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O seu Natal
também.
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sicredi.com.br 
gentequecooperacresce.com.br

Aproveite as festas de final de ano para reunir quem você ama. Você coopera com a 
sua família para fazer uma ceia, com os colegas de trabalho para aquela festa, com os 
amigos para comemorar o réveillon. E pode contar com a cooperação do Sicredi para 
realizar os seus sonhos no ano que está chegando. Feliz Natal. E Feliz 2015.
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palavra Da Diretoria

Cledemar Antônio Mazzochin 
2º Vice-Presidente

 Sinto-me honrado em fazer parte de uma entidade 
prestes a completar 60 anos, que é referencial para nossa região 
e para o Paraná, pois tem uma história escrita por muitas mãos. 
Penso em quantos dos sonhos de quem passou pela Acig se con-
cretizaram e quanto caminho ainda precisamos percorrer.
 Presenciamos uma transformação no Brasil e no 
mundo, que atinge todos os setores no contexto da vida 
humana. Em alguns aspectos estamos nos acostumando 
com a velocidade da inovação, até a desejamos, em outros, 
sentimo-nos ameaçados com os sobressaltos das mudan-
ças. Claudinei Fullmann, autor do livro “A Meta”, diz: “Para 
ser superado não é preciso parar; basta permanecer com a 
mesma velocidade, atitude ou forma de pensar. Assim en-
tenderemos o sortilégio da inércia gerencial. O progresso 
não para, e aquele que não antecipa suas próprias mudan-
ças está condenado a ser um perdedor. O sucesso aparece 
apenas para aquele que embarca em um processo de apri-
moramento contínuo”. Sem uma meta não se chega a lugar 
algum. Nossa meta na Acig é ter cada vez mais serviços vol-
tados aos nossos associados, no sentido de os auxiliarmos a 
continuarem tendo sucesso nos seus negócios.
 Nos últimos anos tivemos que reinventar a ACIG e 
continuamos a fazer isso, pois sabemos que podemos melho-
rar. Cada dia mais associados se aproximam da entidade para 
conhecê-la e isso é uma grande vitória. Conclamo a todos 
nossos associados a fazer o mesmo. 
Agradeço a todos que deram a sua 
contribuição à ACIG, parabenizo aos 
que estão fazendo sua parte agora 
e digo: precisamos dos muitos que 
ainda virão. A entidade é nossa casa, 
mas isso só será efetivo se de fato 
estivermos junto a ela e com ela.

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

Miguel Kirchbaner
José Fernando Brecailo Junior
Arnaldo Stock
Valcenor Leopoldo Fleck
Serlei Antonio Denardi

Renato Kuster Filho
Osvaldo Lins de Almeida Tavares
André Rudek
Jaime Cavalcanti
Lineu Cordeiro Pinto

conseLho deLiberativo

conseLheiros

diretoria executiva

PRESIDENTE                  Rui Sérgio Primak 

conseLho da muLher emPresária
PRESIDENTE Elaine Scartezini Meirelles

PRESIDENTE                  Eduardo Christ

conseLho do jovem executivo

conseLheiros

Marcos Henrique Adriano
Marco Borges
Flavio Antonio Sichelero
Douglas Vieira
Thiago Belin
Carlos Augusto Araujo
Arthur Gubert
Jonatas Dutra

Lucas Ponchon
Bruno Heckler Ramos
Gidalti Bueno Linhares
Janos de Matos Horst
Andrey Luigi Bochenek
Elizangela Borges
Poliane Padilha

Eloi Laércio Mamcasz
Rudival Kasczuk
Cledemar Antonio Mazzochin
Loren D´Angelo
Vilmar Domingues da Luz
Emeson Theodorovicz
Arival Ribas Cramer Junior
Eduardo Plestch
Ângelo Bochenek
Marco Aurélio S. S. de Meirelles
Ernesto Odilo Franciosi
Abrão Nassar
José Carlos Sovrani
Maria Inês Guiné

Maria Inês Guiné
Cleusa Godoy   
Elizabete Machado  
Katya Santos  
Lara Cerize Mena Sganzerla
Giselle Mattos Leão Abdanur  
Loren D´Angelo  
Tatiana Ferro  
Julieta Cordeiro  
Marcela Mendes  
Giovana Casagrande  
Vanderleia Bocheneck
Kerlin Zimmer  

Beatriz Garcia  
Vanessa Wunsch  
Giovana Pizzano Platinetti  
Maria Inês Kusznir  
Daniela Barbieri  
Elaine Secchi Biancardi
Mirian Abedala
Rosana da Silva
Ana Maria Silvério
Lourdes de Figueiredo Leal
Juliana Moller 
Marlene Geteski
Mariana Gravon

