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 Uma segunda gestão se inicia. As lições 
aprendidas, os limites superados e o mais puro 
sentimento que o voluntariado associativo faz 
a diferença em nossa comunidade. Sozinho as 
conquistas são demoradas e difíceis, já a coletividade 
organizada traz resultados surpreendentes.
 Através do Programa Empreender, a 
formação dos núcleos Setoriais com grandes 
parceiros e entidades, tem se mostrado uma 
importante ferramenta de desenvolvimento de 
nossos associados, na busca do aprimoramento 
constante, para aumentar a competitividade das 
empresas, envolvendo a sociedade para agregar 
valores e fazer a diferença.
 Com uma diretoria coesa, integrada e 
envolvida, estamos empenhados em transformar 
em negócios as grandes oportunidades que nossa 
cidade nos coloca neste momento único que estamos 
vivenciando. E para podermos aproveitar este cenário, 
temos de estar sempre à frente. A capacitação sempre 
será um processo contínuo na entidade, visando dar 
condições aos nossos associados de estarem aptos 
a aproveitar este momento, e mudar nossa realidade 
com desenvolvimento, geração de renda e empregos.
 nossa ACiG está de portas abertas, pois somos 
A CASA dO EMPrESÁriO.
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Fotos: ACiG

Dia 15 DE AGOSTO a 
Acig recebeu associados 
para um café da 
manhã com a diretoria, 
conselheiros e gerentes. 
O INTEGRACIG é 
oferecido todo mês às 
empresas aniversariantes 
e novos sócios. veja 
quem esteve presente e 
foi fotografado.

1 - Saulo Alves nizer (Eurolimp)
2 - Daniela t. Faria (Exclusiv Decorações)
3 - Poliane Padilha e Elisangela borges 
(Unicesumar)
4 - Irene Michelz (Centro de Educação 
Infantil bimbo)
5 - thaiane Dangui, helder Andrade, 
joseli Andrade e Christiane Ramos 
(bela Imagem)
6 - Fulvio Silverio e Ana Maria Silverio 
(Plaza Cabeleireiro)
7 - Debora Modolon Soerensen e Gracieli 
bini Pitner ( Agrishop Soerensen) 
8 - Eric Martins, Mari Laura brunelli, 
jardiel Cherpinski e Maria Ines Kuzsnir 
(Sicredi)
9 - Robson Krieger e Paula blanc (K13 
Agencia Digital)
10 - Marcelo Camargo Abreu (Abreu 
Pneus e Serviços)
11 - Patricia e Emanuella Eberle 
(new Store)
12 - Luciana Grattão e Alex Grigolo 
(Ortodontic Center) 
13 - Caio vinicius Mayer, Douglas 
Limberger e Kiara Limberger 
(beijo baiano)
14 - Solange bail e Edvilson dos Santos 
(SbS - Continental Ar)
15 - Lucas bremm (Mary Art)
16 - jose Divonsil da Silva e Maria Aurea 
da Silva (Modas jolie)
17 - Antonio Leineker (Cotrag) 
18 - Amauri Granemann de Paula 
(Agricola AGP)
19 - Aldo jose busmaier (Oficina do Aldo)
20 - Mauro Grossmann (nova Mobile)
21 - jair Golinhaki e beatriz Golinhaki 
(Extintores São Cristóvão)
22 - Lucieli Mudryk e Lucas Mugnol 
(Difusora)

IntEGRACIG
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1817 19
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COLUnA EMPRESARIAL

EvEntOS EM
destaque
1 - MODAS jOLIE COMEMOROU O DIA DA Avó 

COM UM Chá ESPECIAL;

2 - EQUIPE EXPRESSIvA nO LAnçAMEntO DA 
COLEçãO PRIMAvERA-vERãO 2014/15;

3 - InAUGURAçãO DO nOvO ESPAçO DO O 
bOtICáRIO;

4 - DIREtORES DA ACIG PREStIGIARAM A 
39ª EXPOGUA, EvEntO QUE MOvIMEntOU 
GUARAPUAvA;

5 - ALUnOS DO EnSInO MÉDIO DO COLÉGIO 
bELÉM PARtICIPAntES DA I MOCC, 
vISItARAM A AGênCIA hEy OnDE 
COnhECERAM A ROtInA DA EMPRESA;

Fotos tiradas pela Acig e/ou cedidas pelos próprios associados. 
Enviem também fotos do seu evento para imprensa@acig.com.br

1 2

3

5

4
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bEM-vInDOS à ACIG

estes são os mais novos elos De 
nossa corrente associativista. 

SEJAM TODOS 
bEM-VINDOS
À ACIG

1 - GUARAWEDA 

2 - MARCELA MAKE UP AnD hAIR DESIGnER

3 - by ELLIS REGInA

Fotos: Acig

1

32
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COMPARTILhE SUA EXPERIêNCIA ENVIANDO A SUA hISTÓRIA DE EMPREENDEDORISMO PARA IMPRENSA@ACIG.COM.BR 
E NÓS PUBLICAREMOS GRATUITAMENTE NA REVISTA ACIG

Por Geneci Salete Pereira - Unopar

vOCê, EMPRESáRIO

MINhA hISTÓRIA DE 
EMpREENDEDORISMO

Meu nome é Geneci Salete Pe-
reira, sou formada em Administração de 
Empresas e Pedagogia. Juntamente com a 
minha irmã, Geci Bernadete trevisan Ca-
maroto, tomamos a decisão de trazer em 
2007 um Pólo Universitário da Unopar para 
Guarapuava, para contribuir com as pesso-
as que não podem ou não querem cursar 
uma universidade tradicional. 

