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O Conselho do Jovem Empreendedor (Cojem), 
cumpriu mais uma etapa da semana destinada ao 
Feirão de Impostos. Foi ativado um impostômetro 
na Associação Comercial e Empresarial de Santa 
Helena (Acisa), onde é possível conferir os valores 
em impostos pagos neste ano. O trabalho é coor-
denado pela Confederação Nacional dos Jovens 
Empresários (Conaje), e visa estimular a discussão 
sobre a carga tributária no Brasil e a forma como os 
impostos são cobrados, conforme o presidente do 
Cojem, Leonardo Holz. 
 
Conforme a presidente da Acisa, Claudete Remor, é 
importante o apoio a este tipo de ação desenvolvi-
da no município pelo Cojem para conscientizar as 
pessoas a respeito da carga tributária paga diaria-
mente. 
 
O projeto Feirão do Imposto foi criado em 2002, na 
cidade de Joinville (SC), pelo Núcleo de Jovens Em-
presários da Associação Empresarial de Joinville, 
que mobilizou a sociedade civil para informar e, 
sobretudo, educar a população sobre o valor dos 
impostos em cada produto. A partir dessa mobiliza-
ção, o Feirão se tornou uma ação nacional, desen-
volvida anualmente pela Conaje. 
 
A ação é desenvolvida pelo Cojem, Coordenadoria 
das Associações Comerciais e Empresarias do Oeste 
do Paraná (Caciopar Jovem), Federação das Associ-
ações Comerciais e Empresariais do Estado do Pa-
raná (Faciap Jovem) e Conaje, com apoio da Acisa, 
Sicredi e Cleufa'z Foods. 
 
Em Santa Helena o ‘Dia D’ será neste sábado (22), 
quando o Cojem venderá lanches, sem a incidência 
de impostos. 



Acesse o Certificado de Autorização e Regulamento no site www.acisash.com.br 



Anualmente são definidos horários diferenciados para o comércio, relacionados às datas comemorativas, caso, 
por exemplo, do Dia das Mães, Natal, Ano Novo, Carnaval e outros. O cronograma é composto a partir de um 
acordo coletivo de trabalho com o Sindicato do Comércio 
Varejista de Toledo, que também compreende o municí-
pio de Santa Helena. 
Para estas definições é feita uma consulta às associações 
comerciais da região. A Associação Comercial e Empresa-
rial de Santa Helena (Acisa) também busca a sugestão 
dos associados para, a partir das respostas, encaminhar 
as sugestões ao sindicato, conforme a secretária executi-
va da entidade, Dayane Passos. 
Para este ano já há horários especiais acordados até ou-
tubro. A pesquisa visa compor o acordo que será firmado 
posteriormente a esta data, até o final do ano de 2022. 
A pesquisa foi encaminhada ao endereço eletrônico, e-
mail, dos associados da Acisa e também pode ser acessa-
da pelo link https://forms.gle/ZveJRbboG3kp6Vcw9. 

Pesquisa da Acisa visa compor horários especiais para o comércio de   

Santa Helena 

https://forms.gle/ZveJRbboG3kp6Vcw9