conseLheiras
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Dia 14 de novembro 
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 - chayany Grummt e evandie Grummt (servisom)
2 - alan Kaminski do nascimento (Unifort)
3 - Josiane artuso Dias (scarpe)
4 - vanessa lemos Dias, maria inês lemos e 
valéria lemos (auto molas ml)
5 - luciana B. notto (correios)
6 - celso ferreira dos santos (alphacarbo)
7 - vera lucia B. proche e claudete apª. de souza 
(escola mamãe natureza)
8 - Geci Bernadete trevisan camaroto e Kétlyn 
trevisan (Unopar)
9 - sandra nardi e paulo tarso nardi (frigel 
Distribuidora de alimentos)
10 - Daiane alves (renovadora de veículos adrifer)
11 - romildo obal e rosana obal (protec)
12 - Kismara rossignolli (correios)
13 - ires previatti (expressiva for men) e loren 
D’angelo (Dale carnegie)
14 - marco aurélio Borges (employer)
15 - lilian  Waschburger e marselle Zanona 
(evidência corretora de seguros)
16 - arlete souza (reptec tecnologia)
17 -  franciely marcondes e andré nequila 
(Distribuidora Guarapuava)
18 - elizana da silveira, camila freitas, Julio agner 
e silmara cabral (celta acabamentos)
19 - miklã’ el Jhônatas alves (Damásio educacional)
20 - robson ribeiro machado, marcos Dal posso 
e henrique Bruno dos santos
(mix center supermercado)
21 - salete aparecida cordeiro
(hemocentro de Guarapuava)
22 - lucas padilha Gois e Diogo hartmann
(fluxo ti)
23 - elizebet  Gomes e claudia abdanur
(Bete Jóias)
24 - Katia maria Burko (scarpe)
25 - sheila tavares (pulsar propaganda)
26 - Joel Golinhaki e sonia r. lima Golinhaki 
(escola primeiros passos / inovação)
27 - Débora patussi (rede massa)
28 - paulo Gomes (rede massa)
29 - morgana de paula e José losso neto
(J. losso imobiliária)
30 - Diego santos (revista + saúde)
31 - marcelo Daletese (sebrae)
32 - agenor felipe Krysa, marcia Beatriz silva e 
elizete Uchak (sebrae)
33 - eduardo christ (expressiva for men)
34 - manoel toczek (eletrônica Universal)
35 - osvaldo tavares (pulsar propaganda) , paulo 
Gomes (rede massa) e eloi mamcasz
(crachá Digital)

Fotos: ACIG
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colUna empresarial

eventos em
destaque
1 -  a vitrine DesiGn participoU Do lançamento Do novo 

livro Do Jornalista maUro BiaZi

2 -  eqUipe Da panificaDora santa rita, colônia vitória, 
comemora 1 ano

3 - em celeBração aos 27 anos, moDas Jolie DesfiloU 
a moDa primavera verão 2015 no café colonial 
Da amiZaDe, Uma parceria com as senhoras De 
rotarianos De GUarapUava. festa com o tema 
oUtUBro rosa. sUa saúDe merece esta cor

4 - a fUtUra eDUcação profissional envolveU toDos os seUs 
alUnos na 1ª Gincana oUtUBro rosa fUtUra. através 
Desta moBiliZação foram arrecaDaDos BrinqUeDos, 
materiais De hiGiene, além De lacres e viDros com tampa. 
a escola tamBém conseGUiU com a iniciativa 104 Doações 
De sanGUe para o hemocentro De GUarapUava

5 - no Dia 6 De novemBro o hospital são vicente 
De GUarapUava realiZoU o v café colonial 
Beneficente. aproximaDamente 900 pessoas 
prestiGiaram o evento

 
6 - corUJa fashion comemora 30 anos De atUação 

neste mês De DeZemBro

7 - a elite DiaGnósticos celeBra seU o primeiro ano 
De ativiDaDes

8 - o coqUetel De lançamento Do mservice experience 
aconteceU no  Dia 29 De oUtUBro

9 - reinaUGUração Da maxicalçaDos

10 - o vice-presiDente para assistência e prestação De 
serviços Da aciG, emerson theoDorovicZ, e a vice-
prefeita, eva schran, prestiGiam a feira reGional 
Da aGroinDústria familiar

11 - inaUGUração Da la Belle BoUtiqUe

12 - a acaDemia companhia Do corpo comemoroU 13 anos com 
proGramação especial

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

2 - Bs assessoria

3 - la Belle BoUtiqUe

4 - Bem Di Grana

5 - velox 

6 - celta acaBamentos

7 - correios GUarapUava

8 - eviDência corretora De seGUros

9 - evopet

10 - hyUnDai portela

Fotos: Acig
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3 4

5 6 7 8

9 10
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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 Manoel Toczek

você, empresário

minha histÓria de 
empreendedorismo

Comecei minha atividade como Técnico 
em Eletrônica no início dos anos 60, no distrito da Palmeiri-
nha onde nasci (nasci em 27/09/1946). Fui muito incentivado 
por amigos, clientes, técnicos e parentes. Na época em que 
iniciei no setor houve a transição das válvulas para transisto-
res. Então eu transformava aqueles rádios antigos de pesa-
das baterias automotivas, para transistores e com pilhas co-
muns de lanterna. Vinha para Guarapuava com frequência, 
cruzando a estrada de cascalho que ligava a cidade ao dis-
trito de bicicleta, para adquirir componentes para o serviço. 

Um dia fui convidado para trabalhar em 
Guarapuava, aceitei e atuei em diversas eletrônicas, inclusi-
ve na Eletrônica Universal (que foi fundada em 24/11/1964) 
durante anos, onde adquiri 50% da sociedade. Mais tarde 
fiquei com os 100%. No início só tinha rádios, toca discos e 
toca fitas, a televisão chegou bem mais tarde aqui. Atendia 
diversas marcas de aparelhos, participei de inúmeros cur-

sos de aperfeiçoamento, atualizações e treinamentos junto 
às indústrias de aparelhos. 

Com a chegada da TV, CD, DVD, VCR e 
Games,  aumentou o leque de atividades técnicas, tendo 
necessidade de maior espaço. Onde estávamos tinha uns 
40 m². Com dificuldade, mas com seriedade, consegui ad-
quirir um terreno e assim me senti com os pés no chão 
para construir a sede própria da Eletrônica Universal, 
com aproximadamente 200 m². É nesta sede onde esta-
mos até hoje, há mais de 30 anos comercializando compo-
nentes eletrônicos, aparelhos, antenas, cabos, acessórios, 
transformadores, entre outros. É uma atividade que deve 
passar de pai para os filhos, e dos filhos para os netos...

Quero registrar aqui meu agradeci-
mento a todos, clientes, amigos, fornecedores, funcio-
nários, que participaram e colaboraram para concreti-
zar a história da empresa.
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CONVENÇÃO NACIONAL 
WIZARD 2014 – EXCELÊNCIA!

LANÇAMENTO WIZARD PLUS:

A novidade, que já está disponível para os franqueados e  
estudantes, é o primeiro produto no mundo de Blended Learning 
para ensino de idiomas que utiliza uma plataforma adaptativa 
para personalizar as atividades dos alunos e inclui a utilização de 
aplicativos móbile próprios e exclusivos em sala.