Sempre fomos motivadas por 
nossa mãe a estudar e hoje somos gratas 
a ela por todas nossas conquistas profis-
sionais. O início foi muito difícil, tínhamos 
apenas 20 alunos, pois o ensino a distância 
sofria um certo preconceito, mas com mui-
ta luta e trabalho conseguimos mudar essa 
visão de muitas pessoas que buscavam 
uma forma de poder fazer um 3º grau ou 
uma especialização, sem ter que ir todos 

os dias para aula.
Atualmente, temos mais de 

mil alunos em nosso Pólo de Guarapuava, 
adquirimos um terreno mais central para 
construir uma nova sede da Unopar e que-
remos construir uma universidade com vá-
rios laboratórios, para atender os nossos 
alunos e toda comunidade externa.

Quando iniciamos, nosso pú-
blico era de uma faixa etária entre 25 a 55 
anos. Hoje nossa realidade é outra, temos 
alunos desde os 16 anos até 65 anos estu-
dando com a gente. A cada formatura que 
realizamos nos emocionamos por ter feito 
parte deste momento que será inesquecí-
vel para eles. 

nossa instituição está a cada 
dia se aprimorando mais, buscando sempre 
a excelência em educação.

SEMPRE FOMOS 

MOtIvADAS POR 

nOSSA MãE A 

EStUDAR E hOjE 

SOMOS GRAtAS A 

ELA POR tODAS 

nOSSAS COnQUIS-

tAS PROFISSIOnAIS

”GEnECI SALEtE 
PEREIRA

“
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SETEMbRO
1 ano  
Araucária  Contabilidade     03/09/2013        
Supermercado Santa Cruz 04/09/2013                     
La’Vest Jeans 13/09/2013                     
to dress 19/09/2013                     
rH Help  20/09/2013                     
3 anos          
EMAQ Locação de Equipamentos 05/09/2011
Ezecar Auto Elétrica   09/09/2011        
Harbor Baroni Guarapuava 14/09/2011
Êxito Modas 21/09/2011
Grafite Papelaria 26/09/2011
Penelopes Modas e Acessórios 27/09/2011
MH Eventos e Comércio 28/09/2011
4 anos          
Fluxo ti 10/09/2010        
telhas Madri 21/09/2010        
Veste Bem  21/09/2010        
5 anos          
Odonto Excellence 01/09/2009        
Odonto Art  08/09/2009
Panificadora doce Mel 11/09/2009        
torre Forte - Seg. e Medicina do trab. 15/09/2009
Mix Supermercado 15/09/2009                
Sansul 23/09/2009
Sorveteria Gebon 25/09/2009                
6 anos          
Pietrobon e CiA LtdA 01/09/2008        

Anjo Sapeca - Berçário e Ed. infantil           16/09/2008
Orenge 23/09/2008
7 anos          
Bella diva Lingerie 10/09/2007
Espectro Shop 11/09/2007                
8 anos          
Catu Móveis 14/09/2006        
9 anos          
Celi Aluguéis 01/09/2005        
Mini Preço 15/09/2005        
Fiat Verità 20/09/2005        
10 anos          
rádio t FM 20/09/2004
Valforte Peças 21/09/2004
11 anos          
LFG rede de Ensino Luiz Flavio Gome        01/09/2003        
Seven Vídeo Locadora 03/09/2003
Auto Escola Barão 10/09/2003
Advantage Consul em informática              25/09/2003
12 anos          
Kuka Maluca 10/09/2002
infocartuchos.com 23/09/2002
13 anos          
Loja ize Modas e Confecções                        01/09/2001
Bella 01/09/2001        
Central Cartuchos 20/09/2001
14 anos          
Leve Calçados 01/09/2000

Loja Camponesa 01/09/2000
Paraíso Cosméticos 01/09/2000
15 anos          
Golden tree 01/09/1999
Auto Peças novo Milênio 02/09/1999
16 anos          
Editora Pão e Vinho 01/09/1998
Faculdades Campo real 24/09/1998
Super tela 29/09/1998
18 anos          
Megasul 01/09/1996
daz Utilidades 02/09/1996
Angel Som 09/09/1996
19 anos          
Hotel Vale do Jordão 01/09/1995        
t&t Sedução 11/09/1995           
Pneuforte recapagens Lt 16/09/1995
Simex Máquinas Agrículas 26/09/1995                
20 anos          
Academia Vigor 01/09/1994
21 anos  
Mecar Peças e Serviços 17/09/1993 
22 anos  
Muller Materiais de Construção                 01/09/1992
Babuska Modas 01/09/1992
Estrela Materiais de Construção                01/09/1992
Guaravel rent a Car 14/09/1992

