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pAlAvrA dA diretoriA

Loren D’Angelo
Vice-Presidente de Comércio da Acig

A mudança exige flexibilidade. Quanto melhor você é 
capaz de adaptar-se a mudanças, maiores serão suas 
chances de ser bem sucedido. Depois de concluir sua 
autoavaliação, dê uma olhada nas exigências da nova 
situação. Em vez de focar nas diferenças, foque em se-
melhanças. Suponha que você fosse um treinador de 
futebol em uma universidade. Um dia o reitor diz que 
o programa de futebol irá terminar, e você terá que ser 
treinador de basquete ou deixar a universidade. Como 
você reagiria? Futebol e Basquete têm diferenças im-
portantes, mas em ambos os esportes você quer vencer 
o adversário. Em ambos, um treinador deve motivar os 
jogadores para alcançar um desempenho de pico e tem 
que lidar, quando necessário, com problemas de disci-
plina. Em ambos, estratégia, planejamento e preparação 
são vitais para o sucesso. Se você quisesse fazer essa 
mudança com êxito, você iria olhar para as semelhan-
ças e alavancar o conhecimento existente. Então iria 
reconhecer falhas e fazer planos apropriados para en-
frentá-las. Pense da mesma maneira sobre como você 
pode adaptar suas próprias habilidades para um novo 
ambiente. Percebo a diferença dos empresários de su-
cesso na Associação e em salas de treinamentos. Eles 
estão sempre em busca de planejamento e preparação. 
Qual o foco que você tem dado 
em seu comércio para este fim 
de ano? E em sua gestão? Tem 
buscado o apoio no local certo? 
Fica o convite para visitar ACIG 
e descobrir novas estratégias!

PRESIDENTE
1º Vice-Presidente
2º Vice-Presidente
Vice-Presidente Comércio
Vice-Presidente Indústria
Vice-Presidente p/Ass.Prest. de Serviço 
Vice-Presidente Agrícola
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Diretora de Promoções e Eventos

Fale com a ACIG: 
Rua XV de Novembro, 8040 - Centro |  CEP 85010-100

Fone (42) 3621-5566 | fax 3621-5573 | www.acig.com.br | acig@acig.com.br
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dia 17 De outubro 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 - simone montero e zelia Ap. roberto 
iatskiv (ótica veja)
2 - rosangela nahm, giovana d’Angelo 
de souza e loren d’Angelo
(dale carnegie)
3 - Adão luiz gonçalves e léia busmayer 
(tormec mecânica e tornearia)
4 - rudival Kasczuk (Fortcar center)
5 - josemar luciano barbosa e luciano 
carneiro (Abrasul tintas)
6 - Antonio hiroyuki Yamaguti
(royale lanches)
7 - gidalti bueno linhares (dental life)
8 - olga guimarães e timóteo monteiro 
guimarães (Atual confecções)
9 - Yorrana Weiber, marco Aurelio 
borges, édina cristina lisboa, barbara 
marcontes, daniel e Ana paula domenico 
(employer)
10 - bernardete sberze (o boticário)
11 - reinaldo juliani e Alecsandra royer
(Força e luz do oeste)
12 - André correia (Fusion representação)
13 - Antonio cunico e luiz homero cunico 
(moinho são luiz)
14 - elisandra uhry voges milla
(Armazém dona sophia)
15 - gabriela Abt tratz
(viveiro de Flores gabriela tratz)
16 - dilselene reis e dilcemeri padilha
(berçário bambini)
17 - valdoni pacheco (vasp imóveis)
18 - douglas vieira, nerilma gonçalves e 
maikon carneiro (cvc turismo)
19 - vanessa b. laty e daviele bortolanza 
da silva (bs Assesssoria)
20 - Alana marcante e hélio marcante 
(patoeste)
21 -cledemar mazzochin (inviolável), 
tereza carneiro (Acig), josé Acir dos 
santos (Acig) e emerson theodorovicz 
(reptec tecnologia)
22 - manoel Araújo sampaio e Ana célia 
Araújo (rhelp recursos humanos)

Fotos: ACIG
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colunA empresAriAl

eventos em
destaque
1 - grAFite pApelAriA comemorAndo os 3 Anos de 

AtividAdes

2 - comemorAção de  1 Ano dA FrAnquiA lilicA 
& tigor em guArApuAvA. A FestA Foi em Alto 
estilo nA bAlAdinhA Kids

3 - intersites pArticipA do mAior evento 
itinerAnte sobre mArKeting digitAl dA 
AméricA lAtinA

4 - A diretorA de promoções e eventos dA Acig, 
mAriA inês guiné, e A presidente do ceme, 
elAine scArtezini meirelles, prestigiArAm 
A inAugurAção dA lojA dA Arezzo em 
guArApuAvA. elAs ForAm recebidAs pelos 
empresários mAriAnA grAvon e murilo KAled 
jovtei

5 -A lojA puro luxo AgorA Atende em novo 
endereço, nA ruA guAírA, Ao lAdo dAs lojAs 
AmericAnAs

6 - no diA 27/09 A KuKA mAluKA comemorou 12 
Anos. Foi um sábAdo muito divertido com 
oFicinA de cup cAKe e um lindo desFile 

7 -o empresário gimerson rodrigues rAmos e 
suA equipe comemorAm em novembro mAis um 
Aniversário dA guArAvedA

8 - o senAdor álvAro diAs, em evento em 
guArApuAvA, AcompAnhAdo pelo 2˚ vice-
presidente dA Acig, cledemAr mAzzochin, 
e pelo 1˚ vice-presidente dA instituição, 
rudivAl KAsczuK

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

1 2

43

5 6

7 8
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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 - spYtech rAstreAmento e logísticA

2 - Arezzo guArApuAvA

3 - sistemA pAx cristo rei

4 - pAleteriA guArApuAvA

5 - máquinAs elétricAs

Fotos: Acig

1

2

3

4

5
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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 Jean Wilderson Bodot

você, empresário

minhA históriA de 
empreenDeDoriSmo

Iniciamos as atividades da Zeus Excelên-
cia em Segurança Eletrônica em Fevereiro de 2011, com a 
missão de proporcionarmos ao cliente aquisição de siste-
mas de segurança e suporte com técnicos especializados 
e que entendam de suas reais necessidades. Hoje somos 
sócios da empresa eu, Jean Wilderson Bodot, Tecnólogo em 
Analise e Desenvolvimento de Sistemas, e Ricardo Folador, 
Técnico em Automação Residencial e Industrial. Contamos 
com 3 colaboradores na área técnica e de atendimento.