Seguindo a tendência da era digital atual, em que as novas 
gerações acompanham e adotam tecnologias de forma natural, a 
Wizard assume mais vez o papel de pioneira disponibilizando seus 
materiais em aplicativos para tablets exclusivos das salas de aulas 
das suas escolas. Mais que um simples livro digital, o aplicativo 
Wizard Tab traz uma verdadeira experiência interativa a serviço do 
ensino. A outra grande novidade que compõe o objetivo de colocar 

os alunos no centro do sistema de aprendizagem é a disponibiliza-
ção do Wizard Play, um aplicativo para smartphones com exercí-
cios e jogos divertidos e interligados com o material didático 
estudado pelo aluno.

O produto Wizard Plus é um marco histórico. Ele nasceu da 
vontade de colocar o aluno no centro do processo de apren-
dizagem e de proporcionar mais ferramentas para ajudá-lo 
a atingir os seus objetivos. 
Em breve na Wizard Guarapuava/Pr.

Não existem fronteiras para quem faz Wizard!

A Wizard, maior rede no segmento de ensino de idiomas do 
mundo e líder no mercado brasileiro, realiza diversos eventos de 
grande porte durante todo ano nas diversas áreas de atuação (peda-
gógica, tecnológica, comercial, marketing, pessoas e franqueados). 

A Convenção Nacional Wizard 2014 para franqueados, o maior 
de todos os seus eventos, aconteceu no final de setembro e foi 

sediado no estado de São Paulo, no Paradise Golf & Lake Resort.
Foi o primeiro evento nacional de franqueados da Wizard, depois 

que a gigante Inglesa Pearson Education assumiu o Grupo Multi, o 
qual a Wizard faz parte. O tema do evento foi: Wizard 2014 – EXCE-
LÊNCIA! Compromisso de aprendizagem que já faz parte do dia a dia 
das escolas e dos envolvidos no processo.

Sobre a Pearson: Há 150 anos no mercado, é líder em educação 
no mundo e está presente em mais de 80 países com 40 mil colabora-
dores. Vê a jornada do aprendizado de todos os ângulos no contexto 
de um mundo que está percebendo rapidamente o poder econômico 
e o valor social da educação. Isso inclui alunos, professores, educado-
res e governos, que tornam possível essa viagem. Para a Pearson, a 
Educação não é qualquer produto, mas sim uma grande responsabili-
dade. Por isso, sua estratégica global é sempre colocar o aluno no 
centro de tudo que faz.

Sobre a Wizard: Faz parte do grupo Pearson; Possui mais de 
1.200 escolas no Brasil; Unidades nos Estados Unidos, Japão, Costa Rica 
e Paraguai; Mais de 360.000 alunos; Oferece 08 cursos no idioma 
Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Alemão, Português para estrangei-
ros, Japonês e Chinês; É pioneira no ensino de inglês em Braile; A 
primeira escola a utilizar a certificação internacional TOIEC como 
modelo pedagógico.

Tem sempre uma Wizard comprometida com o aprendizado perto de você.

Na foto à esquerda, Edineia Antoniet Pacheco, Diretora Comercial/Marketing da Wizard Guarapuava com os executivos: Srª Tâmara Minick-Scokalo, 
Presidente da Pearson Europa, África, China e Caribe e Giovanni Giovanelli, Presidente da Pearson/Wizard Brasil.

informe pUBlicitário
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dezembro
Fundação FundaçãoemPresa emPresaemPresa Fundação

3 anos 
Supermercado Hrinczuk 21/12/2011
Lojas Real 20/12/2011
Confira Mat. de Construção - Loja 4 05/12/2011
4 anos 
C.C.M. Pisos Industriais 20/12/2010
Jacaré Kids 07/12/2010
6 anos 
Carlos Henrique Silvestri Luhm - ADV 10/12/2008
7 anos 
Evopet 13/12/2007
Cooperaliança 12/12/2007
FJ Corretor de Imóveis 01/12/2007
8 anos 
Cartuchos e Cia. 06/12/2006
9 anos 
TV Humaita 15/12/2005
Guaramex Comercial Ltda. 13/12/2005
MaxiEsportes 12/12/2005
10 anos 
Benderplast 01/12/2004
By Elis Regina 01/12/2004
11 anos 
Centro de Educação Profis. Futura 10/12/2003
12 anos 
Confiança Mat. de Construção 01/12/2002
13 anos 
MercadoMóveis - Loja 2 30/11/2001
David L. Alves Figueiredo - Médico 25/11/2001
Cine XV 07/11/2001
17 anos 
Guarapuava Shopping Plaza 04/12/1997

empresa adesão
novos associados

Academia Companhia do Corpo 13/10/2014
Evidência Corretora de Seguros 13/10/2014
Motel Luminni 13/10/2014
AC Guarapuava 13/10/2014
Academia Korpus + 13/10/2014
Bem Di Grana 20/10/2014
Link Monitoramento 20/10/2014
Rede Nosso Supermercado 20/10/2014
Frutiguara 20/10/2014
MaxiCalçados 29/10/2014
Krika Jeans 29/10/2014
Clínica Vet. Dom Matheus 29/10/2014
Tratorsolo 29/10/2014
La - Belle Boutique 05/11/2014
Big Economia 12/11/2014
D & C Recupera 12/11/2014
Bodegão Tem Tudo 12/11/2014
Multi Motos 12/11/2014