23 anos  
Agrale 15/09/1991
25 anos  
Elcco - Materiais de Construção               25/09/1989
26 anos  
Sonia t. Paz - Contadora 01/09/1988
27 anos  
Agrícola Estrela 01/09/1987
Mecânica Pameli LtdA.  14/09/1987
28 anos  
Ótica Ocular 01/09/1986
CCBEU 26/09/1986
30 anos  
Gaúcha Pneus 19/09/1984
31 anos  
imobiliária d.M. LtdA. 01/09/1983
34 anos  
Celpac ind. e Com. LtdA. 23/09/1980
35 anos  
Unimax Supermercado 15/09/1979
38 anos  
Kopanski Com. Bicicletas 01/09/1976

FUNDAÇãO FUNDAÇãO FUNDAÇãO FUNDAÇãOEMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA
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EMPREEnDEDOR

COMO COMEÇOU SUA hISTÓRIA DE 
EMPREENDEDORISMO?
Sempre tive vontade de ter o próprio 
negócio, porém como viajava o país todo 
trabalhando como consultor de software 
e gestão, não me sobrava tempo algum. 
Convivia com grandes empresários  de 
todas as regiões  e com isso criei uma ótima 
bagagem profissional. Em 2006, devido 
a regras da empresa que eu trabalhava 
foi necessário abrir uma empresa para 
continuar prestando serviços. Com isso, 
o velho desejo de ter o próprio negócio 
floresceu de vez. Acertei parceria com 
mais empresas onde agregasse aos meus 
clientes mais benefícios e assim comecei 
atuar no mercado local. de início contratei 
dois funcionários e quando eu não estava 
em viagem estava com eles visitando 
empresas de Guarapuava e região para 
apresentar meu trabalho. O grande impulso 
regional ocorreu no final de 2009, quando 
firmei parceria com a teorema Sistemas 
que é líder de mercado em toda região 
e também possui grande expressão em 
diversos estados do Brasil. 

COMO FOI CONCILIAR SUA VIDA PESSOAL E 
PROFISSIONAL?

COM UMA ESTRUTURA DIFERENCIADA E ATENDIMENTO 
ESPECIALIZADO, A REPTEC TECNOLOGIA PROPORCIONA 
FLEXIBILIDADE AOS CLIENTES E MODERNAS SOLUÇÕES 
EM TECNOLOGIA. ALéM DISSO, TRABALhA COM PRODUTOS 
DE PROCEDêNCIA GARANTIDA, ALIADO A SERVIÇOS DE 
ASSISTêNCIA TéCNICA E DE MANUTENÇãO, PROPORCIONAM 
AOS CLIENTES UM EXCELENTE CUSTO-BENEFíCIO, 
REDUZINDO CUSTOS E AMPLIANDO hORIZONTES PARA 
TODOS. COM UMA VISãO MODERNA, O EMPRESáRIO 
EMERSON ThEODOROVICZ FALOU SOBRE O DESAFIO DE 
ESTAR A FRENTE JUNTO COM SEU SÓCIO MáRCIO BERTELLI 
DE UMA EMPRESA REFERêNCIA EM TECNOLOGIA

ACIG  |  SEtEMbRO 2014

EMERSON THEODOROVICZ,
UM EMPREEnDEDOR DE SUCESSO

nada fácil, sempre viajando acabei perdendo 
alguns momentos importantes em família, 
sempre nos finais de semana tentava 
aproveitar ao máximo todos os minutos 
porque já na segunda estaria me ausentando.  
O alicerce que me dava sustentação sempre 
foi minha esposa, Maria theodorovicz, sabia 
que ela sempre estaria apoiando minha 
jornada profissional. 

COMO FOI O INíCIO DA REPTEC?
Costumo dizer que a reptec começou em 
2010, onde firmei parceria com Marcio 
Bertelli e assim criamos o setor de vendas 
e assistência técnica. Percebemos a 
necessidade de um atendimento completo 
ao nosso cliente, por isso, implantamos 
sistema de gestão, consultoria, assistência 
técnica e equipamentos de qualidade. 

SEMPRE GOSTOU DO RAMO DE TECNOLOGIA?
Sim, sempre fui apaixonado por esta área. 
tecnologia bem empregada nos dá liberdade 
de viver melhor, usar melhor nosso tempo.

ATUALMENTE qUAIS SãO OS SERVIÇOS/
PRODUTOS OFERECIDOS?
Em foco o sistema de gestão (teorema) e 
a consultoria de gestão. temos também 

tEnhO ORGULhO 

EM DIzER QUE 

LIDERO UMA 

EQUIPE DE AMIGOS, 

PESSOAS QUE 

EntEnDERAM 

A MISSãO DA 

EMPRESA, A vISãO 

DE FUtURO E OS 

vALORES QUE 

tEMOS

EMERSOn 

thEODOROvICz

“

“

Fotos: duda dalzoto
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EMPREEnDEDOR

ACIG  | jUnhO 2014

assistência técnica em informática e 
automação comercial (Elgin e daruma), 
toda linha de informática, variedade em 
eletrônicos. Muitos acessórios, seção de 
games com os melhores gabinetes, placas, 
teclados e mouses do segmento.  

qUAL O DIFERENCIAL DA REPTEC TECNOLOGIA?
tenho orgulho em dizer que lidero uma 
equipe de amigos, pessoas que entenderam 
a missão da empresa, a visão de futuro e 
os valores que temos; assim fica fácil ser 
referência no segmento. A reptec é sem 
dúvida uma grande família unida para o bem 
do nosso maior patrimônio: o cliente.

