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Rudival Kasczuk
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 Nós, membros da diretoria da Acig, somos 
todos voluntários, mas nos preocupamos como se 
fosse com as nossas empresas, procurando capacitar 
os colaboradores que aqui atuam e também oferecendo 
cursos para nossos empresários e suas equipes. O 
mercado hoje está muito competitivo, portanto nós, 
enquanto empresas, precisamos estar preparados 
para enfrentarmos a concorrência, a carga de tributos 
e principalmente a deficiência de mão-de-obra 
capacitada que hoje há na nossa região. 
 A Acig acredita que parcerias e união dos 
empresários são o diferencial para que possamos 
vencer os obstáculos que enfrentamos no dia a dia. 
 Nós, como diretores da Acig já na segunda 
gestão, estamos investindo cada vez mais em cursos 
e capacitações, porque acreditamos que esta é a 
principal saída para continuarmos crescendo em 
nossos segmentos.
 Vocês, empresários do ramo de mecânica e 
autopeças venham fazer parte do Núcleo Setorial de 
Mecânica e Autopeças do Programa Empreender da 
Acig. Temos diversas ações dentro do núcleo e também 
atividades que envolvem a comunidade. 
 Participe da Acig, lembre-se que esta também 
é sua casa. A entidade existe por causa de você.
 “A Acig é uma entidade 
forte, porque os nossos associa-
dos são empresas fortes.”

PRESIdENTE
1º Vice-Presidente
2º Vice-Presidente
Vice-Presidente Comércio
Vice-Presidente Indústria
Vice-Presidente p/Ass.Prest. de Serviço 
Vice-Presidente Agrícola
diretor Administrativo
Vice-diretor Administrativo
diretor de Finanças e Orçamento
Vice-diretor de Finanças e Orçamento
diretor para Assuntos SPC
diretor de Relações Públicas
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 12 de SeTembro 
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 caldas (super tela)
2 - marcos paludo (sansul nissan)
3 - Wilson diego cordova pires e claudinei 
bosuchewski (panificadora doce mel)
4 - Ezequias luiz costa (Elcco materiais
de construção)
5 - Wellingthon fidelis starck (leve calçados)
6 - Elaine secchi biancardi (rhelp recursos 
humanos)
7 - mari claudia seguro (Kuka maluka)
8 - daniela roveda e vania noriler
(harbor hotel)
9 - Andrey luigi bochenek e Angelo bochenek 
(Angelsom)
10 - celi brandalise e tatiane padilha
(celi noivas)
11 - luciane dassoler e silton siqueira 
(comercial oeste)
12 - vilmar domingues (santa maria)
13 - Waldicley Kohler (Agrícola Estrela)
14 - nair salete campos e leoacir faria de 
campos (loja da camponesa)
15 - marcio dal posso e sergio dal posso
(mix supermercado )
16 - luciane huchak (sansul nissan)
17 - Wilson fischer e rosália schneiders 
(Kumon unidade santa cruz)
18 - Anderson furmann e caroline ramos 
(faculdade campo real)
19 - fernando Augusto segabinazzi e 
Alessandra segabinazzi (Elite diagnósticos
por imagem)
20 - marlon soares e maite ribeiro
(Ecollógica Ambiental)
21 - iriberto chiott (comtudo mat. de 
construção) , marcos roberto nunes ( oxy 
propaganda) e claudio pietrobon (pietrobon)
22 - marli maia e luana gonçalves
(paraíso cosméticos)
23 - Eliane fiuza e caroline marchioro 
(lfg cursos)
24 - herlene machado, Elisangela machado, 
thais machado e lais (grafite papelaria)
25 - rogério mattos e osvaldo tavares
(pulsar propaganda)
26 - Aragão siqueira (central cartuchos)
27 - fernando ferreira e sandro rolak (trator fas)
28 - daniela barbieri, loren d’Angelo e Kellen 
Kretschmer (dale carnegie)

Fotos: ACIG
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colunA EmprEsAriAl

EvEntos Em
destaque
1 - o ExtintorEs são cristóvão - golinhAKi 

comEmorou 25 Anos E pArA cElEbrAr A 
dAtA rEAlizou umA blitz EducAtivA com 
o objEtivo dE EnsinAr os motoristAs 
A utilizAr o Extintor do modElo 
Automotivo. Em sEguidA, cliEntEs E 
Amigos forAm rEcEpcionAdos pArA um 
Almoço fEstivo

2 - A EquipE dA lindA flor rEcEbEu 
cliEntEs E Amigos pArA o lAnçAmEnto 
dA colEção primAvErA/vErão

3 - intEgrAntEs do núclEo dE tEcnologiA 
E informAção pArticipArAm stArtup 
club - Apl tic pontA grossA - sEbrAE

4 - A EquipE dA bonny AnimAdA Ao lAnçAr 
A novA colEção dA lojA

5 - no diA 12 dE sEtEmbro A modAs joliE 
cElEbrou o diA do cliEntE com um 
coquEtEl

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

1 2

4

3

5
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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 - EcollógicA AmbiEntAl

2 - tv humAitá

3 - ArmAzém donA sophiA

4 - ElitE diAgnóstico por imAgEm

5 - vivEiro dE florEs gAbriElA trAtz

6 - cAio mAyEr fotogrAfiA

Fotos: Acig

1

2

3 4

65
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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 Beatriz Garcia

você, EmprEsário

MINhA hISTÓRIA DE 
empreendedoriSmo

O Specialite Centro Médico sur-
giu em 2006, como a cristalização de um sonho. 
Um ideal convertido em realidade por nós, os 
doutores Antonio Marcos, Cirurgião Plástico, 
e Beatriz Garcia, dermatologista. Reunimos 
numa única clínica as especialidades de Cirur-
gia Plástica Estética e Reparadora, dermatolo-
gia Clínica, Cirúrgica e Estética, e Laserterapia.

Somos egressos da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto-USP, com espe-
cializações na mesma instituição. Viemos para 
Guarapuava em 2002. Tínhamos como objeti-
vo trazer à nossa região um espaço que aliasse: 
sólida formação acadêmica, atualização contí-
nua, tratamentos de ponta - antes disponíveis 
somente em grandes centros - somados a uma 
equipe multiprofissional. desde o início das ati-
vidades no Specialite Centro Médico contamos 
com a presença do doutor Antonio Conti, Gine-
cologista e Obstetra, de nutricionista e de fisio-
terapeuta dermatofuncional.