Laminados e Comp. Santa Catarina 01/12/1997
18 anos 
Porterit 01/12/1996
Cortinas Simone 01/12/1996
19 anos 
Tratorsolo 09/12/1995
Casa dos Colchões 01/12/1995
Batel Embalagens 01/12/1995
20 anos 
Telma Wagner - Cir. Dentista 12/12/1994
Digua Distr. de Bebidas 06/12/1994
23 anos 
AGF Saldanha  11/12/1991
26 anos 
Libra Kirchbaner Peças e Baterias 01/12/1988
27 anos 
Kluber Pré Moldados 01/12/1987
28 anos 
Carolina Zukovski Virtuoso 15/12/1986
30 anos 
AC Guarapuava  28/12/1984
Coruja Fashion  01/12/1984
33 anos 
Transportadora Verdes Campos 01/12/1981
35 anos
AFS Indústria de Erva-Mate 28/12/1979
37 anos 
Metalúrgica Visão 01/12/1977
40 anos 
Contábil Bilek Ltda. 26/12/1974
46 anos 
Escritório Atalaia 04/12/1968

47 anos 
Fábrica de Molas Guará 07/12/1967
53 anos 
ABO Regional Guarapuava 09/12/1961
57 anos 
Anezio Bastos Silverio Contador 31/12/1957
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Mservice

aciG  | JUnho 2014
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empreenDer

“no começo não 

foi fácil, como em 

qUalqUer neGócio, 

mas tínhamos 

Dentro De nós 

este DeseJo De ir 

em frente

”cristiane siqUeira 
De maceDo

não foi fácil, como em qualquer negócio, mas 
tínhamos dentro de nós este desejo de ir em 
frente. Queríamos uma educação completa, 
trabalhando com valores, e buscando sempre 
qualidade. Isso acabou refletindo nas famílias que 
atendíamos. Na época não tínhamos como fazer 
propaganda e a escola foi crescendo justamente 
pela satisfação das famílias, porque elas viam 
que a escola tinha esse impulso de fazer algo a 
mais. Mudamos para a sede atual e tivemos um 
crescimento significativo, mas sempre contando 
com o apoio das famílias, que encontraram aqui o 
que procuravam.

quais os PrinciPais diFerenciais que a 
escoLa oFerece hoje aos seus aLunos e suas 
FamíLias?
Temos uma proposta pedagógica onde damos 
muita atenção à questão da qualidade cognitiva, 

como nasceu a escoLa santa teresinha do 
menino jesus?
Acho que quando eu brincava de escolinha. 
Nos tempos de infância era minha brincadeira 
preferida e a partir daí fiz o Magistério e cursei 
Pedagogia. Comecei a trabalhar aos 15 anos. A 
gente brinca que educação vicia, e esse vício 
começou bem cedo. Tive a oportunidade de 
passar pelas redes privada, estadual e municipal 
de ensino e consegui fazer alguns comparativos. 
Já na faculdade comecei a alimentar o sonho de 
ter uma escola que pudesse aliar aquilo que eu 
via de bom na prática das escolas em que eu 
trabalhava. Uma escola que tivesse um algo a 
mais, que na época eu não sabia explicar direito 
o que era. Depois, com a ajuda de algumas 
pessoas, consegui realizar este sonho. A escola 
nasceu com apenas 17 alunos, em uma sede 
alugada e aos poucos foi crescendo. No começo 

empreenDeDor

Cristiane siqueira de maCedo
Uma empreenDeDora qUe pensa
sempre no próximo passo
um Projeto que deu seus Primeiros Passos de Forma modesta, 
mas com o objetivo de ir Longe. é assim que Podemos deFinir o 
sonho de cristiane siqueira de macedo e sua atuação à Frente 
da escoLa santa teresinha do menino jesus. a instituição de 
ensino, que há 16 anos iniciou suas atividades com aPenas 17 
aLunos, hoje conta com aProximadamente 400 estudantes e mais 
de 50 coLaboradores. aLém de crescer em números, a escoLa 
deu um saLto de quaLidade nos úLtimos anos, tornando-se uma 
reFerência Para toda guaraPuava quando o assunto é educação

Cristiane acredita em uma educação que una
a prática pedagógica e o ensino de valores
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empreenDerempreenDeDor

“
é Bem Gratificante 

acompanhar toDo 

o crescimento e 

Desenvolvimento 

Da criança

”cristiane siqUeira 

De maceDo

trabalhando sempre também com valores, e as 
famílias hoje procuram muito isso, algo mais do 
que somente a educação acadêmica. Temos como 
missão essa busca de uma qualidade superior 
dentro daquilo que propomos no nosso trabalho. 
É algo que vem desde o início da escola. Nós 
não nos contentamos com pouco, toda equipe 
está sempre estudando, correndo atrás, sempre 
atenta. Tenho uma equipe muito competente. 
Brinco que quando a gente acha que a escola está 
boa, alguma coisa já começa a incomodar, então 
percebemos que é hora de dar um passo a mais.

Para o PrÓximo ano Letivo vocês oFerecerão 
aos aLunos outro materiaL PedagÓgico. isto 
tem reLação com esta busca PeLo aLgo a mais?
Sim, nesta questão pedagógica nós não 
paramos, estamos sempre atentos ao que 
tem de melhor, por isso optamos pela troca 
de material. A partir de 2015 vamos trabalhar 
com o sistema Dom Bosco. Acompanhamos 
a trajetória do Dom Bosco, que hoje é um 
material de referência. Tanto a qualidade 
pedagógica, quanto a formação para os 
profissionais são bem completas. 

a escoLa trabaLha com Projetos 
extracurricuLares?
Trabalhamos. Todos os anos nós temos um 
projeto que se destaca, lançado sempre no mês 
de outubro, mês de aniversário da escola. O 
projeto deste ano é o #MundoMelhor. Temos uma 
camiseta e várias propostas, pois acreditamos 
que através de pequenos gestos conseguimos 
transformar o mundo. Nós não podemos esperar 
somente pelas grandes iniciativas. Dentro desta 
iniciativa já participamos do projeto Guarapuava, 
a Cidade das Cerejeiras, fazendo o plantio das 
mudas no Parque das Crianças. No nosso projeto 
anual também desenvolvemos a produção 
literária e outras atividades aliando valores e 
conteúdo pedagógico.

