
Edição 013/2022 
01 de abril de 2022 

Comportamento humano será tema de palestra na Acisa 

A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa), promoverá no dia 05 de abril, às 19h, no 

auditório da entidade, a palestra ‘Você é quem precisa ser? Como as pes-

soas “funcionam”, como aproveitar melhor os recursos e evitar as dores 

que cada um possui’. O palestrante será Mauro Kozerski que, a partir de 

um compilado de conhecimentos e formações, abordará o tema. 

Kozerski tem formação em coaching, análise corporal e comportamental, 

parapsicologia e Programação Neurolinguística (PNL). 

Conforme Mauro Kozerski, a palestra tem como cunho principal o com-

portamento humano, e o objetivo é mostrar aos empresários santa-

helenenses as possibilidades que o conhecimento da mente e comporta-

mentos humanos proporcionam no dia a dia nas empresas, família e rela-

ções pessoais. 

Dentre o conteúdo há dicas importantes para uma vida mais tranquila e fluída, com base no conhecimen-

to da mente além da interação na formação humana, segundo Mauro Kozerski. 

Informações e confirmações de presença podem ser feitas junto à Acisa, ou pelo telefone (45) 3268 1497. 



Aguardem! 



Caciopar e Associações Comerciais vão realizar em abril a Semana do 

Associativismo  

Um movimento que valoriza o talento, o empreendedorismo e que abre oportunidades às pessoas, trans-

formando a realidade de suas comunidades. Esse é o combustível que faz do Associativismo Empresarial 

uma das organizações de maior sinergia, integração e resultados da atualidade. 

 

Para disseminar os pilares dessa mobilização, a Caciopar, em parceria com as associações comerciais da 

região, realiza na segunda metade de abril (de 25 a 29) a Semana do Associativismo.  

 

O associativismo empresa-

rial é muito mais que um 

produto, é todos estarem 

inseridos na cooperação 

empresarial e nas trans-

formações que ela promo-

ve. Trata-se de coopera-

ção, da soma de forças e 

talentos pela sinergia e 

pela competitividade terri-

torial. E todos são convi-

dados a participar e a inte-

ragir nos debates que pen-

sam e articulam o desen-

volvimento das nossas ci-

dades e da região.  

 

Apresentamos aqui as pe-

ças de lançamento da Se-

mana do Associativismo.  

“Associativismo é a cooperação empresarial,  

é a soma de forças e talentos para o fortalecimento de todos.” 