Em sintonia com as tendências 
atuais, o Centro Médico contava com uma 
estrutura de ambientes moderna e agradável, 
dispondo na época, de  uma sala de cirurgia 

ambulatorial, salas de tratamentos faciais e 
corporais, sala de Laser, além de um amplo 
Centro de Estudos dotado de biblioteca, aces-
so multimídia e sala de aula, pois a preocupa-
ção com treinamento da equipe e atualização 
sempre foram um grande diferencial.

Como surgiu a necessidade de 
ampliarmos o espaço e de oferecermos tra-
tamentos ainda mais completos, a clínica 
passou por uma ampla reforma em todos os 
seus ambientes. 

A partir de julho de 2014, pas-
samos a dispor de um Centro Cirúrgico, 
com porte para cirurgias maiores, recupe-
ração pós-anestésica com monitorização, 
leitos de internação e mais salas de aten-
dimento para poder acompanhar as evo-
luções. Assim, as novas tecnologias foram 
então incorporadas à clínica. 

Inovação, atualização, tecnolo-
gias de ponta, agora estão aliadas a um novo 
ambiente, o qual oferece aos nossos pacientes 
tratamentos mais completos e seguros, sem-
pre norteados pela ética, comprometimento e 
atualização de toda a equipe.

“como surgiu A nE-

cEssidAdE dE Am-

pliArmos o EspAço 

E dE ofErEcErmos 

trAtAmEntos 

AindA mAis com-

plEtos, A clínicA 

pAssou por umA 

AmplA rEformA 

Em todos os sEus 

AmbiEntEs

”doutorA bEAtriz 

gArciA
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você, EmprEsário

aGoSTo
fUNDAÇãO fUNDAÇãOEMPRESA EMPRESAEMPRESA fUNDAÇãO

1 ano 
Retro Burger 24/10/2013
Fusion Representação Comercial 14/10/2013
2 anos 
Parteka Parque das Árvores 22/10/2012
Pimenta doce 04/10/2012
Pizza Rock 01/10/2012
3 anos 
Chique Chicle 25/10/2011
Berçário Bambini 24/10/2011
4 anos 
Abrasul Tintas 26/10/2010
Master Informática 25/10/2010
5 anos 
Essência do Sabor 28/10/2009
J. Gelinski 22/10/2009
Comercial Ivaiporã 04/10/2009
6 anos 
dellim Modas 22/10/2008
CVC Turismo 20/10/2008
Contabilidade Empresarial Pasetti L 16/10/2008
Guaratel 09/10/2008
Paleteria Mexicana 02/10/2008
8 anos 
Fj Computadores 27/10/2006
Unifass Sistema de Ensino 10/10/2006
9 anos 
Mabes 11/10/2005
10 anos 
Atual Confecções & Calçados 13/10/2004
11 anos 
Móveis Casinha 30/10/2003
Vasp Imóveis 01/10/2003
13 anos 

empreSa adeSão

NOVOS ASSOCIADOS

Marcela Make Up and Hair designer                        23/07/2014
Mega Voices Produções 23/07/2014
Elite diagnósticos por Imagem 06/08/2014
Tratorfas 06/08/2014
Ecollógica Ambiental 06/08/2014
Tv Humaita 06/08/2014
Cia da Lingerie 06/08/2014
Kumon Unidade Santa Cruz 06/08/2014
Armazem dona Sophia 11/08/2014
Mm Shoes Ltda - Me 18/08/2014
Restaurante Sírio Libanês 18/08/2014
Bs Assessoria 08/09/2014
Paleteria Mexicana 08/09/2014
Viveiro de Flores Gabriela Tratz 08/09/2014
Caio Mayer Fotografia 08/09/2014

Patoeste 11/10/2001
14 anos 
Honda Lobo Moto 26/10/2000
Mamcasz Ltda 05/10/2000
Churrascaria Brescovit 01/10/2000
15 anos 
Corpo Bello Estética 10/10/1999
17 anos 
Melo Advogados Associados 01/10/1997
18 anos 
Escola Arco Iris Ed Inf e Ens Fund 25/10/1996
Minerva Consultores Associados 01/10/1996
Galpão do Boiadeiro 01/10/1996
19 anos 
Casa de Especiarias & Importados 30/10/1995
Royale Lanches 23/10/1995
Rm Motores 19/10/1995
Clínica do Automóvel 01/10/1995
d Federle 01/10/1995
20 anos 
Tormec Tornearia 01/10/1994
24 anos 
Pesada Avenida 01/10/1990
25 anos 
Loja Venezza 02/10/1989
Ótica Veja 02/10/1989
28 anos 
Employer 15/10/1986
32 anos 
O Boticário - Loja 01 13/10/1982
Casa Esporte 01/10/1982
36 anos 
Inarmento Pré-Moldados 01/10/1978
37 anos 

Auto Escola Bosco 21/10/1977
Studio Yanagawa 01/10/1977
43 anos 
Livraria e Papelaria Universon 01/10/1971
47 anos 
Sindicato Rural 18/10/1967
54 anos 
Moinho São Luiz 20/10/1960
105 anos 
Força e Luz do Oeste 15/10/1909
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EmprEEndEdor

há 30 ANOS A EMPRESáRIA SôNIA GELINSkI COMEÇOU 
A UTILIzAR SEU TALENTO COM O ARTESANATO PARA 
TRANSfORMAR OS DESEJOS DAS PESSOAS EM fESTAS 
DE ANIVERSáRIOS E CASAMENTOS ENCANTADORES. 
TRêS DéCADAS MAIS TARDE, ELA CONTINUA EM bUSCA 
DE NOVIDADES E PENSA EM AMPLIAR O NEGÓCIO PARA 
ATENDER CADA VEz MELhOR SUA CLIENTELA

Acig  |  outubro 2014

“dEsdE criAnçA 

fAço trAbAlho 

mAnuAis

”sôniA gElinsKi

Sônia GelinSki
trAnsformAndo sonhos com 
ArtE E EmprEEndEdorismo 

COMO COMEÇOU SUA hISTÓRIA DE EMPREENDEDORISMO?
Comecei fazendo bichinhos de bolinha de gude e 
durepoxi. Fazia os bichinhos à noite e durante o 
dia eu vendia a produção em um pequeno espaço, 
uma lojinha, anexa ao Hotel Atalaia, pois naquela 
época passavam muitos turistas por Guarapuava. 
depois passei a fazer também bonecas de 
pano. durante oito anos fui presidente de uma 
associação que reunia artesãos de toda região 
e, por meio de projetos do governo do estado, 
íamos expor nossos trabalhos em vários lugares, 
participávamos de feiras ou organizávamos 
feiras de rua. A minha loja de decoração surgiu 
porque meus amigos sempre pediam para que 
eu decorasse o aniversário dos filhos e outras 
ocasiões comemorativas. 