VOCê TEM UMA hISTÓRIA LIGADA AO 
ASSOCIATIVISMO, PARTICIPOU DO CONSELhO 
DO JOVEM EMPRESáRIO E AGORA FAZ PARTE 
DA DIRETORIA EXECUTIVA DA ACIG. EM SUA 
OPINIãO, qUAL A IMPORTâNCIA DISSO PARA O 
EMPRESáRIO?
Vejo que posso contribuir muito com a 
classe empresarial de Guarapuava. Fazer 

parte da Acig proporciona levar opiniões 
e experiências para serem divididas e 
fomentadas a todos que desejam essa 
parceria. na atual economia é fundamental 
trabalharmos juntos para que todos possam 
desenvolver e fortalecer a economia local. A 
Acig faz com muito sucesso esse trabalho.

NO ANO PASSADO A REPTEC TECNOLOGIA 
RECEBEU DOIS PRêMIOS IMPORTANTES EM 
âMBITO ESTADUAL. O qUE ISSO REPRESENTA 
PARA VOCê?
O ano de 2013 terminou de uma maneira 
especial para nós. recebemos o MPE 
Brasil – etapa regional, e o Varejo Mais, 
ambos chancelados pelo Sebrae. Esse 
reconhecimento reforçou a importância 
de trabalhar de uma forma ética sempre 
apoiado por um planejamento estratégico. 

qUAL SEU OBJETIVO PARA OS PRÓXIMOS ANOS?
Continuar gerando empregos e renda 
para nossa cidade e estar presente nesse 
desenvolvimento de forma participativa.

FAzER

PARtE DA ACIG 

PROPORCIOnA 

LEvAR OPInIõES

E EXPERIênCIAS 

PARA SEREM 

DIvIDIDAS E

FOMEntADAS 

A tODOS QUE 

DESEjAM ESSA 

PARCERIA

EMERSOn 

thEODOROvICz

“

“

recentemente a reptec tecnologia passou por uma reforma. O objetivo dos sócios 
Emerson e Márcio foi oferecer uma estrutura diferenciada aos seus clientes
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EMplOyER: 
A MELhOR OPÇãO EM TERCEIRIZAÇãO

InFORME PUbLICItáRIO

pelo cliente conforme a produtividade 
que o candidato selecionado alcança na 
realização das suas atividades, por isso a 
parceria entre a empresa e o cliente não 
termina na entrega do candidato, há ne-
cessidade de um monitoramento cons-
tante. Esse comprometimento posterior 
entre a seleção e o cliente é fundamental 
para o sucesso da contratação. 

Para minimizar o erro existem 
ferramentas que facilitam o trabalho do 
selecionador como ter uma descrição do 
cargo com as atividades a serem desem-
penhas. Outro aspecto bastante relevan-
te neste processo é conhecer a cultura 
da empresa para buscar candidatos que 

“nOSSA PROPOStA 

DE tRAbALhO É QUE 

O CLIEntE SIntA 

nOSSA PRESEnçA 

COMO PARCEIROS 

EStRAtÉGICOS, tEMOS 

FOCO nO SEU ObjEtIvO, 

tRAbALhAMOS COM 

CUMPLICIDADE E zELO, 

POIS ACREDItAMOS nO 

QUE FAzEMOS

”MARCO bORGES

Há 27 anos no mercado, a 
Employer se tornou referência na área 
de recursos Humanos. Com ferramen-
tas exclusivas, o objetivo é trazer mais 
praticidade ao dia a dia dos profissionais 
da área. Buscando estar sempre próxi-
mo do cliente, a empresa conta com 50 
filiais distribuídas estrategicamente por 
todo Brasil, prontas para oferecer servi-
ços específicos para as necessidades de 
cada cliente. “Buscamos de forma simples 
e prática ter tudo de recursos Humanos, 
para auxiliar da melhor forma o empresá-
rio”, ressalta o empresário, Marco Borges.

Entre os principais serviços 
ofertados pela Employer estão: mão de 
obra temporária e terceirizada, recruta-
mento e seleção de estágios, site de cur-
rículos, locação de frotas personalizadas; 
treinamentos na área de segurança do 
trabalho, treinamentos em diversas áre-
as da legislação; orientação técnica e es-
pecializada sobre dúvidas trabalhistas e 
previdenciárias, gestão e consultoria de 
benefícios, holerite online, folha de paga-
mento, pesquisa salarial e eSocial online.

“Sempre que afirmamos que 
alguém está capacitado para alguma ati-
vidade, significa que esse profissional 
está preparado para atender uma deman-
da, então sem dúvida alguma os serviços 
de recrutamento e seleção realizados 
por pessoas especializadas, são asserti-
vos e trazem diversos benefícios”, expli-
ca Marco. Estes benefícios são medidos 



15ACIG  |  SETEMBRO 2014
15

InFORME PUbLICItáRIO

tenham características que se adaptem 
ao ambiente de trabalho, caso contrário, 
o profissional que está ingressando não 
irá se sentir parte da equipe, e pode vir 
a desistir facilmente dessa oportunida-
de. “Esse processo de identificar tem que 
ser verdadeiro, comprometido, se for su-
perficial, ele colabora muito para o erro, 
porque questões relevantes não serão 
levadas em conta ao se traçar o perfil, e 
depois contribuirão nas falhas e erros de 
seleção, pois serão deixadas de se obser-
var características que podem ser funda-
mentais no candidato”, explica Marco.

