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Fomento Paraná operacionaliza linhas de crédito para o Programa 

Desenvolve Santa Helena 

A Fomento Paraná, por intermédio da unidade que funciona junto à Associação Comercial e Empresarial de Santa 
Helena (Acisa), está credenciada, e é parceira da Administração Municipal para as operações de crédito do Progra-
ma Desenvolve Santa Helena, conforme a assistente administrava, Márcia de Fátima Royer.  
Atualmente, há taxas especiais de 1,6% para investimento fixo e 0,89% para energia renovável no Banco da Mulher, 
conforme a assistente administrativa 
Com a publicação da Lei 2.912, pela Administração Municipal de Santa Helena, fica instituído o Programa 
“Desenvolve Santa Helena”, com a finalidade de subsidiar juros sobre operações de crédito, na modalidade reem-
bolso. Com este programa, o que se visa é o incentivo ao investimento produtivo, a geração e manutenção de em-
prego, renda e o desenvolvimento econômico e social no município de Santa Helena. 
 
Categorias 
O benefício será destinado aos mi-
croempreendedores individuais 
(MEIs), profissionais liberais com 
profissão regulamentada, registra-
das em seus respectivos conselhos 
de classe ou órgão equivalente, 
microempresas (ME), empresas de 
pequeno porte (EPP) e empresas 
do porte “Demais”, estabelecidas 
no município, conforme critérios de 
faturamento dispostos na Lei.  
Para acessar as linhas de crédito da 
Fomento Paraná os interessados 
podem ir até à Acisa. Outras infor-
mações podem ser obtidas pelo telefone (45) 3268 1497. 

WWW.ACISASH.COM.BR 



Monte vitrines incríveis! Aproveite essa oportunidade: 

Hospital de Santa Helena recebe doações provenientes 

de campanhas Outubro Rosa-Novembro Azul  

Uma parceria da Associação Comercial Empresarial de Santa Helena (Acisa), com 
a Associação Hospital Beneficente Moacir Micheletto (AHBMM), de Santa Helena, 
HB Artes e Ana Confecções, possibilitou o repasse de, aproximadamente 150kg 
de alimentos ao hospital. Os recursos foram angariados a partir das campanhas 
Outubro Rosa e Novembro 
Azul.  
Camisetas relacionadas as 
duas campanhas foram con-
feccionadas pela HB Artes e 
Ana Confecções. Cada cami-
seta foi vendida a R$50 e 
parte do valor revertido à 
compra de alimentos desti-
nados à instituição hospita-
lar para serem servidos aos 
pacientes, segundo o diretor 
da unidade, Dilson Dill. “Ficamos felizes em poder contribuir e ser parceiros neste 
tipo de ação”, ressalta a presidente da Acisa, Claudete Remor. 
 
Quanto às campanhas, Outubro Rosa e Novembro Azul, o objetivo é a conscienti-
zação e contribuição no processo de prevenção, discussão, educação e cuidados 
com a saúde de homens e mulheres do município. 
 
As campanhas visam conscientizar a população a respeito da prevenção dos dois 
principais tipos de câncer, mama e próstata e, além disso, auxiliar o hospital be-
neficente do município, segundo a presidente da Acisa, Claudete Remor.  



Santa Helena é campeã dos Jojep’s 2021 e Jojep’s Experience  

O Conselho do Jovem Empreendedor (Cojem), de Santa Helena conquistou o primeiro lugar nos Jogos dos Jovens 
Empreendedores do Paraná (Jojep’s), promovidos pela Faciap Jovem. A metodologia busca incentivar os participan-
tes a adotarem hábitos mais saudáveis, melhorar a saúde física e mental com vistas à qualidade de vida.  
Nesta edição o Cojem de Santa Helena se superou com organização, planejamento, engajamento e empenho, se-
gundo os organizadores.  A equipe se sagrou campeã geral dos Jojeps edição nacional com 100% da pontuação al-
cançada em todos os quesitos, segundo o coordenador, Maurício Mentz.  
Os membros do Conselho do Jovem Empreendedor de Santa Helena também foram campeões do Jojep’s Experien-
ce 2021 na cidade de Foz do Iguaçu. A atividade foi disputada no sábado (20) e também teve 100% de acertos da 
equipe, que foi a campeã do jogo de estratégia, 
força e garra. 
O presidente do Cojem, Leonardo Holz, ressalta 
que houve uma crescente nas conquistas no de-
correr dos anos. “Em 2019 Santa Helena ficou em 
sexto lugar, na edição de 2020 conquistou o se-
gundo lugar e agora o primeiro lugar”, destaca.  
Como ensinamento, segundo Maurício Mentz, é 
possível constatar a necessidade de sair da zona 
de conforto e testar as próprias capacidades.  
 
O Jojep’s 
No programa o participante é motivado a realizar 
atividades físicas, alcançar uma meta pessoal relacionada ao seu corpo ou condicionamento físico e ainda ajudar 
sua equipe a definir e alcançar um objetivo.  
Os membros do Cojem de Santa Helena tiveram a oportunidade de somar pontos e disputar com os demais partici-
pantes mantendo um espírito competitivo saudável.  
O Jojep’s 2021 também teve como objetivo promover integração entre os membros de conselhos, ou, núcleos de 
jovens empresários do Paraná que compõem a Faciap Jovem podendo também incluir a participação de entidades 
convidadas.  
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