
02 DE OUTUBRO DE 2020  

 

A Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena 

(Acisa), por intermédio do Programa QualificAcisa, dis-

ponibilizará, gratuitamente para as empresas, três 

workshops online. Os encontros virtuais ocorrerão dias 

05, 07 e 09 de outubro, às 19 horas. Além dos 

workshops, há a possibilidade de consultorias individuais.  

Na segunda-feira, dia 05, será trabalhado o workshop 

sobre Comportamento Empreendedor. Na quarta-feira, 

dia 07, o tema é Planejamento Estratégico e na sexta-

feira, dia 09, o assunto será Finanças.  

Além de todo conhecimento e dicas nos workshops, as 

empresas participantes podem optar por um dos três 

assuntos abordados, para receber uma hora de atendi-

mento de consultoria individual do consultor do Serviço 

Brasileiro de apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(Sebrae), segundo a auxiliar administrativa e comercial, 

responsável pelo Ponto de Atendimento ao Empreende-

dor, Ivete Buche.  

Os interessados poderão participar somente de um en-

contro, ou dos três, conforme seu interesse. Os temas 

podem ajudar na tomada de decisões diante do atual ce-

nário econômico e social. 

As inscrições estão abertas na Acisa, via telefone 3268-

1497 ou no whats (45) 98405-6356.  

Workshops e consultorias podem ajudar 

empreendedores de Santa Helena              

na gestão empresarial 

Visite diariamente o site da ACISA: www.acisash.com.br 

PARTICIPE! 

 

 



 



Apoio: 

Competição reúne 320 participantes da Confederação Nacional de Jovens Empresários 

 
Começou no dia 27 de setembro os Jogos dos Jovens Empre-endedores do Paraná 

(Jojep’s). Neste ano Santa Helena conta com 12 inscritos do Conselho do Jovem Em-

preendedor (Cojem) e compete com 320 pessoas, integrantes de outros conselhos 

da Confederação Nacional de Jovens Empresários (Conaje). 

O coordenador dos Jojep’s em Santa Helena, Joelson Luiz Backhaus, destaca que foi 

cogitado cancelamento do evento neste ano, porém, no decorrer das discussões foi 

optado por adequar as dinâmicas conjuntas para o formato online, e por intermédio 

de aplicativo. “Os inscritos devem desenvolver as atividades em seus municípios e 

registrar a execução por meio de aplicativo e das redes sociais”, destaca. 

Uma modificação permite que os cônjuges dos membros do Cojem participem dos 

jogos e somem pontos. Todos os núcleos da Conaje estão participando o que possi-

bilitou que outros estados integrem os Jojep’s, o que somou 320 inscritos no geral, 

conforme Backhaus. 

Categorias: Três categorias estão em disputa, Everest, K2 e Passeio, com premia-

ção dos dois melhores colocados. O coordenador de Santa Helena lembra que a 

competição entre as cidades com a maior média de pontos. A validação dos pontos é 

feita por intermédio de um aplicativo. 

Estímulo: No último ano Santa Helena ficou em sexto lugar, o que serviu de estí-

mulo para haver maior número de inscritos em 2020. 

O objetivo é incentivar a prática de atividades físicas, contextualizado com o período 

de pandemia da Covid-19, para contornar problemas correlacionados como, ansieda-

de e aumento de peso corporal. 

O Cojem: O Cojem faz parte da Acisa, e é composto por empresários e empreen-

dedores representantes do comércio, indústria, prestadores de serviços, profissio-

nais liberais e do setor agropecuário. A principal finalidade é promover ações que 

despertem a liderança do jovem santa-helenense, visando o seu crescimento pessoal, 

profissional e social. 

Jovens empreendedores de Santa Helena iniciam 

atividades do Jojep’s 2020 

 

Trabalhe conosco! 

 
Confira o Edital 02 

para Contratação de 

Funcionário(a)  
disponível no site da      

entidade: 

www.acisash.com.br 