A frase que mais se adéqua à nossa histó-
ria talvez seja “onde os outros veem problemas, nós vemos 
oportunidades”. Migrei da área da informática para a segu-
rança eletrônica pela carência de profissionais. O Ricardo 
trabalha na área de automação de segurança eletrônica há 
mais de 18 anos. Ele passou por algumas empresas da ci-
dade e sempre observou de modo crítico a execução das 
obras e serviços, mas estava impossibilitado de agir de for-
ma mais contundente por ser apenas funcionário.

Para conhecer um pouco mais do per-
curso percorrido até chegarmos a Zeus, descrevo um 
pouco da minha história como empreendedor. Come-
cei a trabalhar aos 14 anos como auxiliar de escritório. 
Trabalhei como faturista em uma loja de materiais de 
construção e no CPD de uma imobiliária aos 17 anos. 
Abandonei os estudos por causa do trabalho. Surgiu 
uma oportunidade em uma transportadora em São Pau-
lo. Fui e quando cheguei a vaga já havia sido preenchida. 
Existia na empresa uma vaga como motorista de cami-
nhão, como já estava lá e sem conhecer ninguém, não 
me restavam muitas opções. Por 10 anos trabalhei como 
motorista em algumas empresas. Pela falta de opções 
na área, abandonei a carreira. Casei-me e tivemos dois 
filhos. Recomecei praticamente do zero e fui trabalhar 
de motorista de ônibus de transportes coletivos. Nesta 
empresa, surgiu a oportunidade de fazer um curso de 
informática. A partir do curso, apareceram serviços de 
suporte de informática. Quando me dei conta, faturava 
mais com suporte do que na empresa de transportes 
coletivos. Vendi o carro que possuía e investi no meu 
primeiro computador. Como no bairro onde moro na 
época poucos possuíam computadores, passei a tirar 

cópias, imprimir trabalhos. Comprei mais computado-
res, e abri uma Lan House. Foi nesta época que tive o 
primeiro contato com segurança eletrônica, que me foi 
apresentado pelo Ricardo, hoje meu sócio na Zeus. 

A partir daí, algumas empresas de segu-
rança souberam do trabalho que eu fazia e passei a efetuar 
configuração de sistemas de segurança para alguns esta-
belecimentos, até surgir o primeiro trabalho de sistema de 
câmeras, em uma loja de variedades da cidade. Como não 
possuía funcionários, efetuei grande parte do serviço sozi-
nho, com o auxílio do Ricardo. Após concluirmos o projeto, 
em uma conversa informal, resolvemos montar a empresa 
para executar o serviço e fazer instalações, terceirizando 
nossos serviços para empresas de segurança. Assim surgiu 
a Zeus. No início prestávamos serviço para duas empresas 
de monitoramento, porém não tínhamos contrato e um dia 
ficamos sem trabalhos. Mudamos nosso foco de atuação e 
passamos a atender em nosso endereço atual, diretamen-
te focado no consumidor final. Esse período nos propor-
cionou o grande desafio de honrar os compromissos com 
os fornecedores e colaboradores. Ficamos quase 3 meses 
sem fazer retiradas da empresa. 

Em 2010 vi uma possibilidade de conclusão 
do ensino médio. Iniciei a Graduação em Análise e Desenvol-
vimento de Sistemas na Faculdade Guairacá, que conclui no 
ano de 2013. Com a graduação, tivemos a oportunidade de 
prestar consultoria de infraestrutura de TI na ampliação da 
estrutura do Specialite Centro Médico, onde tive o convite 
e o privilégio também de gerenciar o projeto de implemen-
tação de um sistema ERP (Enterprise Resource Planning), 
onde mantemos a consultoria e suporte.

Lembro-me de uma frase do palestran-
te Marcos Sousa: “Temos a tendência a voltar a fazer as 
coisas como sempre fizemos. Temos uma tendência em 
voltarmos para nossa zona de conforto. Mas, precisamos 
estar resolutos de que precisaremos não só começar um 
novo caminho, como passar por ele repetidas vezes de 
modo cada vez mais consistente.” Estar na zona de descon-
forto é a maneira de melhorar sempre. É isso que nos per-
mite trazer novidades e manter nosso relacionamento com 
os clientes, sabendo que sempre procuramos o melhor.

“
A FrAse que mAis 

se AdéquA à 

nossA históriA 

tAlvez sejA, onde 

os outros veem 

problemAs, 

nós vemos 

oportunidAdes

”jeAn Wilderson 

bodot
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você, empresário

novembro
fundAção fundAçãoempresA empresAempresA fundAção

1 ano 
Educacional Damasio 28/11/2013
Mestre Cervejeiro.com - Guarapuava 20/11/2013
Maria Brasileira - Guarapuava 05/11/2013
Lavoura Guarapuava 01/11/2013
2 anos 
RMR Purificadores de água 26/11/2012
Guaraveda 07/11/2012
Protec Equipamentos de Proteção 06/11/2012
3 anos 
Boa Esperança Confecções 14/11/2011
Silvestre Imóveis 10/11/2011
Fathiota Modas 03/11/2011
Velox 03/11/2011
4 anos 
Emissora e Gerenciadora de Cartões 25/11/2010
Dermaclean 22/11/2010
Forte Motos 19/11/2010
Diogo Mudryk 19/11/2010
Academia Companhia do Corpo 08/11/2010
5 anos 
Weda do Brasil 25/11/2009
Infosystem 10/11/2009
Armazém Dona Sophia 07/11/2009
6 anos 
Malhas Schultz 25/11/2008
Centro de Ed. Inf. Mamãe Natureza 25/11/2008
Guará Parafusos 13/11/2008
7 anos 
Construa Material para Construção 20/11/2007
N. Camaroto & G. Pereira Ltda. 20/11/2007
Posto B2 06/11/2007
Elite Diagnósticos por Imagem 06/11/2007
8 anos 
Expressiva For Men 20/11/2006
Panamericano 10/11/2006

empreSa aDeSão

novos AssoCiAdos

Evopet                                                                        22/09/2014
Sistema Pax Cristo Rei 22/09/2014
Hyundai Portela 22/09/2014
Mania de Beleza 06/10/2014
Bete Joias 06/10/2014
Velox 06/10/2014
Celta Acabamentos 06/10/2014
Spytech Rastreamento de Sistemas 06/10/2014
Máquinas Elétricas 06/10/2014