em 16 anos de atuação, muitos aLunos 
começaram aqui Pequenos e sÓ deixaram a 
escoLa no úLtimo ano do ensino FundamentaL. 
aLguns deLes já estão na universidade, quaL 
a satisFação de Presenciar isto?
É bem gratificante acompanhar todo o 
crescimento e desenvolvimento da criança. 
E depois acompanhá-los de longe, durante o 
curso do ensino médio, os vendo ser aprovados. 
Sabemos que tivemos uma boa parcela de 
contribuição, porque trabalhar com todo ensino 
fundamental dá a eles uma base sólida, e o ensino 
médio vem enriquecer isto. 
 
este ano a equiPe de voLeiboL da escoLa esteve 
entre as meLhores do País, ParticiPando das 
oLimPíadas escoLares brasiLeiras. como a 
escoLa aLia a Prática esPortiva às questÕes 
PedagÓgicas?
A prática esportiva é algo fundamental. Quando 
eles são pequenininhos  nós começamos com 
algumas atividades, oficinas e iniciação ao 
voleibol, ao futsal, ao handebol e ao basquetebol. 
Nós temos um destaque no vôlei, neste ano nossa 
equipe foi campeã dos Jogos Escolares do Paraná 
e foi disputar as Olimpíadas Escolares Brasileiras. 
Nossa aluna Gabriela Alves Ribeiro se destacou 
e foi convocada para o treinamento da seleção 
brasileira infanto-juvenil, no Rio de Janeiro. A 
ligação do esporte com a aprendizagem é estreita. 
O esporte é fundamental não só pensando na 
questão da saúde e do bem-estar, mas porque 
deixa os alunos mais atentos, mais preparados 
para a aprendizagem.  

quais são as PersPectivas da escoLa Para 2015?
Temos uma perspectiva muita boa, até pela 
mudança de material. Toda mudança nos tira um 
pouco da zona de conforto, e isso é excelente 
porque nos faz avançar. Estamos esperando 
um ano de 2015 com muitos desafios, mas 
também com muita aprendizagem, será um ano 
bem especial. 
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atendendo a uma solicitação dos associados, 
assumiu um novo formato. Os 130 vales-com-
pras de R$ 300,00 permitirão que cada empresa 
participante premie um de seus clientes. Além 
disso, os consumidores também concorrerão a 
um carro 0km. É a primeira vez que a Acig reali-
za uma Campanha neste modelo, trazendo mais 
atrativos para clientes e empresários.

A Revista Acig conversou com 
empreendedores de vários lugares da cida-
de, que atuam em diversos setores, para sa-
ber quais as suas perspectivas para o Natal 
2014 e descobrir porque aderiram à Campa-
nha Natal Fantástico. 

O Natal é a época mais importan-
te do ano para o comércio brasileiro. Em Guara-
puava, este panorama não é diferente: pesquisa 
realizada pelo Dieese revelou que em 2014 o 
pagamento do 13º salário injetará na economia 
local R$ 75 milhões. Segundo matéria divulgada 
pelo telejornal Paraná TV 2ª edição, este valor 
supera em R$ 11 milhões o incremento registra-
do no ano anterior. A reportagem ainda mos-
trou que a expectativa é que neste Natal as ven-
das no município cresçam 10%.

Pensando em fomentar o comér-
cio local, a Acig lança todos os anos a Campa-
nha Natal Fantástico. Em 2014, a Campanha, 

Campanha natal FantástiCo 
da aCig agita todos os 
Cantos de guarapuava

“A expectativa para a época do Natal sempre é boa, apesar de estarmos um pouco apreensivos 
este ano. Campanhas como as que são feitas pela Acig são importantes, para estimular o consumo. Acho que 
atrelado ao início da Campanha também deveria estar a decoração natalina da cidade. Nesta época já devía-
mos estar em clima de festa, como fazem cidades como Pato Branco e Francisco Beltrão, pois as novidades 
chamam atenção do consumidor. Um maior envolvimento com a data traria uma expectativa mais positiva.” 

Tadeu Fontes
San Rio Modas

Centro

“Além de ser uma festa anual dos cristãos, o que a gente espera nesta época de fim de ano é 
poder fidelizar os nossos clientes, para que eles se sintam cada vez mais felizes e satisfeitos, ao oferecermos 
um atrativo a mais, dando a eles a oportunidade de serem premiados através da Campanha da Associação 
Comercial e Empresarial de Guarapuava. Todas as Campanhas anteriores da Acig foram boas, e essa mudança 
de que todas as empresas terão um sorteado é um atrativo a mais, porque sabemos que um de nossos clientes 
será premiado.”  

João Manoel Lopes
Posto Vila Bela

Bairro Vila Bela

“Cada ano passa mais rápido e quando vemos já estamos enfeitando a loja e montando o pinheirinho. 
A consequência disso é o aumento das vendas, e do movimento, através do décimo terceiro do pessoal e do espírito 
natalino que chega as casas. É claro que o grande foco do Natal é o seu principal convidado, Jesus Cristo. Todos os anos 
aderimos a Campanha de Natal da Acig, mas em 2014 estávamos em dúvida. Nossa motivação para entrar na Campanha 
foi este diferencial, o fato de termos certeza que um cliente da nossa loja vai ser contemplado com o vale-compras de 
R$ 300,00. Ficamos felizes pelos nossos clientes e achamos que a Acig acertou ao fazer a Campanha assim.” 

