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Estão abertas as inscrições para este prêmio que valoriza histórias inspiradoras de empreendedoras 

paranaenses 
 

Estão abertas as inscrições para a 2ª edição 

do prêmio FACIAP MULHER EMPRE-

ENDEDORA, realizado pelo nú-

cleo FACIAP MULHER da Federação 

das Associações Comerciais e Empresariais 

do Estado do Paraná, com o apoio de suas 

12 Coordenadorias regionais. 

Prêmio tem como objetivo valorizar cases 

de sucessos de empreendedorismo de mu-

lheres empresárias que transformaram seus 

sonhos em realidade, além de fomentar o 

empoderamento feminino e a forte repre-

sentatividade de mulheres em cargos de direção. Serão selecionadas 12 finalistas, uma de cada região 

abrangida pelas coordenadorias do sistema Faciap. Elas receberão troféu e certificado alusivo ao títu-

lo de ganhadora do prêmio. 

 

Regulamento e Inscrições 

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet através do link https://

materiais.faciap.org.br/ii-premio-faciap-mulher-empreendedora. Antes de realizar a inscrição é impor-

tante que a candidata leia atentamente o regulamento do prêmio e o guia de redação, pois será ne-

cessário enviar o relato junto com o Formulário Eletrônico de Inscrição. O prêmio é destinado a mu-

lheres empreendedoras com mais de 18 anos, associadas a uma entidade pertencente ao sistema FA-

CIAP. A cerimônia de premiação ocorrerá em local e data a serem definidos pela Comissão. 

Prêmio “Faciap Mulher Empreendedora” 

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

Consulta SPC e Serasa 

Acesso à dados detalhados do CPF em 

um único lugar.  

Mais segurança na hora da venda à prazo. 

Neste momento de incertezas, estamos aqui para 

te ajudar a fazer negócios com maior segurança. 

Maiores informações na ACISA. 

https://materiais.faciap.org.br/ii-premio-faciap-mulher-empreendedora
https://materiais.faciap.org.br/ii-premio-faciap-mulher-empreendedora


A ACISA lembra que este momento de crise terá fim. Empresário, não desista 

do seu negócio: o associativismo pode ajudar.  

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 tem convênio 

com a Cooper Card e 

oferece ao associado, o 

cartão Vale Alimentação. 

Esse cartão permite ao 

colaborador adquirir gê-

neros alimentícios, perecí-

veis e não perecíveis, 

itens indispensáveis para 

uma alimentação balanceada e nutritiva. Benefício que se 

estende à família e agrada tanto o colaborador, como a em-

presa, pois quando vinculado ao PAT (Programa de Alimen-

tação do Trabalhador) há a dedução de impostos.  