COMO é CONCILIAR A VIDA PESSOAL E PROfISSIONAL?
O trabalho acabou se tornando minha vida 
mesmo. Mas tenho meus momentos de lazer. 
Jogo vôlei, cuido dos meus cachorros, passeio, 
faço ginástica, dá tempo pra tudo, mas tenho que 
achar uma vaga dentro da minha agenda, que é 
bem corrida.  

VOCê SEMPRE GOSTOU DESTE RAMO?
COMO COMEÇOU NELE?
Sempre. desde criança faço trabalhos manuais. 
Muitas vezes fazia meus artesanatos escondida 
da minha mãe, porque ela não gostava muito. 
Sou formada em Pedagogia pela UFPR, e quando 
morava em Curitiba dei aulas de Educação 
Física e Educação Artística, sempre utilizando 

o artesanato como forma de ensinar meus 
alunos. Também sou formada em Turismo, pela 
Faculdade Guarapuava.

QUAL é O DIfERENCIAL DE SUA EMPRESA?
O atendimento, que é sempre personalizado. 
Faço questão de eu mesma atendê-los. Os meus 
funcionários até fazem o atendimento primário, 
mas para orçamento ou discussão de como será 
a decoração dos eventos é sempre comigo.  

ATUALMENTE, QUAIS SãO OS SERVIÇOS/PRODUTOS QUE 
SUA EMPRESA OfERECE?
Trabalhamos com decoração, venda e locação, 
tudo o que a pessoa precisar para o seu evento 
seja ele um aniversário infantil, um casamento, 
uma festa de 15 anos, um jantar. A única coisa 
que não oferecemos é a parte de gastronomia. 
Temos tudo aqui na loja, desde o convite até a 
lembrancinha. O que não temos na empresa a 
gente confecciona, compra, vai atrás. 
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EmprEEndEdor

Acig  | junho 2014

“Além do bom 

AtEndimEnto Ao 

cliEntE, o sEgrEdo 

é sE AtuAlizAr, 

porquE As coisAs 

mudAm

”sôniA gElinsKi

COMO é SUA EQUIPE DE TRAbALhO E QUAL A 
IMPORTâNCIA DELA PARA O fUNCIONAMENTO
DA EMPRESA?
Hoje tenho na minha equipe oito pessoas. A 
equipe precisa ser dinâmica, gostar de eventos 
e de trabalhos manuais. Como eu mesma 
sou responsável pelos atendimentos, os 
funcionários acabam ficando mais com a parte 
de trabalhos manuais, e por isso precisam 

ser pessoas criativas e que façam as coisas 
com delicadeza. Outra coisa importante é a 
disponibilidade de horário, pois aqui o trabalho 
é de domingo a domingo. 

QUAL O SEGREDO PARA SE MANTER POR
TANTO TEMPO NO MERCADO?
Além do bom atendimento ao cliente, o segredo é se 
atualizar, porque as coisas mudam, a concorrência 
aumenta e você sempre precisa estar por dentro 
do que está acontecendo. Vou sempre a feiras em 
outras cidades fazer compras, participo de cursos. 
E principalmente nas festas infantis, as coisas 
mudam mesmo. Para estar atualizada eu chego a 
assistir muitas vezes de madrugada os filminhos 
e desenhos para saber exatamente o que eles 
querem. Os casamentos também mudam muito, as 
cores que são tendências, os detalhes da decoração 
da Igreja e da recepção, mudam todos os meses. O 
mesmo vale para os 15 anos, que antes era mais 
glamouroso e hoje é muito temático. Acima de tudo 
é preciso ter criatividade. Quando as pessoas vêm 
aqui com um pedido, eu sento e dali meia hora já sei 
na minha cabeça como vou fazer. Se você parar no 
tempo você cai, é preciso estar atento a tudo. 

SE PUDESSE DEfINIR, QUE TIPO DE
EMPREENDEDOR VOCê SE CONSIDERA?
Sou uma pessoa bastante centralizadora, tudo 
passa por mim. É claro que as pessoas que 
trabalham comigo dão suas ideias, mas estou 
sempre monitorando. Costumo brincar que sou 
como uma galinha choca, estou sempre em cima 
monitorando, tudo passa por mim. 

QUAL SEU PRINCIPAL ObJETIVO PARA
OS PRÓXIMOS ANOS?
Trabalhar, trabalhar, trabalhar! Meu principal 
objetivo é expandir meu negócio. Em breve, 
esta loja atual da Flores & Festas será ampliada, 
tendo mais opções para o cliente como o 
cantinho do EVA, só com produtos de decoração 
confeccionados com este material, além de 
um espaço para as fantasias adultas e infantis. 
Também já estou estudando, em parceria com o 
meu filho Bruno, que também atua neste ramo, a 
abertura de um buffet de festas infantis. 
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informE publicitário

 No dia a dia as pessoas se deparam 
com situações em que precisam de algum órgão pú-
blico ou algum tipo de cartório seja para fazer o re-
gistro do filho, casar, comprar um imóvel, fazer um 
contrato, autenticar documentos, pagar impostos, 
entre outras situações. Culturalmente no Brasil, as-
sociamos o serviço cartorário ou de utilidade pública 
a trâmites burocráticos, chatos ou de difícil acesso e 
entendimento. Em sua maioria esta associação está 
correta. Pensando em oferecer um serviço especia-
lizado nestas intermediações, a fim de facilitar a 
vida dos moradores do Centro-Sul do Paraná, os em-
presários Sandra Camargo e Thiago Belin Camargo 
trouxeram para Guarapuava o Cartório Mais.

Este ramo de prestação de serviços é 
relativamente novo no Brasil e representa uma inova-
ção para a região. Através de um serviço especializa-
do, o Cartório Mais trabalha, entende e atende todas 
as esferas cartorárias e públicas existentes no país, 
realizando a intermediação, facilitando e gerando co-
modidade e produtividade para as pessoas e para as 
empresas. “O Cartório Mais atua e está presente em 
nível nacional e em alguns casos internacionais. As-
sim, conseguimos facilitar o acesso de nossos clientes 
a documentos, certidões e trâmites que antes eram 
impensáveis de serem realizados sem considerar tem-
po, dinheiro e paciência despendida em viagens e fi-
las”, explica o empresário Thiago Belin.