Restaurante Casa Vecchia 07/11/2006
9 anos 
Correios Ag. Industrial de Guarapuava 18/11/2005
Guaratruck Acessórios 16/11/2005
P P A Guarapuava 04/11/2005
10 anos 
Auto Molas M L 04/11/2004
Supermercado Parteka Santa Cruz 01/11/2004
Du Truck Autopeças  01/11/2004
12 anos 
O.K.O Batatas Ltda. 11/11/2002
Cercopa 01/11/2002
13 anos 
Mercadomóveis - Loja 2 30/11/2001
David L. Alves Figueiredo - Médico 25/11/2001
Cine XV 07/11/2001
14 anos 
Abrão Transporte e Logística 20/11/2000
Centro de Educ. Infantil Aldeia do Sol 01/11/2000
15 anos 
Renovadora de Veículos Adrifer 24/11/1999
Escola Primeiros Passos 01/11/1999
16 anos 
Neves Materiais de Construção 19/11/1998
Diário de Guarapuava 13/11/1998
19 anos 
Unifort Mateirais de Construção 24/11/1995
Guaracig 01/11/1995
20 anos 
Tijolão Materiais de Construção - Loja 1 24/11/1994
Auto Molas Coradassi 11/11/1994
Rede Saúde Imp. Com. Med. Ltda. 01/11/1994
21 anos 
Servisom 23/11/1993
Multipla Brasil 16/11/1993
Saglosy Uniformes 08/11/1993

Pulsar Propaganda 04/11/1993
22 anos 
Frigel Dist. de Alimentos Ltda. 09/11/1992
Mecânica Centauro 04/11/1992
23 anos 
Free Way 01/11/19891
27 anos 
Madacturbo Com. de Turbinas Ltda. 05/11/1987
29 anos 
San Rio Modas 08/11/1985
37 anos 
Tranp. Col. Pérola do Oeste 23/11/1977
43 anos 
Santa Terezinha Floric. Decor.  09/11/1971
44 anos 
Alicerce Mat. de Construção 17/11/1970
45 anos 
Posto Planalto 14/11/1969
50 anos 
Eletro Rádio Universal 24/11/1964
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empreendedor

Abrão nAssAr seguiu suA intuição e fez Como milhAres de 
empreendedores por todo brAsil: Criou CorAgem, deCidiu 
deiXAr de ser empregAdo e depositou suA CriAtividAde e 
forçA de trAbAlho em seu próprio negóCio.
ComemorAndo 20 Anos de AtividAdes do tiJolão, ele AvAliA 
A evolução do merCAdo de mAteriAis de Construção em 
guArApuAvA e fAz plAnos pArA o futuro dA loJA

Acig  |  novembro 2014

“
A logísticA é 

muito rápidA e 

dinâmicA, o que 

FAz com que A 

concorrênciA 

Aumente

”Abrão nAssAr

abrão naSSar
um empreendedor que construiu 
suA própriA históriA 

Como Começou suA históriA de 
empreendedorismo?
Eu trabalhava na empresa de um amigo e com o 
passar do tempo fui criando coragem. Na época 
avaliamos que o ramo era muito bom, por isso, 
chamei mais dois amigos e formamos um trio, 
uma sociedade. Iniciamos nossa empresa em 
1994. O Tijolão já está com 20 anos. 

quAis As prinCipAis difiCuldAdes enfrentAdAs 
nA époCA em que o tiJolão foi CriAdo? e hoJe, 
quAis são os prinCipAis desAfios?
Na época existia uma grande dificuldade 
com questões ligadas à logística, a parte para 
conseguir materiais era complicada. Agora é ao 
contrário, a logística é muito rápida, dinâmica 
e faz com que aumente a concorrência. Hoje 
a oferta de mercadoria é muita e é fácil para 
comprar, você compra pela internet. O próprio 
mercado mudou, os materiais, que no começo 
da empresa eram difíceis de serem conseguidos, 
hoje muitas vezes são oferecidos nas portas das 
casas. Este é um dos motivos que faz com que 
você tire a margem de lucro, acorde cedo, perca 
o sono, tentando ser mais criativo e oferecendo 
também outros produtos.  

quAntAs loJAs o tiJolão possui AtuAlmente?
Iniciamos em 1994 com esta loja aqui na Santa 
Cruz e, em 1997, achamos que havia espaço 
para mais uma loja, que montamos em outro 
canto da cidade. É uma outra loja, é um outro 
CNPJ, não é filial. 

Como é AdministrAr As duAs loJAs?
Todo o processo de gestão acaba sendo por aqui. 
As compras sou eu que faço, as entregas é desta 
loja da Santa Cruz que saem, o controle financeiro 
também é feito por aqui. Lá acaba atuando mais 
como um ponto de vendas.  

o merCAdo dA Construção Civil está bAstAnte 
AqueCido em guArApuAvA nos últimos Anos. 
Como isso tem interferido nAs vendAs?
Veja bem, hoje é muito comum você fazer um 
orçamento para o início de uma obra e a empresa 
responsável por executá-la já ter o telefone de 
quem irá entregar os tijolos, o ferro. O mercado 
está aquecido, mas a oferta de mercadoria é muito 
grande também. Então, por esse lado, mesmo o 
mercado estando aquecido, o ganho não é tanto. 
A concorrência é grande, então muitas vezes 
temos que sacrificar margem (de lucro), temos 
que fazer visitas aos clientes. A cidade está um 
canteiro de obras, mas não é tão simples quanto 
as pessoas pensam. 
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empreendedor

Acig  | junho 2014

“
sinto que estAr 

dentro dA Acig 

me Abriu muitos 

cAminhos

”Abrão nAssAr

Como é A suA relAção Com os Clientes e Com os 
forneCedores?
Nós tentamos que seja sempre a melhor possível. 
Gostaria de evoluir neste sentido, termos aqui 
um pós-venda melhor, mas nos esforçamos para 
fazer um bom trabalho desde a compra até a 
entrega. 

pArA o senhor, quAl é o prinCipAl 
diferenCiAl do tiJolão?
Acredito que o atendimento. Aqui no Tijolão 

tudo é fácil. O cliente quer abrir um crediário 
é fácil, quer comprar e pagar na casa é fácil, 
nós procuramos facilitar tudo. A informação 
também, às vezes o cliente não sabe a 
quantidade de material que vai usar, então 
temos um pessoal bacana que faz essa parte. 

quAl suA AutoAvAliAção Como 
empreendedor?
Acredito que eu seja um empreendedor dentro 
do padrão normal. Tenho várias ideias, que 
pretendo colocar em prática no futuro próximo. 
O tempo faz com que você melhore, que você 
aprenda mais. Cada dia é um aprendizado, seja 
com os representantes que nos visitam ou com 
os fatos inesperados que acontecem.
 
