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Cojem de Santa Helena inicia atividades do Jojep’s 2021 

 Começou no dia 12 de setembro os Jogos dos Jovens Empreendedores do Paraná (Jojep’s). O evento prosse-
gue até 30 de outubro. O Conselho do Jovem Empreendedor (Cojem) de Santa Helena tem 12 participantes e com-
pete com integrantes de outros conselhos da Confederação Nacional de Jovens Empresários (Conaje). 
 O objetivo é promover uma vida mais saudável, tanto mental, quanto, física, segundo o coordenador do Jo-
jep’s em Santa Helena, Maurício Mentz. “Os jovens são desafiados a uma atividade esportiva como caminhada, fun-
cional, musculação, natação, além de dinâmicas online com capacitações e interação com outras pessoas”, ressalta 
Mentz. 
 Cada atividade, tanto individual, quanto coletiva, possibilita a somatória de até 100 pontos ao final dos 50 
dias. 
 Os participantes devem desenvolver as ativi-
dades em seus municípios e registrar a execução 
por meio de aplicativo e das redes sociais. 
DESAFIOS 
 Dentre as novidades para este ano está o 
desafio pessoal, ou seja, uma meta própria e o de-
safio por equipe. A parte coletiva consiste de uma 
caminhada conjunta de 240 quilômetros, ou seja, 
20 quilômetros para cada integrante. 
 Conforme o coordenador, as pessoas interes-
sadas, mesmo não pontuando, ou competindo, po-
dem procurar os integrantes do Cojem para partici-
par das atividades. 
O COJEM 
 O Cojem faz parte da Associação Comercial e 
Empresarial de Santa Helena (Acisa), e é composto 
por empresários e empreendedores representantes 
do comércio, indústria, prestadores de serviços, profissionais liberais e do setor agropecuário.  
 A principal finalidade é promover ações que despertem a liderança do jovem santa-helenense, visando o seu 
crescimento pessoal, profissional e social. 

DATAS COMEMORATIVAS DA SEMANA 



Cresol para todos 

Cooperativa de Crédito, Cresol Integração desenvolve programa com pequenas e mé-

dias empresas com o objetivo de cooperar com o crescimento sólido dos participantes 

A Cresol é para todos! 

Com base nessa afirma-

ção, a Cresol, Cooperati-

va de Crédito se prepa-

rou ao longo dos seus 26 

anos de história para 

atender a todos que pro-

curam soluções financei-

ras personalizadas. Ten-

do como diferencial o 

relacionamento, a Cresol 

Integração deu início a 

um importante Progra-

ma de desenvolvimento 

para um público que 

contribui de forma significativa com a economia do Brasil, os empresários. 

O Programa Empreendedorismo Urbano, teve início na Cresol Integração no mês de 

junho, o qual conta a participação de 20 empresas convidadas pelo gerente de conta 

nas cidades de Toledo e Santa Helena. 

Com o intuito de cooperar com o crescimento das empresas participantes, o Programa 

Empreendedorismo Urbano vem se destacando entre os participantes e ganhando ain-

da mais solidez em sua efetividade.  

O Programa assim como a Cresol, tem um atendimento personalizado com cada parti-

cipante. Realizado em parceria com a empresa Busines Group Assessoria Empresarial, 

o Empreendedorismo Urbano vai além das orientações financeiras via sistema on-line, 

ele conta com a visita mensal de um instrutor que está presente no dia a dia do empre-

sário observando as oportunidades, ameaças, fraquezas e forças, oferecendo assim as 

melhores soluções para cada empresa. 

“Estou no mercado de trabalho na atividade farmacológica há mais de 20 anos. E acre-

dite, o programa vem me ensinando muito. O tempo nos deixa acomodar sobre muitas 

situações e o empreendedorismo urbano vem me abrindo os olhos para novas oportu-

nidades”, disse o empresário, Maurício Poppi.  

Ele ressalta que além de entender melhor sobre os cuidados com fluxo de caixa, técni-

cas de recrutamento entre outros temas abordados no programa, pode entender me-

lhor a missão da Cresol enquanto Cooperativa. “É muito bom fazer parte de uma insti-

tuição que se preocupa com o crescimento do seu cooperado. Ela quer ajudar a desen-

volver e não salvar de situações de risco é para isso está nos preparando para um futu-

ro melhor. Estou muito feliz em ter sido um dos escolhidos para receber as mentorias 

deste curso” afirmou. 