CERTIdõES
O mercado imobiliário brasileiro se 

encontra aquecido e com ele a busca por liberações 
de financiamentos. Consequentemente, registros de 
imóveis ocorrem a todo o momento, onde as pessoas 
se deparam diante de uma lista de certidões exigidas 

pelos bancos e cartórios, com prazos determinados 
de vencimentos. A falta de tempo e de conhecimento 
faz com que muitos negócios não se realizem, geran-
do desgaste e frustração nas pessoas interessadas. 
“O Cartório Mais oferece um serviço que em sua 
essência compreende todo o processo de buscas e 
organização das documentações, auxiliando ainda 
durante o processo de registro. O mais legal disso 
é que oferecemos o serviço para qualquer lugar do 
Brasil, ou seja, nossos clientes deixam de se incomo-
dar, continuam com suas rotinas, não se desgastam 
com viagens ou filas em cartórios e prefeituras e têm 
a possibilidade de ampliar seu mercado, arrendando 
ou comprando imóveis em outra cidade ou estado. 
Eles saem satisfeitos, pois conseguem destinar seu 
tempo para o que realmente importa: a família e o 
trabalho”, ressalta Thiago.

Esta situação é somente um exem-
plo. O portfólio do Cartório Mais passa de 300 
serviços oferecidos, abrangendo muitas outras fa-
cilidades no que diz respeito a intermediações car-
torárias e de esferas públicas. 

Entre alguns dos principais servi-
ços prestados pelo Cartório Mais estão consultoria 
para cidadania, tradução juramentada, elaboração 
de contratos e documentos, buscas e localizações 
de certidões, gerenciamento eletrônico de documen-
tos, renegociação de dívidas, pesquisas patrimoniais, 
consultoria para Inventário, suporte para reunir 
documentos para concursos públicos e licitações.  
“Nosso propósito é gerar comodidade e produtivida-
de para o dia a dia das pessoas, através de um serviço 
ágil e seguro. Queremos ser parte integrante para o 
desenvolvimento das empresas e das famílias”, con-
clui a empresária Sandra Camargo.

“ElEs (cliEntEs) 

sAEm sAtisfEitos, 

pois consEguEm 

dEstinAr sEu 

tEmpo pArA o quE 

rEAlmEntE impor-

tA: A fAmíliA E o 

trAbAlho

”thiAgo bElin

cAmArgo

CARTÓRIO MAIS
oferece agilidade e 
praticidade a seus clientes
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cidAdE

Guarapuava é uma cidade que 
nos últimos anos tem recebido um núme-
ro considerável de investimentos públicos e 
privados. Alguns fatores vêm interferindo de 
maneira significativa para o aquecimento da 
economia local: a vinda de grandes empresas 
como Araupel, a construção de um shopping, 
a expansão da Cooperativa Agrária, a viabili-
zação do curso de medicina e a instalação de 
um campi da Universidade Tecnológica Fede-
ral do Paraná - UTFPR. Novas oportunidades 
estão surgindo e é preciso instrumentalizar os 
empreendedores, para que eles estejam prepa-
rados para agarrar essas chances.

No fim do mês de agosto os em-
preendedores individuais, microempreende-
dores e indústrias de pequeno porte ganharam 
mais um apoio neste sentido, com a inaugura-
ção da Agência do Empreendedor. Nas duas 
primeiras semanas de funcionamento, a Agên-
cia garantiu que 53 empreendimentos saíssem 
da informalidade, ao conceder seus alvarás de 
funcionamento. Esta agilidade só está sendo 
possível porque agora aos invés de passar pela 
Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Sebrae e Vi-
gilância Sanitária, os enpresários encontram 
todos os serviços oferecidos por estes órgãos 
em um só lugar. 

"Nosso objetivo não é apenas 
dar alvarás. Queremos formar estes empre-
endedores, para que consigam ter sucesso 
em seus negócios", revela a coordenadora 
do Programa Guarapuava Empreendedora, 

Agência do Empreendedor
nasce com a missão de facilitar a 
vida de empresários

“quErEmos formAr 

EmprEEndEdorEs 

pArA quE consigAm 

sucEsso Em sEus 

nEgócios

”AnA clAudiA 

KlosousKi

Ana Cláudia Klosouski. Para garantir que isto 
aconteça, a Agência do Empreendedor está 
possibilitando que os empresários participem 
de cursos de formação, como a primeira tur-
ma do Bom Negócio Paraná, que acontece se-
manalmente nas dependências da Acig. Este 
curso é realizado através de uma parceria 
com a Unicentro e a Fomento Paraná.

A Agência também oferece pa-
lestras semanais de duas horas e meia para 
os microempreendedores individuais. Em par-
ceria com o Sebrae, são realizadas gratuita-
mente as oficinas do SEI: Sei Controlar Meu 
dinheiro, Sei Vender e Sei Comprar. O espaço 
também conta com um agente de crédito à dis-
posição dos empresários que precisam buscar 
linhas compatíveis com seus negócios. Outra 
novidade é o Inova Guarapuava, programa 
que subsidia em até 80% projetos de inovação 
que queiram ser aplicados pelo empreendedor 
para incrementar o seu negócio.

Para o presidente da Acig, Eloi 
Mamcasz, serviços como os oferecidos pela a 
Agência do Empreendedor são um incentivo 
para que mais empresários invistam na cida-
de. "Com esta Agência os empreendedores têm 
agora um tratamento diferenciado", afirma. 

Agência do empreendedor está 
desburocratizando processos 
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ções Comerciais e Empresariais do Centro-Oeste 
do Paraná. Hoje, além da Acig, representando 
Guarapuava, fazem parte da Cacicopar as Asso-
ciações Comerciais e Empresariais das cidades 
de Candói, Cantagalo, Foz do Jordão, Goioxim, 
Laranjeiras do Sul, Manoel Ribas, Marquinho, 
Palmital, Pinhão, Pitanga, Reserva do Iguaçu, Rio 
Bonito do Iguaçu e Turvo.