Como membro dA diretoriA eXeCutivA dA 
ACig, quAl suA AvAliAção sobre A função que 
o senhor desempenhA e, de que mAneirA 
estA AtividAde Contribui pArA o seu diA A diA 
Como empreendedor?
Faço parte da Diretoria da Acig como Diretor 
do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito). Sinto 
que estar dentro da Acig me abriu muitos 
caminhos, tanto comercialmente quanto na 
vida pessoal. Fiz muitas amizades, criei muitos 
contatos, ajuda muito. A Acig é fantástica, é 
uma entidade que abre portas, essencial para 
o empresário. 

Como o senhor imAginA o tiJolão pArA os 
próXimos Anos? 
O Tijolão vai crescer muito. Ele vai diversificar 
os serviços. Temos planos para aumentar a 
loja, fazendo com que ela dobre de tamanho, 
e oferecer muitos produtos para a casa, 
não só para construção, mas materiais para 
acabamento, peças de decoração. Queremos 
fazer uma loja bem bacana, é o nosso plano.      
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conjove

“
A missão técnicA é 

umA boA oportu-

nidAde de buscAr 

conhecimento

”eduArdo christ 

conSelheiroS Do conjove 
participam De miSSão técnica
oportunidAde serviu pArA que grupo vislumbrAsse novAs perspeCtivAs de gestão e merCAdo

de trabalho de campo foi marcado por visitas a em-
preendimentos como a Casa Santa Luzia, tradicional 
mercado paulistano, que comercializa produtos ali-
mentícios e gastronômicos de luxo. Os participantes 
foram ainda à Rua Oscar Freire, famoso ponto de 
comércio da capital paulista. Também estiveram no 
roteiro a empresa Ramo Urbano e a rede de panifica-
doras belga Le Pain Quotidien. 

No segundo dia de visitas, o grupo 
conheceu o Shopping Atacadista Mega Polo, onde 
pôde entender melhor a importância do Visual Mer-
chandising. Na Eletrônica Santana, os participantes 
tiveram uma videoconferência com um dos proprie-
tários da empresa. Outros locais visitados foram a 
Livraria da Vila, o Shopping JK Iguatemi e a Barbearia 
Corleone, espaço inovador que mistura serviços de 
barbearia e bar. No último dia da Missão Técnica, foi 
realizada a visita ao Nespresso Expertise Center e à 
GS1 Brasil. A última atividade da Missão foi uma tro-
ca de ideias entre os participantes sobre os aprendi-
zados adquiridos. 

Para o conselheiro do Conjove Marco 
Borges, a experiência na capital paulista foi bastante 
válida. “Ter a oportunidade de participar dessa expe-
riência foi fantástico, o aprendizado sobre empreen-
dedorismo, inovação, tecnologia, gestão, pessoas foi 
acima de qualquer expectativa. Valeu muito à pena 
participar”, afirmou. Para o presidente do Conselho, 
Eduardo Christ, Missões Técnicas como esta ajudam 
a rever conceitos e pensar em novos modelos de 
gestão. “A Missão Técnica é uma boa oportunidade 
de buscar conhecimento, novas práticas, inovação e 
novos modelos de negócios. Este ano fiz duas mis-
sões técnicas: Nova Iorque e São Paulo. Com base 
na experiência que tive, espero poder fazer pelo 
menos uma missão por ano, para reciclar meus co-
nhecimentos e trazer um novo oxigênio para minha 
empresa”, disse.  

Estar na maior cidade da América 
Latina, visitar 27 empresas em três dias. Mas não 
quaisquer empresas, e sim aquelas que além de fa-
zer sucesso, tornaram-se referências no setor do 
comércio varejista por implantarem métodos de tra-
balho e gestão que se diferenciam de seus concor-
rentes, ou ainda, por investirem em segmentos até 
então pouco explorados. Este é o resumo da Missão 
Técnica promovida pelo Sebrae Paraná a cidade de 
São Paulo, da qual participaram oito conselheiros do 
Conjove, o Vice-presidente para Assistência e Pres-
tação de Serviços da Acig, Emerson Theodorovicz, e 
o Presidente da entidade, Eloi Mamcasz. 

Na abertura da Missão Técnica, o 
grupo recebeu informações acerca do comércio 
varejista de São Paulo e também foi instruído 
sobre alguns conceitos primordiais para o vare-
jo como tecnologia, canais de venda, inovação, 
experiência de compra, visual merchandising, 
design, relacionamento no varejo, sensoriali-
dade, posicionamento/foco, mix de serviços e 
sustentabilidade. Este workshop de abertura 
serviu para que os participantes pudessem ana-
lisar melhor os locais visitados.