Marilda Henning
Dinho Supermercado

 Bairro Morro Alto

movimentação acontece em diversos
segmentos do comércio
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“Acredito que o Natal é uma época especial, pois somos motivados por sentimentos diferentes. 
Apesar de estarmos voltados para o ramo comercial, com a questão de produção e de bater metas e superar 
desafios, este é um período também oportuno para revermos muitas coisas que fizemos durante o ano, tanto 
valores pessoais como questões empresariais. Minha expectativa, apesar de termos passado por um ano difícil 
na economia, é que as coisas melhorem, pois é um momento de muita esperança. Esperamos que a economia 
consiga reagir neste período, pois isto é bom para a cidade e para toda região. Decidi aderir à Campanha Natal 
Fantástico da Acig pela credibilidade que ela tem. Penso que é um estímulo ao comércio local e é uma oportu-
nidade para valorizarmos nosso cliente. As empresas que participam da Campanha estão contribuindo para o 
desenvolvimento da cidade. A Acig é uma instituição de credibilidade incontestável, por isso me sinto seguro em 
participar das ações que ela promove.”

João Carlos da Luz
Ampliar Materiais de Construção

Bairro Boqueirão

“A expectativa para o Natal deste ano é boa, e com a campanha de Natal da Acig trazendo um 
número maior de premiações, isto é um motivador para o consumidor, já que todos estarão concorrendo aos 
prêmios. Saber que todas as lojas terão um ganhador é um estímulo tanto para o consumidor quanto para 
os comerciantes. Esperamos também que o décimo terceiro traga bastante resultado ao comércio e que o 
mantenha aquecido. Nós aderimos à Campanha todos os anos. Gostamos dela porque entendemos que é um 
agrado para os clientes, e eles gostam de participar, isto gera uma expectativa de ganhar o prêmio, estimu-
lando-o a comprar na loja.”

Fabio Peterlini
Guarapet

Bairro Santa Cruz

“O Natal sempre é bom. A expectativa sempre é de crescimento. As pessoas se acostumaram a ter 
crédito e passaram a cuidar mais dele, isto é muito importante. A expectativa na pior das hipóteses é de um empate 
com o ano passado, mas eu acredito em crescimento. Sobre a Campanha Natal Fantástico da Acig, eu acredito que 
sempre que você propõe uma coisa nova acaba atraindo o cliente. Guarapuava tem uma coisa muito importante, que 
é você trazer a região para o município, nós somos a cidade pólo da nossa região, e é lógico que você atrai clientes de 
outras cidades. O sorteio dos prêmios movimenta a economia local, pois todos gostam de concorrer a alguma coisa.”

Querubim Norton Alves de Gouveia
Gouveia

Centro

“Ano passado não foi como esperávamos, mas neste ano eu tripliquei o valor das minhas compras, pois 
estou apostando tudo. Todos os anos, desde que sou comerciante, sou parceira da Acig na Campanha de Natal. Acho que 
é um chamariz para o consumidor. O cliente gosta, o cliente procura. Ainda não coloquei a urna na loja, mas as pessoas já 
estão perguntando se vamos estar na Campanha, então já estamos avisando que estamos sim participando. Eu participo 
sempre com as duas lojas e é mesmo um chamariz, é um quê a mais que temos a oferecer para nossos clientes.”

Sandra Becker 
Hering e Basic Kids

Centro

“Nossa expectativa, como para todo e qualquer evento do porte do Natal, sempre é a melhor possível. 
Procuramos fazer investimentos maiores nesta época, contratação de funcionários temporários, já esperando uma deman-
da grande de clientes. Há um longo tempo temos participado das Campanhas promovidas pela Acig, não só no Natal. Em 
vários anos temos identificado a procura de clientes por cupons, é um atrativo. O novo formato, devido a todas as empresas 
participantes poderem dar um prêmio a um de seus clientes, melhorou bastante. Este modelo veio trazer às empresas uma 
opção maior de beneficiar seus clientes.”

Leonel Ribas
Casa dos Calçados

Centro          
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“Capacitação, essa é a palavra que resume o Con-
jove 2014. Nunca tivemos tantos cursos, palestras e 
eventos para melhoria da gestão de nossas empre-
sas. Foi um ano muito bom para nos prepararmos 
para os desafios do próximo ano”, declarou Eduar-
do Christ, presidente do Conjove. 

conJove

Em 2014 o Conjove pautou sua atu-
ação em atividades que visaram capacitar o empre-
sário local e em ações que tiveram relevância junto 
à comunidade guarapuavana. Isso só foi possível 
através de diversas parcerias, entre elas as firma-
das com o Sebrae e com a Prefeitura Municipal. 

Conjove: 
retrospeCtiva 2014

conFira aLgumas das PrinciPais atividades desenvoLvidas PeLo conjove em 2014:

Parceria com o Sebrae para a
realização do Empretec

Coordenadoria da Câmara dos Conjoves da 
Cacicopar, onde o Conselho é representado 

por Marco Aurélio Borges

Entrega do Prêmio Mérito Empresarial, 
durante o Jantar do Empresário

Parceria com o Sebrae para a
realização do curso do PSGQ

Cases de
Sucesso

Missão Técnica do
Sebrae a São Paulo

Oficina MEG – Modelo de
Excelência em Gestão

Feirão do
Imposto
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realizada periodicamente, para evitar problemas fu-
turos. A segunda, como o próprio nome já diz, é fei-
ta para corrigir falhas no funcionamento do carro. 

“É importante dizer que para garantir 
a segurança de motoristas e passageiros, os serviços 
devem ser realizados com cuidado, e isso, às vezes, 
pode demorar mais do que o cliente gostaria”, declara 
Oamis, enfatizando que balanceamento e alinhamento, 
serviços que geralmente são mais procurados no fim 
de ano, só são possíveis de serem realizados se a saú-
de do carro estiver em perfeitas condições. “Sempre 
orientamos nossos clientes a acompanharem os mecâ-
nicos no momento em que é feita a avaliação do veícu-
lo. Pode demorar um pouco, mas é uma forma para eles 
entenderem quais os problemas do automóvel e como 
eles podem ser resolvidos”, esclarece. 

Seja na hora de aproveitar as festas 
de fim de ano ou antes do merecido descanso das 
férias, o automóvel acaba tendo um papel fundamen-
tal para muitas pessoas. Para evitar aborrecimentos 
e garantir a segurança de motoristas e passageiros, 
é importante que os veículos estejam em perfeitas 
condições de uso para encarar a estrada. 

