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Cojem de Santa Helena retoma projeto Volta às Aulas 

O Conselho do Jovem Empreendedor (Cojem), de Santa Helena, desenvolve a terceira edição do Projeto Volta 
às Aulas, em parceria com o Centro de Convivência Integral da Criança e do Adolescente (Ccica). O trabalho 
está sendo retomado depois de uma paralisação em 
2021 devido à pandemia do Coronavírus. 
Esta iniciativa consiste na distribuição de material bási-
co para as crianças e adolescentes que frequentam o 
Ccica. 
O presidente do Cojem, Leonardo Holz destaca o envol-
vimento, apoio e participação de entidades. Neste ano 
apoiam o ‘Volta às Aulas’ a Associação Comercial e Em-
presarial de Santa Helena (Acisa), Conselho da Mulher 
Empreendedora (CME), Sicredi e Grupo Amigos do Ca-
valo. 
O kit básico contempla caderno, lápis, borracha, lápis 
de cor e cola. Conforme o presidente o material básico 
é distribuído em kits e possibilita o início dos estudos para o ano letivo. 
A primeira atividade do ano do Cojem foi destinada a montar os kits do material escolar. Serão atendidas 200 
crianças que frequentam o Ccica. 



Equipe da Acisa participa de mentoria “Foco e 

Produtividade” 

A equipe de colaboradores da Acisa e alguns diretores participam da mentoria 
para lideranças “Foco e Produtividade”. São quatro segundas-feiras de curso. O 
treinamento busca melhorar a capacidade produtiva e os hábitos das lideran-
ças de forma a terem mais resultados e uma melhor qualidade de vida no tra-
balho. 
Dentre os resultados esperados está a redução do nível de sobrecarga de tra-
balho, menos episódios de stress e menos impactantes, redução das dificulda-
des para priorização e organização de mecanismos para reduzir falhas de co-
municação com a equipe, diretoria, clientes e outros envolvidos no trabalho 
diário. 
Com isto visa-se a melhoria 
dos resultados alcançados, 
maior sucesso no alcance 
das metas, melhor equilí-
brio de tempo e concentra-
ção entre o trabalho e a 
vida pessoal, maior organi-
zação das atividades e mais concentração nas tarefas prioritárias, segundo o 
facilitador Adriano Luiz Spanhol. 
Na equipe o que se almeja é a conquista de metas com maior facilidade, me-
lhoria da comunicação interna da equipe e com outros setores e clientes, redu-
ção das falhas técnicas e maior atendimento aos prazos, maior autonomia e 
redução dos gargalos operacionais. 




