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Para o segundo semestre de 2020, a Associação Comercial e Empresarial de Santa He-

lena - ACISA, propõe uma ação de promoção de vendas.  

Tradicionalmente a Acisa realizava 

campanhas aos finais de ano e em 

2020 a diretoria havia programado 

uma campanha para ser realizada 

durante todo o ano, englobando 

datas como o Dia das Mães, Dia 

dos Pais, entre outras. Porém, devi-

do a pandemia da Covid-19, a cam-

panha ‘macro’ teve que ser adiada. 

Adaelcio José Salvi, Diretor de Co-

mércio da Acisa, destaca que com a 

retomada da economia aos poucos, a diretoria da Acisa optou por realizar uma campa-

nha semestral terá inicio no mês de julho. 

A Campanha ‘Comprar Aqui Dá Sorte!’ faz parte da estratégia de incentivo às empre-

sas locais que compõe o Programa QualificAcisa. Serão R$ 40.000,00 em vales-

compras, distribuídos na modalidade de raspinha instantânea ‘Raspou, achou, ganhou!’ 

para troca exclusivamente na empresa onde o consumidor for contemplado.  

A partir de R$ 50,00 em compras, o cliente tem direito a 01 raspinha e a oportunida-

de de ganhar vales-compras instantâneos de R$ 25,00, R$ 50,00, R$ 75,00, R$ 100,00, 

R$ 200,00 ou R$ 500,00. Ao todo serão 460 raspinhas premiadas distribuídas entre as 

empresas participantes. 

Com as novas tendências de compra e consumo, e a mudança de comportamento das 

pessoas em relação à vida e às suas necessidades, a ACISA acredita que iniciativas co-

mo esta são válidas e importantes para a divulgação e fortalecimento das empresas 

locais. A ação visa potencializar e gerar competitividade para o setor empresarial, além 

de estimular o consumidor para fazer suas compras no município.  

Campanha semestral da Acisa deverá impulsionar vendas   

no comércio de Santa Helena 

Acompanhe diariamente as notícias  

da ACISA no site:  

www.acisash.com.br 



Apoio: 

A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), ofere-

ce segurança e confiabilidade para as empresas nas certificações digi-

tais. O serviço é oferecido pela entidade há mais de oito anos, pela 

Certisign, em parceria com a Federação das Associações Comerciais 

do Paraná (Faciap), há 24 anos no mercado. Essa parceria resulta em 

benefícios, principalmente, com descontos exclusivos para associados, 

conforme a Acisa. 

Uma inovação também foi implantada para facilitar o acesso aos servi-

ços. Tanto a compra, como os agendamentos, agora são feitos direto 

pelo site da Acisa, sem precisar fazer o contato telefônico. Assim o 

empresário, ou, o escritório de contabilidade, pode escolher a melhor 

data e horário para a validação do certificado. 

Pode ser agendado pelo menos um dia após o pagamento via banco, no 

caixa, ou aplicativo. E se for 

no cartão de crédito a libera-

ção é na hora. Ou, após re-

ceber o e-mail de confirma-

ção de pagamento, os links 

para compra e agendamento 

online estão no site da Acisa 

na opção “serviços”. 

 

Segurança em operações 

Conforme a responsável pelo 

certificado digital na Acisa, 

Renata Berté, a certificação 

digital é utilizada, basicamen-

te, por todas as empresas, tanto para empregação, quanto para emis-

são de nota fiscal eletrônica, assim como pessoas físicas, para emprega-

ções diversas entre outros serviços e acessos eletrônicos. O certifica-

do digital proporciona mais segurança e confiabilidade nas operações, 

além de praticidade e redução de custos. 

Para outras informações e cadastramento de associados, entre em 

contato (45) 3268 1497. 

Associados têm descontos especiais em 

certificação digital na Acisa 