Em todas as atividades o grupo foi 
orientado por consultores do Sebrae. O primeiro dia 

Workshops e Visitas foram as principais 
atividades da Missão Técnica
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comércio

natal FantáStico acig 2014 
mudA de FormAto pArA prestigiAr 
comerciAntes e consumidores

 Para a maioria das pessoas o Natal é a 
época mais gostosa do ano. Tempo de enfeitar 
as casas e passar bons momentos ao lado da 
família e dos amigos. O mesmo podemos dizer 
dos nossos lojistas. O espírito fraternal que 
toma conta das ruas da cidade impulsiona as 
vendas, fazendo do Natal a data mais impor-
tante para o comércio local.
 Pensando em fomentar o comércio, a 
Acig realiza há quase 15 anos sua já tradicional 
Campanha de Natal. O Natal Fantástico Acig, 
como vem sendo chamado nas últimas edições, 
em 2014 está com novidades. Atendendo a uma 
demanda dos próprios lojistas, que costumeira-
mente participam da promoção, este ano todas 
as 130 lojas que estarão na Campanha terão 
um sorteado. Funcionará da seguinte forma: as 
urnas serão sorteadas de maneira individual, o 
que permitirá que cada estabelecimento pre-
mie um de seus clientes com um vale-compras 
de R$ 300,00. Ao final, todos os cupons serão 
colocados em uma grande urna, de onde sairá o 
ganhador de um Volkswagen UP 0KM, modelo 
2015. Os vales-compras serão divididos em três 
vales de R$100,00 e poderão ser descontados 
em qualquer estabelecimento comercial partici-
pante da campanha.  
 O presidente da Acig, Eloi Mamcasz, 
explica esta mudança na estrutura do Natal 
Fantástico faz parte de uma série de outras 
iniciativas que já vem sendo implantadas nos 
últimos anos pela atual gestão da entidade. “A 
campanha é um estímulo às compras do fim 

de ano. Este é um momento muito importante 
para o comércio, é a safra que se espera o ano 
todo, movida pela injeção do décimo tercei-
ro, dos proporcionais e das férias”, comenta 
Mamcasz. O Presidente ainda enfatiza que 
Guarapuava, como pólo regional, atrai consu-
midores de outros municípios, o que contribui 
para que o dinheiro permaneça na cidade. 
 Além das mudanças no formato do sor-
teio, o Natal Fantástico da Acig será mais longo. 
Os kits de adesão já estão sendo comercializados 
e as urnas poderão receber cupons até o início 
de janeiro de 2015. Os sorteios acontecem dia 17 
de janeiro do ano que vem, e abrem as comemo-
rações pelos 60 anos da entidade.  

“
este é um 

momento muito 

importAnte pArA 

o comércio

”eloi mAmcAsz
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inverso, permitindo que os lojistas locais con-
sigam fazer o giro de estoque e dando aos con-
sumidores a garantia de que estão levando para 
casa peças de alta qualidade. “Essa feira aquece 
todo comércio, é uma oportunidade maravilhosa 
para nossos comerciantes se prepararem já para 
o Natal. A própria população aproveita muito. 
Minha alegria foi saber que vieram ônibus com 
pessoas de municípios da região. Esta movimen-
tação não fica apenas aqui, mas abrange também 
os municípios vizinhos. Isso fortalece a região in-
teira e incentiva os comerciantes nesta produti-
vidade”, enfatizou a Vice-Presidente de Comércio 
da Acig, Loren D’Angelo. 

Já no primeiro dia do Detona Gua-
rapuava, os lojistas faziam uma análise positiva 
desta segunda edição do evento. Para Jaime Ca-
valcanti, a mudança de espaço deu ao público 
mais conforto e contribuiu para o sucesso da fei-
ra. “Vimos que o cliente gostou, ficou mais tempo 
nos estandes. A união dos lojistas é uma tacada 
certa. Se não pensarmos iguais, para fazermos 
uma feira deste porte, outros lojistas de fora vão 
aproveitar. Foi muito legal os comerciantes terem 
comprado a ideia”, destacou. A empresária Anaiá 
Ribas participou pela primeira vez da feira, e atra-
vés dela conseguiu estreitar a relação com o con-
sumidor. “O movimento foi excelente. Tentamos 
colocar descontos bastante atrativos nas peças, 
o que nos deu um retorno ótimo. Muita gente que 
visitou a feira não conhecia nosso trabalho, e teve 
curiosidade em conhecer a loja”, disse. 

Ao final do evento, a empresária 
Katia Burko, idealizadora e organizadora do De-
tona Guarapuava, ressaltou que a avaliação por 
parte dos consumidores sobre a feira foi melhor 
do que no ano anterior. “O local deu mais con-
forto aos consumidores, com estacionamento 
coberto e praça de alimentação maior. Tivemos 
mais opções de expositores e foi um grande 
desafio aumentar este número em um momen-
to de recessão, mas tivemos um desempenho 
muito bom. Já estamos pensando na próxima 
edição, vendo os pontos que podem ser melho-
rados”, revelou. 

cApA

Entre os dias 17 e 19 de outubro acon-
teceu mais uma edição do Detona Guarapuava, a 
maior feira de ponta de estoque do município e da 
região. Em 2014, o número de expositores dobrou 
comparando-se com a edição anterior da feira, reu-
nindo empresários dos setores de calçados, con-
fecções e perfumaria, oferecendo produtos para os 
públicos feminino, masculino e infantil com até 80% 
de desconto. Empresas do setor alimentício também 
estiveram no Detona Guarapuava. 

A população, que em 2013 já havia 
comparecido ao evento em grande número, vol-
tou a surpreender. Os organizadores do Detona 
estimam que cerca de 40 mil pessoas estiveram 
no Pahy Centro de Eventos durante os três dias 
da feira. É o caso de Maria Eloize Chimanske, que 
ano passado não teve a oportunidade de pres-
tigiar o evento, e que este ano viu no Detona a 
possibilidade de adquirir produtos de qualidade e 
com preços bastante acessíveis. “Fiquei sabendo 
ano passado, mas não pude ir. Acho que é mui-
to bom para nós (consumidores). As lojas fazem 
promoções em várias épocas do ano, mas não 
são tão grandes como na feira”, afirmou. 

O Detona Guarapuava veio para 
suprir um espaço que muitas vezes era preenchi-
do por feiras de confecções oriundas de outros 
municípios e estados, que atraiam a população 
pelos baixos preços pagos nos produtos, mas que 
não garantiam qualidade e ainda levavam a maior 
parte do lucro para fora. O Detona faz o caminho 

SegunDa eDiÇão Do
Detona guarapuava
AmpliA e diversiFicA o
número de expositores

feirA Atende A um Antigo Anseio
dA ClAsse ComerCiAl do muniCípio

“
essA FeirA 

Aquece todo 

comércio, é umA 

oportunidAde 

mArAvilhosA 

pArA nossos 

comerciAntes se 

prepArArem já 

pArA  o nAtAl

”loren d’Angelo 

A feira é um bom negócio tanto para os 
lojistas como para os consumidores
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cApA

o detonA guArApuAvA mAis umA vez Abriu espAço pArA que instituiçÕes benefiCentes e sem fins 
luCrAtivos pArtiCipAssem dA prAçA de AlimentAção do evento. “fiCAmos lisonJeAdos em sermos 
ConvidAdos pArA pArtiCipAr de novo. Ano pAssAdo foi bem grAtifiCAnte”, fAlou miChele nodAri 
CAldAs, do Centro de eduCAção infAntil sAntA terezinhA. tAmbém estiverAm nA feirA A spAg 
(soCiedAde protetorA dos AnimAis de guArApuAvA), o rotArACt Clube e o sos.