No dia 13 de Setembro, repre-
sentantes destas Associações reuniram-se no 
campus da Universidade Federal da Fronteira 
Sul (UFFS), em Laranjeiras do Sul, para o 1º En-
contro Regional da Cacicopar. Organizado pelo 
consultor regional da Faciap (Federação das 
Associações Comerciais e Empresariais do Pa-
raná), Adriano Volkweis, o evento contou com 
palestras, workshops e grupos de discussão 
sobre de que forma as Associações Comerciais 
e Empresariais podem interferir de maneira 
positiva no dia a dia de seus municípios e con-
tribuir para o fortalecimento da região junto às 
esferas governamentais.

cApA

desde que o mundo é mundo as 
pessoas procuram agrupar-se em comunida-
des para garantir sua sobrevivência. No âmbito 
associativista a lógica é a mesma. O associati-
vismo hoje apresenta-se como uma ferramen-
ta fundamental para que as várias parcelas da 
população tenham força suficiente para fazer 
com que suas demandas e reivindicações sejam 
ouvidas e atendidas. 

Enquanto entidade, a Acig atua 
como a casa do empreendedor, oferecendo 
capacitação e serviços de qualidade a seus 
associados, e buscando entender sempre 
quais são as expectativas e necessidades do 
empresariado local. Entretanto, muitas ve-
zes, estas carências que freiam o desenvolvi-
mento dentro de Guarapuava são as mesmas 
que atingem os outros municípios da região 
Centro-Oeste paranaense. 

Foi pensando em dar visibilidade 
à classe empresarial da região que em 2005 foi 
criada a Cacicopar - Coordenadoria das Associa-

1º Encontro da cacicopar
exalta a importância do associativismo 
para o desenvolvimento regional

ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO CENTRO-OESTE 
PRETENDEM LEVAR SUAS DEMANDAS AO PODER PúbLICO
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cApA

A abertura do encontro contou 
com a presença do Presidente da Faciap, Rainer 
Zielasko. Para ele, o associativismo é uma das 
principais forças indutoras do desenvolvimen-
to regional, por isso é importante que as Asso-
ciações Comerciais e Empresariais da mesma 
região estejam em sintonia. “O nosso Sistema, 
com as entidades unidas, tem uma represen-
tatividade incrível, o que facilita o acesso aos 
órgãos governamentais para levar as demandas 
com o objetivo de desenvolver nossas regiões. 
O Encontro Regional da Cacicopar é um belo 
exemplo de iniciativa a favor do desenvolvimen-
to local”, salientou o Presidente. 

Para a Vice-presidente de Comér-
cio da Acig, Loren d’Angelo, oportunidades como 
esta são fundamentais dentro do universo do as-
sociativismo, para que as Associações Comerciais 
comecem a falar a mesma língua e caminhem na 
direção do desenvolvimento. “Nossas demandas 
são muito semelhantes, por isso não devemos di-
vidir forças. Guarapuava, por ser cidade polo da 
região, acaba sendo o gargalo. Por isso, para que 
a nossa cidade cresça é fundamental que a região 
também se desenvolva. Neste processo é preciso 
que estejam agregadas o maior número de lide-
ranças possíveis, para que todos puxem a corda 
para o mesmo lado”, declarou.

“o Encontro 

rEgionAl dA 

cAcicopAr é um 

bElo ExEmplo 

dE iniciAtivA 

A fAvor do 

dEsEnvolvimEnto 

locAl

”rAinEr ziElAsKo, 

prEsidEntE fAciAp

 Rainer Zielasko, presidente da Faciap
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cApA

A Presidente do Conselho Es-
tadual da Mulher Empresária, Maria Salette 
Rodrigues de Melo também esteve presente 
no 1º Encontro Regional da Cacicopar. Em 
conversa com representantes dos Conselhos 
da Mulher Empresária das Associações que 
fazem parte da coordenadoria, ela falou so-
bre o papel feminino no mundo associativista. 
“Cada ano tem crescido muito a participação 
da mulher no associativismo, nas entidades e 
em todos os ramos. Acho que a grande de-
monstração é o número de mulheres que vem 
aumentando e o número de mulheres à frente 
da presidência das Associações Comerciais. 
Os Conselhos da Mulher são o caminho, são 
a porta de entrada para que essas mulheres 

possam estar assumindo novas funções den-
tro do associativismo”, disse. 

Para o Conselheiro do Conjove 
da Acig e Coordenador da Câmara dos Conse-
lhos do Jovem Empresário da Cacicopar, Mar-
co Borges, o intercâmbio de experiência com 
outras Associações Comerciais é o principal 
benefício deste tipo de evento. “O aprendi-
zado é inevitável, e neste encontro pudemos 
colher a sabedoria de quem já faz muito com 
poucos recursos, então isso prova que basta 
querermos para fazer muito mais. Tivemos 
contato com informações e inspirações de 
grande importância para nossa região, cabe 
a nós transformar todo esse conteúdo em re-
sultados práticos”, ressaltou. 

“A pArticipAção 

dAs AssociAçõEs 

tAmbém 

nos Animou 

bAstAntE, pArA já 

pEnsArmos Em um 

novo EvEnto, com 

umA quAlidAdE 

AindA mElhor

”nEuro bAtistElli, 

prEsidEntE 

cAcicopAr

O presidente da Cacicopar, Neu-
ro João Batistelli, avaliou de maneira positiva 
o encontro e afirmou que a reunião dos líde-
res empresariais da região superou suas ex-
pectativas para este primeiro momento. “Foi 
uma experiência nova. Explorou minhas ex-
pectativas, principalmente pelas dificuldades 
que temos neste processo organizacional, na 

questão estrutural principalmente. Mas en-
contramos parceiros excelentes aqui no muni-
cípio de Laranjeiras do Sul como a Universi-
dade. Isso é importantíssimo na divulgação do 
que é a coordenadoria. A participação das as-
sociações também nos animou bastante, para 
já pensarmos em um novo evento, com uma 
qualidade ainda melhor”, afirmou.

A MObILIzAÇãO TAMbéM DEVE PASSAR PELOS 
CONSELhOS DA MULhER E DO JOVEM EMPRESáRIO

Maria Salette Rodrigues de Melo conversou 
com as empresárias da região
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Antes do início do encontro, as 
Associações Comerciais tinham como tarefa 
organizar uma lista com as principais neces-
sidades de seus municípios, para que um livro 
de moções fosse montado e, na sequência, en-
viando às autoridades e órgãos responsáveis 
pelas soluções destes problemas. As dificulda-
des mais citadas pelas Associações estão liga-
das à falta de infraestrutura dos municípios. 