Os empresários interessados 
em conhecer os serviços da Employer Or-
ganização de recursos Humanos podem 
entrar em contato pelo telefone 3622-
4466. “nossa proposta de trabalho é que 
o cliente sinta nossa presença como par-
ceiros estratégicos, temos foco no seu 
objetivo, trabalhamos com cumplicidade 
e zelo,pois acreditamos no que fazemos”, 
conclui Marco Borges.

A equipe da Employer Organização de recursos Humanos oferece 
serviços específicos para as necessidades de cada cliente
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LEI DE AMPLIAÇãO DO SISTEMA DE TRIBUTAÇãO DIFERENCIADO PARA 
AS MICRO E PEqUENAS EMPRESAS qUE ENTRA EM VIGOR EM 2015, 
UNIFICA OITO IMPOSTOS EM UM úNICO BOLETO E REDUZ, EM MéDIA, 
40% A CARGA TRIBUTáRIA

Segundo pesquisa realiza-
da recentemente pelo Sebrae, as micro e 
pequenas empresas (MPEs) representam 
cerca de 99% das empresas do Brasil e são 
responsáveis por empregar 52% das vagas 
formais e correspondem a 25% do Produto 
interno Bruto (PiB).  

Com o objetivo de desburocrati-
zar e simplificar a vida dos empreendedores, 
na primeira quinzena de agosto a presidente 
dilma rouseff sancionou a Lei Complemen-
tar 147/2014 originado de um Projeto de Lei, 
que universaliza o Supersimples – sistema 
de tributação diferenciado para as micro e 
pequenas empresas que unifica oito impos-
tos em um único boleto e reduz, em média, 
40% a carga tributária. “Vemos essa evolu-
ção da lei como uma grande necessidade. O 
Simples tem uma importância no desenvolvi-
mento dos negócios. A simplificação é peça 
chave deste processo”, ressalta o consultor 
do Sebrae Paraná,  Agenor Felipe Krysa. 

Para o delegado do Conselho 
regional de Contabilidade de Guarapuava e 
região, Sadi Giongo, um dos grandes benefí-
cios desta medida é que o regime vai passar 

Simplificar o Simples

vEMOS ESSA 

EvOLUçãO COMO 

UMA GRAnDE 

nECESSIDADE. 

O SIMPLES 

tEM UMA 

IMPORtânCIA nO 

DESEnvOLvIMEntO 

DOS nEGóCIOS. A 

SIMPLIFICAçãO É 

PEçA ChAvE DEStE 

PROCESSO

AGEnOR FELIPE 

KRySA

“

“
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a considerar como critério o faturamento das 
empresas, e não a atividade, o que amplia o 
número de segmentos beneficiados. “O em-
presário passa a ter liberdade para definir a 
forma de atuação. Vamos também reduzir a 
burocracia e simplificar”.

São mais de 140 atividades que 
hoje estão enquadradas no regime de lucro 
presumido e passarão a ter direito a aderir ao 
Supersimples. Com isso, cerca de 450 mil pe-
quenos negócios, serão contemplados.

A lei de ampliação entra em vi-
gor em 2015. A partir daí, há expectativa de 
muitos avanços para as micro e pequenas em-
presas em todo o país. Entre elas, a geração 
de 9 milhões de novos empregos. “A partir de 
1 de novembro  o empresário já pode fazer 
o agendamento. A opção precisa ser concre-
tizada em janeiro. As empresas precisam de 
uma boa assessoria contábil para tomar uma 

decisão correta”, explica Sadi.
Outra vantagem para as micro 

e pequenas empresas é a desburocratização. 
Quando virar lei, permitirá um menor tempo 
de abertura e fechamento das empresas e a 
criação de salas do empreendedor nas pre-
feituras, que serão a entrada única de docu-
mentos. Além disso, o projeto também pro-
tege o Microempreendedor individual (MEi), 
categoria que fatura até r$ 60 mil por ano, 
de cobranças indevidas realizadas por con-
selhos de classe, por exemplo, e ainda veda 
a alteração do imposto Predial e territorial 
Urbano (iPtU) de residencial para comercial. 

Mesmo as empresas de porte 
micro (receita bruta até r$ 360 mil ao ano) ou 
pequeno (acima de r$ 360 mil e até r$ 3,6 mi-
lhões) que não optarem por esse regime es-
pecial de tributação, ainda poderão aprovei-
tar de algumas facilidades oferecidas pela lei. 

Fonte: Sebrae
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“O EMPRESáRIO 

PASSA A tER 

LIbERDADE PARA 

DEFInIR A FORMA DE 

AtUAçãO.

vAMOS tAMbÉM 

REDUzIR A 

bUROCRACIA E 

SIMPLIFICAR

”SADI GIOnGO

O delegado do Conselho regional de Contabilidade de 
Guarapuava e região, Sadi Giongo, ressaltou que esta 
mudança vai reduzir a burocracia e simplificar

CASA VECHIA

Entre elas, estão a prioridade em licitações 
públicas, acesso a linhas de crédito, simpli-
ficação das relações de trabalho, regras di-
ferenciadas de acesso à Justiça e participa-
ção em programas de estímulo à inovação. 
“A criação da Lei Geral foi uma luta muito 
grande das entidades de classe, quando se 
aprovou foi uma grande vitória. desde 2009 
buscamos simplificar o simples”, destacou o 
Consultor do Sebrae Paraná.

