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Cojem de Santa Helena realiza o Feirão de Impostos 2022 

O Conselho do Jovem Empreendedor (Cojem) de Santa Helena desenvolve o Feirão de Impostos 2022. O trabalho é 
coordenado pela Confederação Nacional dos Jovens Empresários (Conaje). Em Santa Helena o evento ocorrerá no 
dia 28 de maio a partir das 08h, na ‘Praça Central’. Serão vendidos 5 
litros de gasolina e 1,5 litros de chopp por pessoa, sem imposto. 
Conforme o presidente do Cojem, Leonardo Holz, esta ação visa a 
conscientização sobre a carga de impostos e o quão pouco é reverti-
do à população. “Haverá um abate no valor da bomba de 62%, per-
centual que também será retirado do chopp”, explica Holz. “O valor 
do imposto não é abatido do governo e sim, as empresas que fazem 
o abate dos tributos para a realização do evento”, enfatiza. 
A ação é desenvolvida pelo Cojem, Federação das Associações Co-
merciais e Empresariais do Estado do Paraná (Faciap Jovem) e Cona-
je, com apoio da Associação Comercial e Empresarial de Santa Hele-
na (Acisa), Sicredi, Ipiranga Posto Rabaioli, Posto do Lago Shell e 
Chopp Bierbaum. 
 
O projeto 
 
O projeto Feirão do Imposto foi criado em 2002, na cidade de Join-
ville (SC), pelo Núcleo de Jovens Empresários da Associação Empre-
sarial 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. 



Dia das Mães! 

Vales Compras o mês todo! 

Nas compras acima de R$ 50,00 

peça a sua raspinha e concorra a 

vales compras instantâneos                

de R$ 25,00, R$ 50,00, R$ 100,00, 

R$ 200,00 e R$ 500,00. 

Promoção válida de 01 a 31 de 

maio de 2022. 



Acisa estimula apoio de empresários à campanha de combate ao 

abuso e exploração sexual  

A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena (Acisa) estimula as empresas de Santa Helena à aderirem à 
campanha Faça Bonito, de combate ao abuso e exploração sexual infantil. A ação é coordenada pela Secretaria de 
Assistência Social, juntamente com secretarias municipais, Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CMDCA), Rotary International, Lions 
Clubs International e Loja Maçônica Aliança do Ocidente.  
Dentre as alternativas está a confecção de camisetas alusivas à 
campanha para serem usadas em datas específicas como forma 
de relembrar a campanha.  
A proposta anual da campanha é mobilizar, sensibilizar, informar 
e convocar toda a sociedade a participar da luta em defesa dos 
direitos de crianças e adolescentes. A proposta é garantir a toda 
criança e adolescente o direito ao seu desenvolvimento de forma 
segura e protegida, livres do abuso e da exploração sexual. 
A violência sexual contra meninos e meninas ocorre tanto por 

meio do abuso sexual intrafamiliar ou interpessoal como na exploração sexual por intermédio do tráfico, pornogra-
fia, prostituição e exploração sexual no turismo. 
 

Santa Helena 
Em Santa Helena, por exemplo, são diversos atendimentos pres-
tados. Nos últimos cinco anos foram 106 registros de abuso sexu-
al infantil, segundo a secretária de Assistência Social, Shirla Patrí-
cia Weber Sterchile.  
Quarta-feira (18), houve solenidade de abertura com a fixação de 
106 flores na praça Santos Dumont para chamar a atenção para 
as 106 vítimas atendidas.  
A intensificação ocorre em maio, porém, o tema deve ser traba-
lhado durante todo o ano.  
 

Atendimento: A secretária ressalta que, em caso de necessidade de atendimento as pessoas podem procurar o 
Conselho Tutelar ou o Centro de Referência  
Especializado de Assistência Social (Creas).  