“Tentaremos priorizar as moções que são co-
muns aos municípios que fazem parte da Co-
ordenadoria. Após isso, acredito que é possível 
um trabalho junto aos chefes do poder executi-
vo dos municípios e dos representantes que ve-
nham a ser eleitos para o legislativo do Estado, 
para que possamos abrir algumas portas e as-
sim se conquistem algumas moções que foram 
feitas aqui”, enfatizou Neuro Batisttelli. 

quais as necessidades 
da nossa região?  

CONfIRA ALGUMAS DAS PRINCIPAIS MOÇÕES QUE AS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS 
QUE fORMAM A CACICOPAR QUEREM LEVAR AO CONhECIMENTO DAS AUTORIDADES:

ACIG - Associação Comercial e
              Empresarial de Guarapuava

- Reformas políticas em diversos segmentos;
- modernização das leis trabalhistas;
- revisão dos valores cobrados pelo pedágio;
- transferência de local do Parque de Exposições da
  cidade, já que com o passar dos anos o local acabou
  tornando-se pequeno. 

ACIERCAN - Associação Comercial e
                        Empresarial de Candói

- Instalação da Comarca de Candói;
- construção do asfalto ligando Candói ao Pinhão;
- revisão dos valores cobrados pelo pedágio;
- criação de um programa de incentivo à agroindústria;
- desinterdição do trecho da BR-373 que passa
   pelo município. 

ACERBI - Associação Comercial e
                  Empresarial de Rio Bonito do Iguaçu

- Construção do asfalto no trecho da BR 158 que liga os
  municípios de Rio Bonito do Iguaçu e Laranjeiras do Sul;
- melhorias e adequação do aeroporto da cidade.

ACILS - Associação Comercial e
               Empresarial de Laranjeiras do Sul

- Instalação no Município de um terminal rodoferrovi-
   ário para facilitar o escoamento da produção local.

ACIP - Associação Comercial e
             Empresarial de Palmital

- Construção de um Centro de Eventos
   com auditório no Município;
- instalação de redutores de velocidade na
   saída da cidade para Municípios vizinhos;
- sinalização do acesso ao Município vizinho
   de Marquinho;
- pavimentação das estradas de saída do Município;

ACIMAR - Associação Comercial e
                    Empresarial de Manoel Ribas

- Instalação de uma polo do CIdETRAN
   em Manoel Ribas;
- ida de uma unidade de ensino superior para a cidade;
- aumento do efetivo policial que atende o Município;
- melhora no sistema de abastecimento de energia
   elétrica de Manoel Ribas e região;
- viabilização do uso do aeroporto de Manoel Ribas.

ACEPI - Associação Comercial e
               Empresarial de Pitanga

- Criação de uma Regional de Saúde no
   Município de Pitanga;
- projeto para a transferência de casas
   construídas à beira dos rios que cortam o Município;
- construção de uma terceira pista no trechos
   das rodovias que circundam Pitanga.

Equipe organizadora do 1ª 
Encontro Regional da Cacicopar
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cAmpAnhA

pulSar
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guArApuAvA Em númEros

pulSar
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EmprEEndEr

aCiG proSpeCTa
A CRIAÇãO DE UM NúCLEO
SETORIAL DE CONfECÇÕES

“ fAltAm iniciAtivAs 

conjuntAs

”cléris bAtistA 

mAchAdo
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Solicite um or��mento

(42) 3035.5800

Permita-se
ter um evento com tudo
o que voc� merece.
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Grande parte dos associados 
da Acig é ligada ao comércio de confecções 
e calçados. Por isso, a criação de um Núcleo 
Setorial do Programa Empreender destinado 
especificamente para esta área é entendida 
como fundamental, para que se possa conhe-
cer mais afundo quais os principais anseios e 
dificuldades destes empresários. 

durante reunião realizada no au-
ditório da Acig pelos comerciantes que parti-
ciparão da 2ª Edição da Feira de Ponta de Es-
toque detona Guarapuava, a entidade teve a 
oportunidade de explicar de maneira breve o 
que é o Programa Empreender e de que forma 
ele pode auxiliar no desenvolvimento do setor. 
Atualmente, a consultora do Empreender está 

realizando visitas aos comerciantes interessa-
dos em fazer parte deste novo Núcleo Setorial. 

Empresária do ramo de con-
fecções há 23 anos, Cléris Batista Machado 
avalia que a implantação do Núcleo iria aju-
dar a sanar muitas das dificuldades encon-
tradas pelos empresários atualmente. “Vejo 
que o comércio de confecções em Guarapu-
ava funciona como na maioria das cidades 
de porte médio e que estão em expansão. O 
crescimento é desordenado, faltam inicia-
tivas conjuntas e há uma visão equivocada 
na abertura de negócios sem planejamento e 
sondagem prévia. A criação de um Núcleo do 
Empreender viria a minimizar os problemas 
do setor”, destaca.

Acig acredita que Núcleo de Confecções 
impulsionará desenvolvimento do setor
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mobilização de 
ComerCianTeS
DE TREChO DA SALDANhA MARINhO Dá 
INíCIO A MAIS UM NúCLEO DO EMPREENDER

EmprEEndEr

O trecho da rua Saldanha Mari-
nho entre a rua Barão do Rio Branco e a Ave-
nida Moacir Julio Silvestri é um dos pontos 
mais tradicionais do comércio guarapuavano. 
Pensando em aumentar o fluxo de pessoas na 
região e criar atrativos para os clientes, os 
comerciantes se uniram e fundaram um novo 
Núcleo do Programa Empreender. 

A formação do núcleo aconte-
ceu no dia 02 de setembro e contou inicial-
mente com a participação de sete empresas: 
Agropecuária Galpão do Boiadeiro, Alfaia-
taria Carlinhos, Casa dos Cereais, Exótica 
Presentes, Familly Confecções, La Fontes e 

Maria Flor. As reuniões para a formulação do 
projeto de ações que serão executadas pelo 
núcleo já começaram e os empresários tra-
balham para que mais estabelecimentos se 
juntem à iniciativa.

Um dos mobilizadores do nú-
cleo, Leonildo Leal, explica que a ideia de vir 
até a Acig e conhecer o funcionamento do 
Programa Empreender surgiu em conversas 
com os comerciantes da vizinhança, onde 
eles relatavam que, embora tivessem desafios 
diferentes à frente de seus negócios, muitas 
de suas necessidades eram as mesmas. “Co-
mentei com o Eloi (Presidente da Acig) sobre 
essas demandas e ele nos convidou para co-
nhecer o Empreender”, comenta. 