“Podemos dizer que as micros 
e pequenas empresas vêm sendo penaliza-
das constantemente com uma carga tributá-
ria excessiva, que vem causando uma série 
de impactos negativos na economia. Acredi-
tamos que esta ampliação já pode ser con-
siderada uma vitória para a classe associa-
tivista”, reforça o presidente da Associação 
Comercial e Empresarial de Guarapuava, 
Eloi Mamcasz.
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39° ExpOGuA
EXPOSItORES DO PAvILhãO DA InDúStRIA 
E COMÉRCIO FIzERAM A DIFEREnçA nA 39° DA FEStA

A Acig agradece a participação de 
todos os expositores. Obrigada por 

acreditarem na feira e principalmente 
em Guarapuava
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SGC 
SOCIEDADE GARANTIDORA: FACILITANDO 
O ACESSO AO CRéDITO PARA AS MICRO E 
PEqUENAS EMPRESAS

Após um longo período de pla-
nejamento, começou a funcionar efetiva-
mente no mês de agosto a Sociedade Ga-
rantidora de Crédito Centro Sul (SGC), que 
atende cerca de 28 municípios da região. “As 
Sociedades de Garantia de Crédito surgiram 
para suprir uma necessidade enfrentada por 
pequenas e médias empresas que tinham di-
ficuldade em encontrar garantias junto aos 
agentes financeiros”, explica o presidente da 
SGC Centro Sul, José divonsil da Silva.

na década de 90 teve início 
no Brasil as discussões sobre mecanismos 
de garantias de crédito para os pequenos 
negócios. A Lei nº 9.841/1999, que criou o 
antigo Estatuto das Micro e Pequenas Em-
presas, já previa a figura das sociedades 

de garantia solidária. 
As Sociedades de Garantia de 

Crédito são instrumentos que viabilizam 
a entrega de cartas de aval, garantindo às 
instituições bancárias o recebimento do 
recurso emprestado. Para poder usufruir 
dos serviços oferecidos pela SGC, os em-
presários precisam estar em dia com os 
impostos e a previdência, enquadrar-se na 
análise de crédito.

O primeiro modelo chegou ao 
país em 2003, com a criação da Associação 
de Garantia de Crédito da Serra Gaúcha, a 
Garanti Serra. Os resultados concretos da 
chamada pública do Sebrae nacional e a 
participação de lideranças empresariais em 
fóruns internacionais contribuíram para ala-

BUSCANDO O DESENVOLVIMENTO REGIONAL A SGC CENTRO SUL 
Já FIRMOU PARCERIA COM O SICOOB SUL E A FOMENTO PARANá E 
PRETENDE ASSOCIAR 20 EMPRESáRIOS ATé O FINAL DE SETEMBRO

CIDADE
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“AS SOCIEDADES 

DE GARAntIA DE 

CRÉDItO SURGIRAM 

PARA SUPRIR UMA 

nECESSIDADE 

EnFREntADA POR 

PEQUEnAS E MÉDIAS 

EMPRESAS QUE 

tInhAM DIFICULDADE 

EM EnCOntRAR 

GARAntIAS jUntO AOS 

AGEntES FInAnCEIROS

”jOSÉ DIvOnSIL DA 

SILvA

CIDADE

vancar a criação de um sistema de garantia 
de crédito no país. 

A retomada desse movimento 
se deu no Paraná, devido à presença forte do 
sistema cooperativista na região Sul, particu-
larmente, no estado paranaense. desta for-
ma, em junho de 2008, foi criada a noroeste 
Garantias, em Maringá; em agosto de 2009, 
foi constituída a Sociedade Garantidora de 
Crédito do Sudoeste (Garantisudoeste), com 
sede em Francisco Beltrão; e, em novembro 
do mesmo ano, foi formada a Garantioeste, 
na região de Cascavel, toledo e Foz do iguaçu 
e recentemente foi lançada oficialmente em 
Guarapuava a SGC Centro Sul.

A SGC conta com uma parceria 
fundamental com o Sebrae, responsável por 
depositar o fundo de risco. “Acredito que as 
Sociedades Garantidoras tem muito a con-
tribuir com o desenvolvimento econômico 

dos municípios atendidos e que ajudará a 
fomentar, de maneira sustentável, os micro 
e pequenos negócios que precisam de cré-
dito para ganhar competitividade”, afirma o 
gerente da Unidade de Acesso a Mercados 
e Serviços Financeiros do Sebrae nacional, 
Paulo Alvim.

A partir de agora, qualquer in-
teressado pode se associar a Garantidora 
Centro Sul, mediante o pagamento de uma 
“cota”, para obter uma carta de crédito, que 
será utilizada como aval na contratação de 
financiamentos. Associados da Associação 
Comercial e Empresarial de Guarapuava 
possuem benefícios e taxas diferenciadas. 
“A SGC vem como ferramenta essencial na 
melhoria da competividade da micro e pe-
quena empresa, queremos que ela cresça 
cada vez mais”, destacou o presidente da 
Acig, Eloi Mamcasz.
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Buscando continuar estimu-
lando a cultura da cooperação, a empre-
sária Elaine Scartezini assumiu a presi-
dência do Conselho/núcleo da Mulher 
Empresária. “Queremos fortalecer o cres-
cimento das empresárias com foco no as-
sociativismo, gestão de pessoas, rede de 
relacionamentos, multiplicando a troca de 
conhecimentos, com ações norteadas pelo 
planejamento estratégico”, ressaltou Elai-
ne. Como vice – presidente está a conse-
lheira Giselle Abdanur.