“
já estAmos 

pensAndo nA 

próximA edição, 

vendo os pontos 

que podem ser 

melhorAdos

”KAtiA burKo 

Cei Santa Terezinha

SOS 

Rotaract

Spag

Solicite um or o

(42) 3035.5800

Permita-se
ter um evento com tudo
o que v ece.
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Agronegócio

difundido seus estudos e os resultados obti-
dos através deles por meio de eventos como o 
Wintershow, que entre os dias 14 e 16 de outu-
bro teve sua 11ª edição. Segundo informações 
da Agrária, um público de 5.500 visitantes 
acompanhou os três dias de palestras deste 
que é o maior evento do Brasil dedicado ex-
clusivamente a cereais de inverno como trigo, 
cevada, canola e aveia. 

As palestras do WinterShow re-
alizadas pelos pesquisadores da FAPA foram 
dividas em sete estações, voltadas ao cultivo 
da cevada, do trigo e da aveia, à mecaniza-
ção agrícola, à fertilidade dos solos, à fitopa-
tologia (manejo de doenças) e à entomologia 
(manejo de epidemias). O coordenador da 
FAPA, Leandro Bren, ressaltou a capacidade 
do evento em reunir todos os agentes da ca-
deia produtiva entre eles produtores, agrôno-
mos, pesquisadores da FAPA, fornecedores e 
clientes. “O WinterShow cumpre seu papel le-
vando informação de qualidade e elevando o 

Prognósticos estimam que em 
2023 a população mundial passará de 8 bi-
lhões de pessoas, o que dobrará a procura 
por alimentos. Neste sentido, o agronegócio 
brasileiro, que hoje é responsável por 41% das 
exportações nacionais, terá um papel ainda 
mais importante para a economia do país. A 
Cooperativa Agrária tem se preparado para 
estes novos tempos, onde produção e qua-
lidade deverão caminhar lado a lado. Só em 
2013, a quantidade de grãos produzida pela 
Agrária superou a casa de 1 milhão de tonela-
das, contribuindo para um faturamento anual 
de R$ 2,3 bilhões. 

Parte do sucesso que a Coope-
rativa tem obtido no setor de produção de 
grãos está diretamente ligado à FAPA - Fun-
dação Agrária de Pesquisas Agropecuárias. O 
setor é responsável pela geração e aplicação 
de tecnologias que promovem melhorias na 
produção das culturas comercializadas pelos 
cooperados. Nos últimos anos, a FAPA tem 

o caminho Do laboratório 
para o campo

pesquisAs ApresentAdAs no WintershoW são decisivAs
pArA A quAlidAde dA produção dA cooperAtivA AgráriA

5.500 pessoAs 

AcompAnhArAm 

os três diAs de 

pAlestrAs do 

WintershoW
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Agronegócio

nome da Cooperativa e de seus cooperados”, 
destacou Bren. 

O WinterShow teve a presença 
de pessoas de diversos locais do Brasil, além 
de autoridades como o Secretário Estadual de 
Agricultura de Abastecimento, Norberto Orti-
gara. O Secretário exaltou o intuito do evento 
em divulgar a tecnologia aplicada pela Agrária 
na produção dos cereais de inverno. “Todo 
evento tecnológico é importante para fazer 
chegar ao produtor o que a ciência gera, atra-
vés de informações práticas para o agricultor, 
como o uso do seu solo, a clareza na escolha 
do cultivo, os espaçamentos e a fertilização. 
Organizar, como a Agrária e a FAPA fazem, um 
evento como este, é uma forma inteligente e 
importante de fazer chegar o conhecimento 

para uma agricultura cada vez mais compe-
titiva como é a nossa do Brasil e do Paraná”, 
pontuou Ortigara. 

Para o Diretor Finaceiro da Coo-
perativa Agrária, Arnaldo Stock, o WinterShow 
agrega muito em tecnologia e potencial produ-
tivo não apenas para os cooperados, mas para 
a agricultura da região como um todo. Ele ava-
lia que hoje a Fapa possui um papel estratégico 
essencial dentro da Cooperativa. “Quem traz 
as demandas para a Fundação são a assistên-
cia técnica, em contato com os produtores, 
e os nossos clientes. A FAPA procura buscar 
aquilo que o mercado necessita, trabalhando 
com uma pesquisa aplicada, que realmente 
traga resultados para os nossos clientes lá na 
ponta”, salientou Stock. 

“
orgAnizAr, como 

A AgráriA e A FApA 

FAzem, um evento 

como este, é umA 

FormA inteligente 

e importAnte de 

FAzer chegAr o 

conhecimento 

pArA umA 

AgriculturA 

cAdA vez mAis 

competitivA

”norberto ortigArA 

você sabia?
você sabia que as pesquisas realizadas dentro da FApA e divulgadas durante o 
Wintershow contribuem para o aumento da qualidade de muitos produtos que você 
encontra nas gôndolas do supermercado? isto porque, a cooperativa Agrária tem 
como clientes algumas gigantes do setor alimentício nacional e internacional como 
nestlé, Ambev, bauduco, marilan, entre outras.                             
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eventos
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eventos

Acig  |  novembro 2014



22 ACIG  |  NOVEMBRO 2014

educAção

Acig  |  outubro 2014

O Colégio Sesi/Senai de Guarapua-
va está com matrículas abertas para o ano letivo 
de 2015. A grande novidade é que a parceria entre 
a Acig e a instituição de ensino, firmada em mea-
dos deste ano, permitirá que associados, colabo-
radores de empresas associadas e colaboradores 
da Acig matriculem seus filhos para cursar o Ensi-
no Médio Técnico com desconto. 