Oamis Paulo Aqsenen, da Simão 
Pneus e Serviços, comenta que nesta época do ano 
a procura por serviços de revisão e manutenção dos 
veículos praticamente dobra. “A partir da segunda 
quinzena de novembro até o carnaval temos um au-
mento de quase 100% na procura por nossos servi-
ços”, afirma. Oamis explica que existem dois tipos 
de manutenção que podem ser feitas nos automó-
veis: a preventiva e a corretiva. A primeira deve ser 

Fim de ano e Férias 
aumentam a proCura 
por serviços de 
manutenção em 
veíCulos

antes de botar o pé na estrada, ConFira algumas diCas da simão pneus e serviços para aproveitar suas Férias Com tranquilidade:

a simão pneus e serviços já está preparada para atender voCê motorista Com 
toda a atenção e qualidade que seu Carro mereCe. boa viagem! 

A Simão Pneus e Serviços fica na Rua Vicente 
Machado, 2212. Fone: (42) 3622-6363

“
a partir Da 

seGUnDa 

qUinZena De 

novemBro até o 

carnaval temos 

Um aUmento De 

qUase 100% na 

procUra por 

nossos serviços

”oamis paUlo

aqsenen
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Completar 15 anos é um momento 
mais que especial. O décimo quinto aniversário 
celebra o crescimento, o amadurecimento e o 
início de novas caminhadas. É com este espírito 
que o Conselho Empresarial da Mulher Executiva 
– Ceme – está iniciando os preparativos para a 15ª 
edição do Prêmio Divas, criado para homenagear 
mulheres que deixaram suas marcas em diversos 
setores empresariais e sociais de Guarapuava.

No próximo ano, o jantar de en-
trega da premiação vem com algumas novida-
des. Marcado para o dia 13 de março, no Pahy 
Centro de Eventos, o Divas 2015 contará com 
ambiente amplo e decorado, estacionamento 
coberto e gratuito, e jantar no sistema All In-

clusive. A expectativa do Ceme é reunir 500 
pessoas para comemorar o Dia Internacional 
da Mulher. Para isso, o Conselho já está en-
trando em contato com apoiadores que acredi-
tam na credibilidade e sucesso do evento. 

Para a conselheira do Ceme Lour-
des Leal, já homenageada pelo Divas, o prêmio 
representa uma valorização do papel das mu-
lheres na sociedade guarapuavana. “Quando 
recebi o Prêmio comecei a refletir que muitas 
vezes nós mesmas não damos valor às ações 
que fazemos. Esta homenagem mostra que não 
somos invisíveis, e dá ânimo para seguirmos 
fazendo o melhor no ambiente em que estamos 
inseridas”, avalia. 

Ceme dá iníCio aos 
preparativos para
o divas 2015

mais informações na 
secretaria da acig 
pelo 3621-5501 ou 

durante as reuniões 
do ceme, todas as 

quintas-feiras,
às 7h45. 

Solicite um or��mento

(42) 3035.5800

Permita-se
ter um evento com tudo
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créDito

A Sociedade Garantidora 
de Crédito Centro-Sul atua desde agos-
to de 2014, abrangendo 28 municípios 
da região. Atualmente, estão cadastradas 
junto à SGC empresas de Guarapuava, 
Candói e Manoel Ribas. Em quatro meses 
de atividades, a SGC já deu alguns passos 

importantes, como a parceria através de 
convênios com o Siccob Sul, de Guarapu-
ava, e Siccob Integrado, de Candói. Além 
disso, parcerias com BRDE (Banco Regio-
nal de Desenvolvimento do Extremo Sul) 
e a Fomento Paraná já estão em fase de 
pré-convênio. 

sgC Centro-sul oFereCe beneFíCios a 
assoCiados da aCig

associados da acig têm beneFícios ao Pagar a taxa de adesão à 
sgc. conheça esta e outras vantagens: 

QUANTO CUSTA AO EMPRESÁRIO (Valor da Operação: R$ 25,000 em 24 vezes para Capital de Giro) 

ITEM – (R$ 25,000) 
 

TAXA DE JUROS NO 
MERCADO (2,50% a.m.)* 

 
TAXA DE JUROS 
SGC CENTRO SUL – (1,70% a.m.) 

Quantidade de Parcelas 24 x 24 x 
  Valor das Parcelas R$ 1, 397.82 R$ 1, 277.29 

  Valor Total R$ 33, 547.69 R$ 30, 654.85 

Outros Custos R$ 475,00 R$ 675,00 

TOTAL R$ 34,022.69 R$ 31, 329.85 

 

ECONOMIA  R$ 2, 692.85 

 
* Média da taxa de juros, tais taxas podem diferenciar em relação ao agente financeiro, também podem ocorrer alterações 
(para mais ou para menos) dependendo de cada correntista ou cooperado, como tempo de casa, movimentação bancária, 
entre outros fatores. 

 

 

Ta  bela de Taxa de Adesão
(Valores válidos até janeiro de 2015)

 

 

 

 

 

 

Categoria   Taxa P/ associados da ACIG Taxa P/ não associados da ACIG  

Empreendedor individual 10% = R$ 36,20 20% = R$ 72,40 

Micro Empresa 20% = R$ 72,40 40% = R$ 144,80 

Pequena Empresa  30% = R$ 108,60 60% = R$ 217,20 

Média Empresa 35% = R$126,70 70% = R$ 253,40 
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GUarapUava em números
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Em setembro deste ano, a Base 
Centralizadora de Crédito da Faciap emitiu um 
comunicado alertando todas as Associações 
Comerciais e Empresariais do estado sobre o 
chamado “Golpe do Boleto”, que segundo esti-
mativas já desviou R$ 8,6 bilhões.