A expectativa para a nova ges-
tão é demonstrar e usar cada vez mais a for-
ça da mulher empreendedora, por meio da 
qualificação da empresária e colaboradores 
e também aprimorando a cada dia a estraté-
gia de realização de negócios.

Para o presidente da Acig, Eloi 
Mamcasz, o trabalho realizado pelo Ceme 
é fundamental. “Fico muito feliz em ver a 
força dessas mulheres, que estão sempre 
engajadas para ajudar a promover o desen-
volvimento local e social. A Acig está sem-
pre disposta em apoiar e ajudar em ações do 
Conselho”, reforça.

Até o final do ano o Conselho da 
Mulher planeja diversas ações, entre elas, o 
apoio ao detona Guarapuava, ações durante o 
Outubro rosa, participação na Convenção na 
Federação das Associações Comerciais do Pa-
raná, colaboração na mobilização nos 16 dias 
pelo fim da violência contra as mulheres, reali-
zação de cursos de capacitação, realização do 
dia da Secretária e a mobilização do Comércio 
para a decoração de natal.

fORTAlECER AS EMpRESáRIAS 
AtRAvÉS DO ASSOCIAtIvISMO É O 
FOCO DO CEME

26

CACICOPAREMPREEnDERCEME

ATé O FINAL DO ANO O CONSELhO PLANEJA REALIZAR DIVERSAS AÇÕES

“FICO MUItO FELIz 

EM vER A FORçA 

DESSAS MULhERES, 

QUE EStãO SEMPRE 

EnGAjADAS PARA 

AjUDAR A PROMOvER 

O DESEnvOLvIMEntO 

LOCAL E SOCIAL

”ELOI MAMCASz

Conselho da Mulher Empresária busca ficar cada vez mais forte
O presidente da Acig, Eloi Mamcasz junto com a 
presidente do Ceme, Elaine Scartezini Meirelles e 
com a vice – presidente, Giselle Abdanur
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REDESIM vAI REDUzIR O tEMPO 
PARA AbERtURA DE EMPRESAS

“
A REDESIM vAI 

SIMPLIFICAR O 

PROCESSO E REDUzIR 

COnSIDERAvELMEntE 

O tEMPO LEvADO 

PARA A AbERtURA 

E O FEChAMEntO DE 

EMPRESAS nO EStADO

”ARDISSOn AKEL

O Paraná contém, hoje, mais de 
um milhão de empresas ativas. Porém, an-
tes de começar uma atividade empresarial, 
é preciso passar por um cansativo processo 
para abrir o novo negócio. Segundo uma lis-
ta divulgada pelo Banco Mundial, de 2013, o 
tempo gasto para abrir uma empresa no país 
é de 107,5 dias, bem acima da média mundial 
que é de 24,9 dias

isso se deve a burocracia e a 
necessidade de cadastrar as mesmas infor-
mações em vários órgãos responsáveis pelo 
licenciamento de uma empresa. Segundo o 
presidente da Junta Comercial do Paraná 
(Jucepar), Ardisson Akel, atualmente o sis-
tema classifica no mesmo patamar micro, 
pequenas, médias e grandes empresas, o 
que acaba gerando demora na liberação dos 
alvarás e licenciamentos. “A rede nacional 
para a Simplificação do registro e da Lega-
lização de Empresas e negócios vai simplifi-
car o processo e reduzir consideravelmente 
o tempo levado para a abertura e o fecha-
mento de empresas no Estado. Estimamos 
que em caso de empresas de baixo risco 

esse tempo não ultrapasse cinco dias”.
A redesim instituída pela Lei n° 

11.598/2007 busca contribuir para a desbu-
rocratização da abertura e do fechamento da 
empresa. Ela é administrada por um comitê 
gestor, composto por órgãos e entidades do 
governo federal, estadual e municipal, sen-
do presidido pelo Ministério do desenvolvi-
mento, indústria e Comércio Exterior. 

Conforme o presidente da Juce-
par, a implantação do novo cadastro de em-
presa depende também da adaptação e sim-
plificação dos processos de outros órgãos 
envolvidos no registro empresarial e ainda 
do fornecimento, pelo governo federal, do 
software deferidor do CnPJ. “O objetivo para 
esse ano é que a redeSim seja implantada nas 
12 principais cidades do Paraná, levando em 
consideração o número de abertura de em-
presas, o número de empresas ativas no esta-
do”, ressalta o presidente da Jucepar

O convênio define que em três 
anos a redeSim esteja implantada em todos os 
municípios. O cronograma aponta 40 cidades 
neste ano, 210 em 2015 e 149 em 2016.