Por se tratar de uma região que 
concentra empresas de diferentes áreas, este 
núcleo destinado aos comerciantes da Rua 
Saldanha Marinho é multissetorial. Nas pri-
meiras conversas realizadas dentro núcleo, 
alguns fatores foram elencados como priori-
tários para que haja uma impulsão do comér-
cio naquela região. As principais demandas 
do grupo são a padronização do calçamento 
nas quadras, como já existe em outros locais 
da Saldanha Marinho, melhorias no sistema 
de iluminação, mais agentes que promovam a 
segurança e uma maior fiscalização dos esta-
cionamentos naquela área.

Representantes das empresas 
formadoras do Núcleo

Comerciantes de trecho da Saldanha 
Marinho se mobilizam por melhorias 
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A ideia de reunir empresas de 
um mesmo segmento em núcleos setoriais 
dentro do Programa Empreender da Acig, 
tem como missão a união dos empresários 
que estão à frente destes negócios - mesmo 
que concorrentes - em prol do crescimen-
to de todos. Mais do que conquistar novos 
mercados, investir na capacitação dos em-
preendedores e de seus colaboradores, os 

núcleos setoriais também tem como objeti-
vo organizar e participar de atividades que 
de alguma forma contribuam para o desen-
volvimento da comunidade guarapuavana. 

A partir desta edição da Re-
vista da Acig, tentaremos mostrar as ati-
vidades que os núcleos setoriais têm feito 
em prol da população guarapuavana atra-
vés da coluna Empreender em Ação. 

Segundo dados do dPVAT, 
em cada 100 mil habitantes do Brasil, todos 
os anos, 31,3 pessoas acabam morrendo 
vítimas do trânsito. Na população adulta, 
este número supera as mortes por cân-
cer e homicídios. Várias causas podem ser 
apontadas como responsáveis pelo número 
elevado de acidentes de trânsito que acon-
tecem em ruas e estradas do país, como im-
prudência dos condutores, infraestrutura 
deficitária das vias, fenômenos climáticos e 
falta de revisão e manutenção dos veículos. 

Pesquisas indicam que apro-
ximadamente 30% destas tragédias pode-

riam ser evitadas se os motoristas tives-
sem mais cuidado com a revisão periódica 
em seus carros. Entre os dias 18 e 25 de 
setembro aconteceu mais uma edição da 
Semana Nacional do Trânsito. Em parce-
ria com do detran e o Sindirepa, o Núcleo 
Setorial de Mecânica e Autopeças do Pro-
grama Empreender da Acig, participou da 
conscientização da população, distribuin-
do panfletos explicativos em diversos pon-
tos da cidade e indo a programas de tele-
visão e rádio prestar esclarecimentos ao 
público. Além disso, a campanha também 
foi desenvolvida nas redes sociais.

empreender em ação

NúCLEO DE MECâNICA E AUTOPEÇAS PARTICIPA
DA SEMANA NACIONAL DO TRâNSITO

Acig  |  outubro 2014

fazem parTe do núCleo SeTorial de meCâniCa e 
auTopeçaS: montAnA AutopEçAs, tormEc tor-
nEAriA, dEz mArchAs, rm motorEs, AutopEçAs 

bonsucEsso, Auto cEntEr sAntA cruz, rEtíficA 
scArtEzini, cEsconpEc, nEri AutopEçAs, Auto 

mEcânicA lorEnci E fort cAr cEntEr.  
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EmprEEndEr

Curitiba 13:15h Pato Branco 22:00h

Com Prinex a sua encomenda sempre 
chega na hora que você precisa.
Ligue 0800 421000 ou acesse www.princesadoscampos.com.br/prinex

Curitiba 13:15h Pato Branco 22:00h

Com Prinex a sua encomenda sempre 
chega na hora que você precisa.
Ligue 0800 421000 ou acesse www.princesadoscampos.com.br/prinex

No dia 15 de setembro o Nú-
cleo Setorial de Beleza do Programa Em-
preender proporcionou aos velhinhos 
que moram no SOS Airton Haenich, em 
Guarapuava, uma tarde diferente. O dia 
de Beleza, como foi chamado, levou até 
o SOS fisioterapeutas, massoterapeu-
tas, serviços de maquiagem, manicure 

e cabeleireiro. Foi um mutirão para au-
mentar a autoestima destas pessoas. Os 
velinhos receberam massagens, tiveram 
atividades de pilates, dança e puderam 
ser ouvidos pelos participantes da ati-
vidade durante um café preparado com 
muito carinho. O Núcleo ainda doou ao 
SOS kits de higiene pessoal.

NúCLEO DE bELEzA ALEGRA TARDE DE 
VELhINhOS DO SOS DE GUARAPUAVA

fazem parTe do núCleo SeTorial de beleza:
plAzA cAbElEirEiros, bElA formA, sAchê hAir, 

by Elis rEginA, corpo bEllo, EmbEllEzE, clAudio 
cAbElEirEiro, bio EstéticA, rEginA cAbElEirEi-

rA, lAfi cosméticos, KixiKi cAbElEirEiro, studio 
dE bElEzA cArnEiro gAdEns, bEllE sAúdE bEm 

EstAr E jEAn studio fAshion hAir.
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cAcicopAr

A Faculdade Campo Real foi uma 
das quatro empresas da cidade que teve seu 
trabalho e suas práticas de gestão e qualidade 
reconhecidas durante o 22º Jantar do Empre-
sário, realizado pela Acig no dia 26 de julho, no 
Pahy. A Campo Real foi a vencedora do Prêmio 
Mérito Empresarial, organizado pelo Conjove, 
na categoria Média Empresa. Para celebrar esta 
conquista, na véspera da entrega da premiação, 
dia 25 de julho, a diretoria da instituição de 
ensino inaugurou o Espaço de Convivência da 
Campo Real, oferecendo um jantar a todos os 
seus colaboradores. “Somos um grupo de pes-
soas que trabalham arduamente para conquis-
tarmos nossos objetivos. E nada mais justo que 
comemorarmos juntos. Na noite de hoje entre-
gamos este espaço para os nossos funcionários 
como forma de reconhecimento pelo esforço 
de cada um. Isso tem possibilitado conquistas 
como esta da Acig e outras que virão”, ressal-
tou na ocasião o professor Edson Aires, diretor 
Geral da Faculdade. 