Para obter o benefício, os associa-
dos devem entrar em contato com a Acig, que 
disponibilizará uma declaração a ser entregue no 
Colégio Sesi. A instituição de ensino realizará o 
contato direto com as empresas para conceder 
aos proprietários e seus colaboradores a diminui-
ção do valor em cada parcela do curso. As ins-
crições começam no dia 03 de novembro e vão 

até 20 de dezembro. Para efetuar a matrícula não 
é necessário que os alunos passem por um teste 
seletivo. Uma prova objetiva só será aplicada em 
caso de um número expressivo de interessados. 

Pesquisa encomendada este ano 
pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
apontou que um em cada quatro brasileiros cursa 
ou já frequentou o ensino técnico. Matéria divul-
gada em fevereiro pelo site g1.com destacou que 
nas 34 nações mais desenvolvidas do mundo 35% 
dos jovens fazem cursos técnicos. No Brasil, esta 
porcentagem é de apenas 6%. A mesma repor-
tagem indica que embora a procura por cursos 
técnicos no país ainda esteja abaixo do esperado, 
70% dos ex-alunos conquistam o primeiro em-
prego até um ano após formados. 

colégio SeSi/Senai eStá
com matrículaS abertaS
pArCeriA entre instituição e ACig dá
benefíCio Ao AssoCiAdo

mais informações, 
entre em contato 

com o colégio sesi 
pelo telefone

(42) 3621-3814
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ceme

O Ceme, ao lado de diversas 
entidades guarapuavanas dos setores pú-
blico, privado e sociedade civil organizada, 
participa dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim 
da Violência de Gênero. A ação acontece 
mundialmente desde 1991 e atualmente é re-
alizada em 130 países. Originalmente, os 16 
dias são celebrados entre 25 de novembro 
(Dia Internacional da Não Violência Contra 
a Mulher) e 10 de dezembro (Dia Interna-
cional dos Direitos Humanos). No Brasil, as 
atividades têm início no de 20 de novembro 
(Dia da Consciência Negra) e encerram-se 

no dia 5 de dezembro. 
Em Guarapuava, esta é a se-

gunda vez em que os 16 Dias de Ativismo 
são lembrados. O principal objetivo da ação 
é sinalizar que o município também está no 
mapa da Violência Contra Mulher e incen-
tivar a população de uma maneira geral a 
coibir esta prática. Segundo dados do IPEA 
- Instituto de Pesquisa e Estatística Aplica-
da - mesmo com dispositivos legais como 
a Lei Maria da Penha, 40% dos homicídios 
contra mulheres ainda são cometidos por 
um parceiro íntimo. 

Ceme e outrAs entidAdes guArApuAvAnAs dizem 
não à violênCiA ContrA mulher

em breve, conFira no Site Da 
acig a programaÇão completa 

DoS 16 DiaS De ativiSmo pelo 
Fim Da violência De gênero

40% dos 

homicídios 

contrA As 

mulheres são 

cometidos 

por pArceiros 

íntimos

Foz do Iguaçu 13:30h Toledo 17:20h

Com Prinex a sua encomenda sempre 
chega na hora que você precisa.
Ligue 0800 421000 ou acesse www.princesadoscampos.com.br/prinex
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Reuniões de preparação para os 16 Dias de Ativismo pelo fim 
da Violência de Gênero são realizadas na Acig
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reconhecimento

prêmio mérito empresAriAl ConsolidA imAgem 
dA inviolável Como prestAdorA de serviços

Foz do Iguaçu 13:30h Toledo 17:20h

Com Prinex a sua encomenda sempre 
chega na hora que você precisa.
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A Inviolável Guarapuava venceu 
o Prêmio Mérito Empresarial 2014, na cate-
goria pequena empresa. O Grupo Inviolável 
está próximo de atingir 290 unidades, atuando 
em  370 municípios brasileiros, em 15 estados. 
Além disso, conta com uma unidade no Para-
guai. São atendidos pela empresa aproximada-
mente 63 mil clientes, contribuindo para a ge-
ração de 10 mil empregos diretos e indiretos.    

Esta foi a quarta vez que a em-
presa concorreu a premiação, provando que 
a persistência na busca constante por novos 
modelos de gestão administrativa, financeira 
e de capacitação dos colaboradores podem 
render grandes resultados. “Estamos interna-
mente há 5 anos trabalhando um projeto que 
denominamos Cadeado de Ouro. Ele nos au-
xilia a desenvolver a empresa como um todo. 
Acredito que muito do resultado colhido vem 
deste trabalho dentro do grupo, que nos esti-
mula a aprimorar todos os processos. O Prê-
mio Mérito Empresarial veio fortalecer o que 
já desenvolvíamos”, explica o proprietário da 
Inviolável, Cledemar Antonio Mazzochin. 

Para Mazzochin, o reconheci-
mento por parte da classe empresarial através 
do Prêmio serve de estímulo para toda equipe 
da Inviolável. “É sempre gratificante perceber 
que estamos no caminho certo, em especial 
quando se trata de gestão de negócio. Este 
Prêmio nos baliza, mostrando que o modelo 
que estamos empregando em nossa empresa 
é o modelo correto”, afirma. 

O empresário comenta que, em-
bora não tenha sido feita uma divulgação ex-
terna sobre a conquista da premiação, mui-
tos clientes têm ciência desta informação, o 
que consolida a visão que a comunidade tem 
sobre a empresa. “Os clientes que têm a in-
formação do prêmio veem nossa imagem que 
já é forte no mercado como empresa politi-
camente correta. Agora de forma comprova-
da, esta imagem está se fortalecendo junto à 
comunidade. O Prêmio sem dúvida nos deixa 
mais confiáveis e responsáveis como presta-
dores de serviços e fornecedores de produ-
tos”, conclui. 
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Inviolável foi a vencedora do 
Prêmio Mérito Empresarial na categoria Pequena Empresa 
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A assinatura do convênio de coo-
peração técnica e financeira entre o Programa 
Empreender e a Prefeitura Municipal de Gua-
rapuava, que aconteceu no fim de setembro, já 
está contribuindo para impulsionar as ativida-
des que são desenvolvidas dentro de cada nú-
cleo. Na solenidade, o presidente da Acig, Eloi 
Mamcasz, ressaltou o papel decisivo que o Pro-
grama tem tido para a união e o desenvolvimen-
to conjunto de empresários de um mesmo se-
tor de atuação. “Este Programa é a menina dos 

olhos da Acig. Existem micro, pequenas, médias 
e grandes empresas, mas os empresários são 
todos gigantes, pois é o empresariado que faz o 
Brasil crescer. Este é um passo, o próximo é que 
este coro se multiplique”, afirmou.   