Para ampliar ainda mais o conhecimento dos participantes, a Cresol Integração promo-

veu nesta quinta-feira, dia 23, um encontro com os participantes da cidade de Toledo e 

Santa Helena, separadamente, onde foi possível um momento de crescimento para 

todos. “Este encontro contribui com o desenvolvimento de todos, afinal quando um 

compartilha uma dúvida todos aprendem e assim também acontece com as dificulda-

des expostas por eles. São nesses instantes que conseguimos perceber as estratégias 

que podemos colocar em prática no dia a dia”, disse o instrutor da BG, Julio. 



 

 

Diretores da Acisa discutem ações e novas parcerias da entidade 

 

RELATÓRIO FINANCEIRO ACISA (MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/2021) 

Reali-

zado 
MAIO  Previsto Realizado A Realizar 

Receitas R$ 132.682,93 R$ 130.203,24 R$ 2.229,85 

Despesas R$ 133.710,42 R$ 133.710,42 R$         0,00 

Saldo R$ -1.027,49 R$ -3.507,18 R$ 2.229,85 

JUNHO Previsto Realizado A Realizar 

Receitas R$ 125.009,01 R$ 119.875,37 R$ 5.351,12 

Despesas R$ 113.910,21 R$ 113.915,30 R$         0,00 

Saldo R$ 11.098,79 R$ 5.960,07 R$ 5.351,12 

JULHO Previsto Realizado A Realizar 

Receitas R$ 142.908,69 R$ 139.681,11 R$ 1.740,39 

Despesas R$ 121.504,61 R$ 121,504,61 R$         0,00 

Saldo R$ 21.404,08 R$ 18.176,50 R$ 1.740,39 

AGOSTO Previsto Realizado A Realizar 

Receitas R$ 131.228,90 R$ 124.345,52 R$ -4.077,24 

Despesas R$ 133.409,61 R$ 133.409,61 R$         0,00 

Saldo R$ -2.180,71 R$ -6.064,09 R$ -4.077,24 

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO ASSOCIADO 

1. ENERLIG 
2. NOTICIAR 
3. METALÚRGICA VERGALHÃO 
4. ANDREY SOMAVILLA EIRELI – ME 
5. ATELIER COSTURAR EIRELI ME 
6. LEONIR KESSLER - MEI 
7. PROATIVA – LEO REDIN LTDA ME 
8. PADARIA CAFÉ COM LEITE 
9. LUIZÃO COMPRA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 
10. MINERAÇÃO FLORESTA 
11. BRUNA DE MORAES 
12. FRANCIELLE PATRICIA BACHA GAZOLA 
13. HELLEN CORONADO STUDIO DE BELEZA 

ACISA Contas Correntes: R$ 46.032,12 

ACISA Fundos de Investimento: R$ 102.330,87 
 

COJEM Conta Corrente: R$ 709,88 

COJEM Fundos de Investimento: R$ 16.627,80 
 

CME Conta Corrente: R$ 2.216,39 

CME Fundos de Investimento: R$ 20.785,20 

SALDOS BANCÁRIOS (31/08/2021) 

NOVAS EMPRESAS ASSOCIADAS 

 Os diretores da Associação Comercial e Empresarial de Santa 
Helena (Acisa), se encontraram em reunião ordinária, realizada no 
Condomínio Marinas. Além da pauta de discussões, também houve 
um momento de confraternização entre os participantes. Questões 
relacionadas a ações e parcerias foram discutidas para dar encaminha-
mento às atividades da entidade. 
 A reunião também contou com a presença do Secretário de De-
senvolvimento Econômico, Aquiles Marcelo Alba, do vice-prefeito, Cla-
demar Maraskin (Dinho) e do prefeito, Evandro Grade (Zado). 
 A presidente da Acisa, Claudete Remor, ressalta a pauta da reu-
nião com a apresentação dos relatórios financeiros de maio a agosto, 
relatórios de atendimentos, apresentação de propostas para novas 
parcerias e encaminhamentos para o Prêmio Qualidade Santa Helena, que está com comissão formada para as deli-
berações a respeito dos trâmites necessários à organização e realização do evento. 


