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A diretoria da Associação Comercial Empresarial de Santa Helena se reuniu esta se-

mana para alinhar alguns programas, projetos e ações voltadas aos empresários do 

município.  

O encontro obedeceu às normas estabelecidas quanto ao combate ao coronavírus e, 

serviu para dar andamento aos trabalhos da entidade empresarial. 

Dentre as apresentações aos membros da diretoria esteve o Programa QualificAcisa, 

que consiste de uma série de cursos, palestras e consultorias oferecidas gratuitamen-

te aos empresários associados. O objetivo é oferecer um suporte aos empresários, 

principalmente, devido à situação de pandemia e sua influência na economia. 

A Campanha Comprar Aqui dá Sorte foi reformulada e ocorrerá de agosto até de-

zembro. A promoção já estava prevista, porém, iniciaria com alusão ao Dia das mães. 

Devido à pandemia, foi suspensa e haverá o desenvolvimento em novo formato. 

A aproximação dos associados e diretores também foi discutida, uma forma de valori-

zação e pesquisa.  

Diretoria da Acisa alinha ações para os próximos meses    

em Santa Helena 

Veja mais notícias no site: www.acisash.com.br 

A ACISA lançou o Programa 

QualificAcisa com soluções gra-

tuitas às empresas de Santa Hele-

na. Essa iniciativa visa oferecer 

oportunidades aos associados pa-

ra o desenvolvimento empresarial 

e emprego de conhecimento, 

com o compartilhamento de ex-

periências positivas. Serão cursos, 

lives, contato com especialistas, 

consultorias, e outras qualifica-

ções realizadas diretamente pela 

Acisa, ou com outras instituições 

parceiras, como o Sebrae. 



Empresário, o 
associativismo pode 

ajudar você e sua 
empresa.  

O Programa Empreender, 
conduzido pela CACB com 

apoio do Sebrae, reúne 
empresários em Núcleos 

Setoriais para buscar 
soluções conjuntas para 
seus negócios e, assim, 

aumentar a 
competitividade por meio 

da parceria com seus 
concorrentes. 

Busque mais informações 
junto a ACISA. 

Apoio: 

A ACISA promove oito soluções em consultorias aos empresários por 

intermédio do Programa QualificAcisa. O trabalho é do Ponto de 

Atendimento ao Empreendedor. O objetivo é apoiar e preparar as em-

presas para atuar nes-

te período. O atendi-

mento personalizado 

está disponível por 

intermédio de consul-

torias gratuitas às em-

presas associadas. 

A agente do Ponto de 

Atendimento, Luana 

Rampi, ressalta que os 

empresários têm à 

disposição soluções 

voltadas ao crédito, 

estratégias, finanças 

com análise para to-

mada de decisões, le-

gislação empresarial, 

legislação trabalhista, 

marketing digital, pla-

nejamento para o ‘pós 

crise’ e plano de negócios. “O empresário pode escolher qual consul-

toria será melhor para sua empresa”, destaca Luana Rampi.  

As consultorias serão por meio online e podem ser agendadas na Aci-

sa, pelo telefone 3268 1497. 

Consultorias gratuitas ajudam empresários de 

Santa Helena na tomada de decisões 


