
Finalizada a primeira semana da Campanha Comprar Aqui dá Sorte – Dia das Mães, a promoção continua até o 
final do mês. Até agora já foram concedidos R$2mil em vales compras. Até o final do mês serão distribuídos 
mais R$8mil. Ao todo são R$10mil em premiação por intermédio de 148 raspinhas. Os prêmios são instantâ-
neos e valor deve ser gasto em mercadorias ou serviços 
na empresa onde o cliente for contemplado. As premia-
ções variam de R$25 a R$500. 
A cada R$50 em compras o consumidor tem direito a 
uma raspinha. “Os consumidores que comprarem nas 
empresas identificadas ainda concorrem aos vales com-
pras”, ressalta a secretária executiva da Associação Co-
mercial Empresarial de Santa Helena - Acisa, Dayane Cris-
tina Passos. 
Para o Dia dos Pais também estão previstos R$10mil em 148 raspinhas. A campanha ocorrerá de 01 a 31 de 
agosto.  
A maior premiação está reservada para a campanha comemorativa ao Natal e final de ano, que transcorrerá 
no período de 15 de novembro a 31 de dezembro. Serão R$25mil em vales compras, por intermédio de 372 
raspinhas premiadas. 
Dentre os objetivos da campanha está a busca por estratégias de amenizar os impactos gerados pela pande-
mia, para que o valor seja reinvestido na economia local, mantendo as empresas, empregos e favorecendo a 
qualidade de vida das famílias de Santa Helena, segundo a presidente da Acisa, Claudete Remor. 
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O Conselho do Jovem Empreendedor (Cojem) de San-
ta Helena desenvolve o Feirão de Impostos. O traba-
lho é coordenado pela Confederação Nacional dos 
Jovens Empresários (Conaje) e visa iniciar a discussão 
sobre a carga tributária no Brasil e a forma como os 
impostos são cobrados, conforme o presidente do Co-
jem, Leonardo Holz. 
O projeto Feirão do Imposto foi criado em 2002, na 
cidade de Joinville (SC), pelo Núcleo de Jovens Empre-
sários da Associação Empresarial de Joinville, que mo-
bilizou a sociedade civil para informar e, sobretudo, 
educar a população sobre o valor dos impostos em 
cada produto. A partir dessa mobilização, o Feirão se 
tornou uma ação nacional, desenvolvida anualmente 
pela Conaje. 
Dentre as conquistas, desde 2002 de acordo com o 
conselheiro, está a lei federal que detalha quais são os 
impostos pagos. 
Em Santa Helena o ‘Dia D’ será 22 de maio quando o 
Cojem venderá lanches, sem a incidência de impostos. 
Neste caso o consumidor final pagará o lanche sem os 
tributos. 
A ação é desenvolvida pelo Cojem, Coordenadoria das 
Associações Comerciais e Empresarias do Oeste do 
Paraná (Caciopar Jovem), Federação das Associações 
Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná 
(Faciap Jovem) e Conaje, com apoio da Associação 
Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), Si-
credi e Cleufa'z Foods. 

Feirão de Impostos ocorrerá dia 22 em Santa Helena 

Ontem, dia 13/05/2021, foi publicado no Diário Oficial da União a Lei 
14.151/2021 qual determina o afastamento de todas as empregadas 

gestantes do trabalho presencial, sem prejuízo ao seu salário.  
Contudo, a gestante afastada deverá permanecer a disposição do  

empregador para exercer atividades em sua residência, por meio de 
trabalho remoto ou qualquer outro, desde que no âmbito de seu  

domicílio e que não tenha interação presencial em decorrência desta 
atividade. Esta foi uma proposta aprovada pela câmara dos deputados 

em agosto de 2020, porém somente tramitada no senado federal e 
aprovada pelo presidente esta semana. Assim, orientamos que façam o levantamento das gestantes registradas e as 

dispensem-nas de suas atividades presenciais. As tarefas que possam ser realizadas via home-office ou que não  
dependam de interação presencial, como vendas por aplicativos, atendimento telefônico, digitação e semelhantes  

podem ser continuadas, desde que realizadas no âmbito de seus domicílios. 


