
Edição 041/2021 
22 de outubro de 2021 

O Conselho da Mulher Empreendedora 
(CME), e a Associação Comercial e Em-
presarial de Santa Helena (Acisa), pro-
movem a palestra ‘O Poder do Protago-
nismo Feminino: Porque Nada nesta 
Vida é mais Libertador do que ser a 
Gente Mesmo’. A palestrante será a 
especialista em comportamento huma-
no Ana Maria Canton. Podem participar 
todas as mulheres. 
A proposta, segundo a presidente do 
CME, Carla Elis Santos, é aprender so-
bre o poder transformador do autoco-
nhecimento, inteligência emocional e 
da mente inconsciente. Além disso, as 
participantes são levadas a sentirem-se 
merecedoras da prosperidade e do re-
conhecimento pessoal, profissional e 
financeiro. 
A palestra ocorrerá dia 26 de outubro, 
às 19h e 30min, no auditório da Acisa. 
Para o ingresso podem ser doados itens 
de higiene pessoal ou 1kg de alimento 
não perecível. Os produtos serão desti-
nados ao Hospital do Câncer de Cascavel (Uopeccan). As inscrições podem ser feitas na Acisa, limitadas a 60 
vagas. 

Conselho da Mulher de Santa Helena programa palestra sobre 

protagonismo feminino 



A Fomento Paraná estará na ACISA com a CARAVANA FOMENTO VERÃO para 
oferecer uma oportunidade aos empreendedores locais que desejam obter 

crédito para investimento em seus negócios. 

Aconteceu nos dias 19, 20 e 21, mais uma edição do ‘Escute o Especialista’ que 
desta vez apresentou  o tema ‘Gestão de Empresas Familiares’. 
 
Na terça-feira, os participantes  conheceram como gerir emoções em uma empre-
sa familiar, onde a coach e mentora Paula Tissot falou da agilidade emocional, 
criatividade e a definição dos papéis dentro da empresa.  
 
A segunda palestra, na quarta-feira, abordou a tomada de decisões em negócios 
familiares, e foi ministrada por Loren D’Angelo, que apresentou o resultados de 
pesquisas realizadas trazendo reflexões sobre líderes e colaboradores, e a relação 
pais e filhos dentro da empresa familiar. 
 
E na quinta-feira, Geraldo Rufino apresentou seu case de sucesso em sucessão 
familiar. Relatou sua história de vida e como iniciou no mundo dos negócios, a 
sucessão familiar empresarial, como quebrou e reergueu os seus negócios. Apre-
sentou os pilares dos seus ideais, a busca dos propósitos em seus valores, a im-
portância da família, a força do pensamento positivo e a determinação do empre-
endedor para alcançar os seus objetivos. 
 
 

Aproveite as próximas oportunidades. Investir em conhecimento é bom para 
você e para sua empresa. E a ACISA está aqui para te auxiliar!  

Aconteceu essa semana... 



Cojem de Santa Helena comemora participação no Feirão de Impostos 

O Conselho do Jovem Empreendedor (Cojem) de Santa Helena comemora o reconhecimento recebido pela par-
ticipação efetiva no Feirão de Impostos, coordenado pela Confederação Nacional dos Jovens Empresários 
(Conaje). A iniciativa visa a discussão sobre a 
carga tributária no Brasil e a forma como os 
impostos são cobrados, conforme o presiden-
te do Cojem, Leonardo Holz. 
Com a conquista do Estado do Paraná como 
maior pontuar dentro do Feirão de Impostos, 
também houve reconhecimento aos municí-
pios pelo desempenho e ações junto à comu-
nidade. 
 
Cojem 
É comemorado, por exemplo, o envolvimento 
da Associação Comercial e Empresarial de 
Santa Helena (Acisa), Sicredi, além de outras 
entidades que apoiaram a iniciativa. O troféu 
foi apresentado para os conselheiros na últi-
ma reunião do Cojem. 

 
 
O Feirão em Santa Helena 
Em Santa Helena o ‘Dia D’ do Feirão de Im-
postos ocorreu em = 22 de maio quando o 
Cojem vendeu lanches, sem a incidência de 
impostos. Neste caso o consumidor final pa-
gou o lanche sem os tributos. 
A ação foi desenvolvida pelo Cojem, Coorde-
nadoria das Associações Comerciais e Empre-
sarias do Oeste do Paraná (Caciopar Jovem), 
Federação das Associações Comerciais e Em-
presariais do Estado do Paraná (Faciap Jo-
vem) e Conaje, com apoio da Acisa, Sicredi e 
Cleufa'z Foods. 
 
 

Ação nacional 
O projeto Feirão do Imposto foi criado em 2002, na cidade de Joinville (SC), pelo Núcleo de Jovens Empresários 
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 mobilização, o Feirão se tornou uma 
ação nacional, desenvolvida anualmente pela Conaje. 