Nas últimas semanas, o Núcleo de 
Salão de Beleza e Estética realizou um curso de 
Maquiagem e participou de uma palestra sobre 
Leis Trabalhistas aplicadas a este ramo de atua-
ção. Já o Núcleo Tecnologia e Informação esteve 
na Latinoware, em Foz do Iguaçu. O Núcleo de 
Mecânica de Autopeças ofereceu aos colabora-
dores de suas empresas um curso de Técnicas 
de Vendas. O Núcleo Multissetorial formado pelo 
Ceme participou de um curso de Gestão. O Nú-
cleo formado por empresas do trecho da Rua Sal-
danha Marinho, entre a Rua Barão do Rio Branco 
até a Avenida Moacir Julio Silvestri já realizou seu 
planejamento estratégico. Ainda há a prospecção 
da formação dos Núcleos Setoriais de Confec-
ções, Materiais de Construção e Veterinária.  
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Assinatura de convênio com a prefeitura permite que 
núcleos do programa potencializem suas ações

Representantes dos Núcleos durante
Assinatura de Convênio com a Prefeitura
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Entre as principais atividades de lazer  
dos guarapuavanos estão:
  Ouvir músicas
  Cozinhar
  Andar/caminhar
  Fazer churrasco
  Andar de bicicleta
  Pescar













guArApuAvA em números 
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Spc Da acig, 
uma Ferramenta À 
ServiÇo Do aSSociaDo

 inFormAções spc 

o Spc (ServiÇo De proteÇão ao créDito) é uma Ferramenta eSSencial para que aS empreSaS tenham a garantia 
De que eStão realizanDo SuaS venDaS De maneira Segura. além De conSulta À baSe De DaDoS, o SiStema per-
mite que Sejam FeitaS incluSõeS De clienteS inaDimplenteS, o que Serve De alerta para outroS comercianteS e 
ainDa eStimula que eSteS clienteS buSquem renegociar SuaS DíviDaS junto aoS eStabelecimentoS. 
Para que o serviço do sPC otimize o dia a dia das emPresas é imPortante que voCê, assoCiado, 
Conheça seu PaCote e saiba qual a melhor forma de utilizá-lo. 

PACOTE
19

Poderá realizar até 5 consultas mensais
“SPC MIX MAIS’’ que trazem informações da

base SPC / Serasa / Crediário /cheque
e Protesto.

Caso não haja a realização de consultas mensais,
poderá realizar até 4 inclusões/registros

de inadimplentes ao mês.

Poderá realizar até
13 consultas mensais “SPC MIX MAIS’’

 que trazem informações da base
SPC / Serasa / Crediário / cheque e Protesto.

Caso não haja a realização de consultas mensais,
poderá realizar até 13 inclusões/registros

de inadimplentes ao mês.

PACOTE
49

Poderá realizar até 49 consultas mensais 
“SPC MIX MAIS’’ que trazem informações da

base SPC / Serasa / Crediário /cheque
e Protesto.

Caso não haja a realização de consultas mensais,
poderá realizar até 42 inclusões/ registros

de inadimplentes ao mês.

PACOTE
99

Poderá realizar até 29 consultas mensais
“SPC MIX MAIS’’ que trazem informações da

base SPC / Serasa / Crediário /cheque
e Protesto.

Caso não haja a realização de consultas mensais,
poderá realizar até 26 inclusões/registros

de inadimplentes ao mês.

PACOTE
159

Poderá realizar até 206 consultas mensais
“SPC MIX MAIS’’ que trazem informações da

base SPC / Serasa / Crediário /cheque
e Protesto .

Caso não haja a realização de consultas mensais,
poderá realizar até 161 inclusões/registros

de inadimplentes ao mês.

PACOTE
399

Poderá realizar até 130 consultas mensais
“SPC MIX MAIS’’ que trazem informações da

base SPC / Serasa / Crediário /cheque
e Protesto.

Caso não haja a realização de consultas mensais,
poderá realizar até 107 inclusões/registros

de inadimplentes ao mês.

PACOTE
999

PACOTE
599

Poderá realizar até 361 consultas mensais
“SPC MX MAIS’’ que trazem informações da

base SPC / Serasa / Crediário /cheque
e Protesto .

Caso não haja a realização de consultas mensais,
poderá realizar até 268 inclusões/registros

de inadimplentes ao mês.
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ainda tem dúvidas?
Se você quer Saber maiS Sobre oS valoreS em caDa pacote, Solicite a tabela De compoSiÇão no email

cml05@acig.com.br ou no teleFone 3621-5599, com Karize.

você Deve Saber:

 inFormAções spc 

1. quanDo houver conSultaS realizaDaS além Da quantiDaDe DiSponível, Serão cobraDoS valoreS 
exceDenteS. eSte valor poDerá SoFrer alteraÇõeS variáveiS em caDa pacote.

2. quanDo houver conSultaS realizaDaS Dentro Da quantiDaDe DiSponível, e poSteriormente houver 
incluSõeS/ regiStroS De inaDimplenteS ou vice - verSa, oS valoreS DaS incluSõeS Serão cobraDoS 

como exceDente, também com valor variável em caDa pacote.

4. São cobraDaS por caDa conSulta ou incluSão realizaDa, aSSociaDoS Da acig, anteS De agoSto/2012, e que não 
poSSuem pacote. para eSteS aSSociaDoS que já poSSuem aceSSo ao SiStema, não é obrigatória a aDeSão De pacote. 

vale reSSaltar que para categoria De aSSociaDoS ‘’inStitucional’’ não é liberaDa a utilizaÇão Do SiStema, conFor-
me artigo 9ª, letra ‘’e’’, Do eStatuto Da acig.

3. para Fim De regiStro no Spc, o aSSociaDo Deverá poSSuir Documento legalmente comprovável e 
DeviDamente aSSinaDo pelo conSumiDor pF ou pj.

5. a obrigatorieDaDe De pacote paSSou a vigorar a partir De agoSto/ 2012 para novoS aSSociaDoS, oS 
quaiS neceSSariamente utilizariam o SiStema De conSultaS Spc. 
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