ração sexual. 
Uma programação de palestras acontece nas 
escolas e clubes de mães, divulgação em outdo-
ors e adesivação de veículos.  
A solenidade de abertura será dia 18 de maio 
com a fixação de 106 flores na praça Santos Du-
mont para chamar a atenção para as 106 vítimas 
atendidas em Santa Helena nos últimos 5 anos. 
A ACISA propõe que os empresários façam uso 
dos materiais padrão, engajando-se nessa cam-
panha. Pode ser com cartaz, banner, adesivos, 
camisetas e balões na cor laranja. 

18 de maio – Faça Bonito! Apoie esta causa junto com a ACISA. 