O OBJETIVO PARA ESSE ANO é qUE A REDE NACIONAL PARA A 
SIMPLIFICAÇãO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇãO DE EMPRESAS E 
NEGÓCIOS SEJA IMPLANTADA NAS 12 PRINCIPAIS CIDADES DO PARANá
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GUARAPUAvA EM núMEROS
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RECOnhECIMEntO

GRISAuTO ESCApAMENTOS 
É MÉRItO EMPRESARIAL

durante a 22° Edição do Jantar 
do Empresário a classe empresarial conhe-
ceu as empresas referências em gestão nas 
categorias micro, pequena, média e grande. 
Em 2014, na categoria micro-empresa a ga-
nhadora foi a Grisauto Escapamentos. “O 
Prêmio Mérito Empresarial veio para nós 
como reconhecimento do nosso trabalho 
realizado ao longo de 23 anos”, ressalta a 
empresária Vera Grisard.

A notícia foi recebida por to-
dos com muita alegria. Pois, todo o trabalho 
desenvolvido em Guarapuava foi reconheci-
do por uma premiação séria que conta com 
uma rigorosa avaliação. “Fomos reconheci-
dos, este sentimento é único. isso nos in-
centiva a trabalhar cada dia com mais em-
penho”, afirma Vera.

O Mérito Empresarial é um 
gerador de mudanças, quando o empresá-

rio responde o questionário reflete sobre 
as ações e ferramentas que sua empresa 
possui e as quais pode implantar futura-
mente. Vera contou que no início tudo foi 
muito difícil, pois ela não entendia nada 
de escapamentos, nem de compras e de 
vendas. “Com muito suor e lágrimas fui 
pesquisando aprendendo e crescendo jun-
to com a loja num segmento do mercado 
quase todo masculino. Agradeço a deus, 
minha família  e toda minha equipe que me 
deram todo o  apoio”.

O Mérito Empresarial é uma 
realização do Conjove, com a parceria da 
Acig, do Sebrae, da Bettega Assessoria de 
Cobrança e da Agência digital K13. “É muito 
bom receber os cumprimentos dos amigos 
e de nossos clientes. Com este reconheci-
mento nossa equipe se sente também orgu-
lhosa e motivada”, finaliza Vera.

“
FOMOS RECOnhECIDOS

EStE SEntIMEntO

É únICO.

ISSO nOS InCEntIvA

A tRAbALhAR CADA

DIA COM MAIS

EMPEnhO

”vERA GRISARD
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COnjOvE

O SEGREDO DA CAIxA

durante os dez dias da 39° Expo-
gua os empresários participantes do Conselho/
núcleo do Jovem Empresário (Conjove) dividi-
ram tarefas e realizaram o Feirão do imposto no 
Pavilhão da indústria e Comércio. 

O Conjove realizou a ação na feira 
devido ao grande fluxo de pessoas, uma opor-
tunidade para conscientizar o público. “Muitos 
não sabem que os impostos estão embutidos 
em todos os produtos que compramos nos que 
recebemos nos que doamos”, ressaltou o presi-
dente do Conjove, Eduardo Christ.

no local, havia uma caixa adesi-
vada “Você sabe para onde vai todo o dinhei-
ros dos seus impostos?”, juntamente com um  
contador do impostômetro que mede, em tem-
po real, a quantidade de impostos pagos desde 
janeiro deste ano até a data em questão.  Com 
isso, o principal objetivo foi chamar a atenção 
dos visitantes. “A caixa superou todas nossas 
expectativas em relação a chamar a atenção da 
comunidade e transpôs isso em resultados já 
que foram coletadas mais de 1.200 assinaturas 
para a petição que propõe a Simplificação Fiscal 
por meio da redução do número de impostos, 
ponto de partida para a redução da carga tribu-

tária”, conta o conselheiro Lucas Ponchon.
Os conselheiros estavam todos os 

dias acompanhando a caixa, sempre conversan-
do com o a população e explicando os motivos 
e a importância de assinar o abaixo assinado. 
“Com o auxilio dos conselheiros conseguimos 
uma grande quantidade de assinaturas e princi-
palmente mostramos para muitas pessoas o va-
lor arrecadado em impostos”, afirma Eduardo.

Até o final do ano a expectativa 
do Conselho é realizar mais ações de conscien-
tização sobre a cobrança de impostos. “nosso 
trabalho está apenas começando, vamos ter 
outros dias de feirão, levaremos a caixa para 
outros pontos da cidade, e para obtermos su-
cesso buscamos o apoio de toda sociedade de 
Guarapuava e região”, destaca Lucas.

CONJOVE REALIZOU UMA AÇãO PARA CONSCIENTIZAR AS PESSOAS 
SOBRE A COBRANÇA DE IMPOSTOS NO BRASIL
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FEIRãO DO IMPOStO
 O projeto foi criado em 2003, na 
cidade de Joinville, Santa Catarina, pelo 
núcleo de Jovens Empresários da ACiJ (As-
sociação Empresarial de Joinville). Os jovens 
empresários se reuniram para mobilizar a 
sociedade civil joinvilense para informar e, 
sobretudo, educar a população a respeito do 
quanto se paga em impostos.
 Já que a grande maioria dos brasilei-
ros não tem consciência que paga impostos 
sobre todos os produtos e serviços que con-
some em seu dia a dia, o Feirão do imposto se 
tornou uma ação nacional, realizada anu-
almente através da Conaje (Confederação 
nacional dos Jovens Empresários).
A iniciativa também tem o intuito de chamar 
a atenção da população para o que se recebe 
em troca nos serviços públicos como contra-
partida do pagamento de tantos impostos.

COnjOvE
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