Esta foi a segunda vez que a Cam-
po Real participou do Prêmio Mérito Empresa-
rial. Segundo a professora Patricia Melhem, 
Coordenadora de Atividades Complementares 
e Sociais da Faculdade, a reação por parte da 

equipe ao receber a premiação foi muito posi-
tiva, pois todos sentiram-se reconhecidos por 
seu trabalho e animados em continuar desen-
volvendo suas atividades. Esse sentimento 
também refletiu-se na comunidade acadêmica 
e entre a população em geral. “Os acadêmicos 
sentem-se orgulhosos e seguros por fazerem 
parte da história da Campo Real e a população 
em geral demonstra confiar cada vez mais em 
uma instituição local, percebendo a desnecessi-
dade de se deslocar a outros centros para obter 
ensino superior de qualidade”, comentou. 

Ainda segundo a professora Pa-
tricia, fatores como a gestão do diretor Geral, 
a sustentabilidade financeira da instituição, 
o crescimento da empresa em relativamente 
pouco tempo, a responsabilidade social da ins-
tituição, a comunicação da instituição com a 
sociedade e sua regularidade fiscal foram fun-
damentais para que a Campo Real conquistasse 
o Prêmio Mérito Empresarial.       

rEconhEcimEnto

“os AcAdêmicos 

sEntEm-sE 

orgulhosos E 

sEguros por 

fAzErEm pArtE dA

históriA dA cAmpo 

rEAl

”pAtriciA mElhEm, 

coordEnAdorA 

dE AtividAdEs 

complEmEntArEs 

E sociAis dA 

cAmpo rEAl

prêmio mérito Empresarial 
repercute entre colaboradores e 
acadêmicos da campo real

 Antônio Cesar Ribas Pacheco 
representou a Campo Real na premiação
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conjovE

27 – Cases de Sucesso 
(Conjove)
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O câncer de mama é o segundo 
tipo de câncer mais frequente em todo mundo. 
Mais comum nas mulheres do que nos homens, 
embora eles também devam ficar atentos. No 
Brasil, todos os anos, a doença é responsável 
por 22% dos novos casos de câncer diagnos-
ticados. Segundo dados divulgados pelo Inca 
(Instituto Nacional do Câncer) até o fim de 2014 
aproximadamente 57.120 pacientes descobrirão 
que estão com câncer de mama. Ainda de acor-
do com Inca, a doença continua tendo um alto 
nível de mortalidade, pois em grande parte dos 
casos é diagnosticada tardiamente. 

O movimento Outubro Rosa foi 
criado nos Estados Unidos com a finalidade 
de conscientizar a população feminina sobre 
a importância de realizar exames periódicos. 
No Brasil, o movimento chegou em 2002. 
Hoje o Outubro Rosa é celebrado praticamen-
te em todo país. 

Há três anos o Conselho da Mu-
lher Executiva - Ceme decidiu integrar-se ao 
movimento, ao lado de outras entidades gua-
rapuavanas, como o Clube Soroptimista, o Ro-
tary Internacional, o Conselho Municipal da 
Mulher, as Secretarias Municipais da Saúde e 
da Mulher, e outros. Entre as atividades reali-
zadas por este grande grupo estão palestras, 
panfletagens e passeatas, buscando alertar as 
pessoas sobre o câncer de mama. 

Nos anos anteriores, vários em-
presários da cidade aderiram a campanha, en-

feitando as vitrines de suas lojas e pedindo para 
que seus colaboradores usassem o laço rosa, 
símbolo do Outubro Rosa.

Em 2014, mais uma iniciativa está 
sendo incluída nesta campanha para conscien-
tizar a população. Realizado pelo Clube Sorpti-
mista, sob a coordenação de Lourdes Leal e da 
estudante de administração e assistente admi-
nistrativa Taiza Crisostimo, o projeto Viver Faz 
Bem irá chamar a atenção de quem estiver pas-
sando pela rua Saldanha Marinho no sábado, 
dia 11. Serão distribuídos 10 mil panfletos expli-
cativos sobre o câncer de mama e 4 mil adesi-
vos de unha com o laço rosa. 

Para animar a planfetagem, o 
grupo Coringas do Bem também participará da 
ação. Além disso, várias lojas da Saldanha Mari-
nho irão montar suas vitrines com a cor rosa e 
seus colaboradores usarão peças de roupa tam-
bém desta cor. "A nossa intenção é passar infor-
mação para as pessoas de forma involuntária. 
Tivemos a aderência do pessoal do comércio 
e de entidades da cidade. Iremos tentar deixar 
toda a rua rosa, para criar um impacto visual 
e atrair a atenção da população" explica Taiza.   

O projeto Viver Faz Bem conta 
com o apoio do Ceme, do Grupo Superpão, da 
rede de Farmácias Trajano, do site Rede Sul 
de Notícias, da Maxi Calçados, entre outros. 
O Ceme entende que iniciativas como esta são 
fundamentais para mostrar às mulheres a im-
portância dos exames periódicos.

Ceme apóia ações voltadas 
para o outubro rosa
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para a vida
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Colégio Belém

guArApuAvA Em númEros
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Todos os anos, entre meados do 
mês de julho e as primeiras semanas do mês 
de agosto, os guarapuavanos são brindados 
com a beleza das cerejeiras que florescem 
às margens do Parque do Lago. Elas foram 
doadas à Prefeitura Municipal pelo senhor 
Kazuo Kawakami. 

Hoje, um projeto criado e coor-
denado pela empresária Katia Burko, incen-
tiva que mais cidadãos tenham a mesma ini-
ciativa de seu Kazuo, para que Guarapuava se 
transforme na Cidade das Cerejeiras. A ideia 
é simples: incentivar que as pessoas cultivem 
mudas de cerejeiras em suas casas ou que as 
doem para que sejam plantadas em parques e 
praças do município. Para o sucesso da ação é 

fundamental que instituições públicas e priva-
das abracem o projeto. É o que muitas delas, 
como a Acig e o Ceme, estão fazendo. 

Recentemente, o Conselho da 
Mulher Empresária da Acig solicitou por meio 
de ofício ao Conselho Municipal do Meio Am-
biente a doação de 500 mudas de cerejeiras e 
500 mudas de ipês amarelos mirins. As plan-
tas já foram viabilizadas, e irão embelezar pra-
ças e espaços públicos da cidade. Além disso, 
as conselheiras do Ceme estão doando cerca 
de 30 mudas de cerejeiras brancas, que serão 
plantadas na Casa do Imigrante e no Parque das 
Crianças, modificando a paisagem da Avenida 
Manoel Ribas. A Acig também fez sua parte e 
doou ao projeto 20 mudas de cerejeiras.
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