Associado, confira a orienta-
ção do Departamento Jurídico da Acig sobre 
o assunto:

“Enquanto Assessores Jurídicos 
desta entidade e tendo em vista os inúmeros 
problemas verificados nos últimos meses, no 
que concerne a emissão ou reimpressão de bo-
letos via internet, verificamos a necessidade de 
alertar os Associados da ACIG, bem como a po-
pulação de uma forma geral, a respeito de um 
“novo” golpe que está ocorrendo.

Hackers estão invadindo máqui-
nas de usuários, instalando um vírus do tipo 
“Bolware”, junção das palavras boleto e malwa-

re, de forma que quando o consumidor ou em-
presário tenta emitir ou atualizar o boleto pela 
internet, a numeração devida é alterada pouco 
antes do pagamento ser efetivado. O vírus tam-
bém desabilita os plug-ins de segurança dos 
bancos, evitando assim que a fraude seja detec-
tada. Depois que o usuário digita os dados de 
pagamento do boleto, o vírus intercepta a tran-
sação e redireciona ilicitamente o valor para 
outras contas bancárias.

Desta forma, alertamos a todos 
para que tomem todas as medidas de seguran-
ça necessárias, para não se tornarem mais uma 
vítima deste golpe.”

Departamento Jurídico da Acig
Carlos Henrique Silvestri Luhm 

OAB/PR n.º 44.187
Ricardo dos Santos Massoqueti 

OAB/PR n.º 52.958

cacicoparalerta

“estima-se qUe o 

“Golpe Do Boleto”, 

como está senDo 

chamaDo, Já 

DesvioU r$ 8,6 

Bilhões

”

atenção Às transações banCárias
Feitas pela internet: golpes podem
Causar muita dor de Cabeça
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Check-up automotivo
Na revisão antes da viagem é 

fundamental verificar os sistemas de direção, 
suspensão e frenagem. Certifique-se de que os 
pneus, inclusive o estepe, estão em condições 
de uso e calibrados. É importante fazer o ali-
nhamento e o balanceamento, além de confe-
rir o estado de amortecedores, molas, bandeja 
e buchas, não esquecendo de checar pastilhas, 
lonas, discos e níveis do fluído de freio.

A maioria das montadoras reco-
menda que seja feita uma revisão do carro a cada 
10 mil quilômetros ou seis meses de uso – o que 
acontecer primeiro. É muito importante respei-
tar esse período e criar a cultura de que não se 
deve levar o carro no mecânico apenas quando 
ele apresentar defeitos. Se isso acontecer, signifi-
ca que algo está errado já há algum tempo e que 
com certeza vem prejuízo pela frente.

Em um procedimento básico de 
revisão veicular são feitas diversas verificações 
em todos os sistemas do carro, que dirá qual é 
o estado geral do equipamento. Motor, freios, 
correia e itens de segurança são minuciosa-
mente inspecionados, e também é feita a troca 
dos fluidos (óleo do motor, dos freios) e dos fil-
tros (ar e combustível). Quanto mais rodado o 
veículo, mais acessórios vão entrando na lista: 
amortecedores, velas e cabos de vela, sistema 
de arrefecimento, dentre outros.

Levar o veículo regularmente 
para a revisão traz muitos benefícios: aumenta 
a vida útil do veículo, evita desvalorização, di-
minui as chances de seu veículo deixar você “na 
mão” quando mais precisar, evita gastos desne-
cessários com reboques, consertos, peças e até 
mesmo com multas, pois muitos componentes 
do carro têm de estar obrigatoriamente em bom 
estado por determinação legal!

Cuidados diários
Diariamente você deve cuidar da 

manutenção do seu veículo. Mas como? Com 
medidas simples, como checar os níveis de 
água (muito cuidado: só faça isso com motor 
frio), do óleo (também com o motor frio) e a 
calibragem dos pneus.

A inspeção veicular não pode ser 
vista como uma obrigação imposta, mas sim 
como um investimento que minimiza a depre-
ciação do veículo.

Vale lembrar que se o carro for 
0km e você não seguir o programa de revisões 
da concessionária (indicados no manual do 
proprietário), o risco de você perder a garantia 
do veículo é grande.

“
levar o veícUlo 

reGUlarmente 

para revisão traZ 

mUitos Benefícios 

”

atenção Às transações banCárias
Feitas pela internet: golpes podem
Causar muita dor de Cabeça

a importânCia da revisão
automotiva antes das Férias
com as Férias de Fim de ano chegando, o motorista Precisa Ficar 
atento às condiçÕes gerais do veícuLo antes de Pegar a estrada. 
na revisão antes da viagem, é FundamentaL veriFicar aLguns 
itens de segurança como os sistemas de direção e susPensão.

informe pUBlicitário

rua azevedo PortugaL, 777, centro
(42) 3621-3343

comercialoeste.com.br
facebook.com/comercialoeste
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ao Comemorar seus 90 anos, 
grupo superpão Conquista o 
prêmio mérito empresarial

reconhecimento

Durante o Jantar do Empresário, 
realizado no mês de julho, o Grupo Superpão 
foi declarado vencedor do Prêmio Mérito Em-
presarial 2014 na categoria Grande Empresa. 
O Ponto Chique, padaria criada pelo senhor 
Leonardo Valente Hyczy em 1924, deu origem 
a um dos maiores grupos empresariais do mu-
nicípio. Com 90 anos de atuação, o Grupo Su-
perpão contabiliza 25 unidades espalhadas por 
Guarapuava, Francisco Beltrão, Pitanga, Ponta 
Grossa, União da Vitória e Caçador (SC). 

Em conversa com alunos da Fa-
culdade Campo Real durante o Cases de Suces-
so, que ocorreu em novembro último, o Diretor 
de Operações e Marketing do Grupo, José Fer-
nando Brecailo Júnior, elencou alguns fatores 
que foram e ainda são fundamentais para a con-

solidação da empresa como referência no setor. 
Entre eles estão: o crescimento aliado à manu-
tenção da filosofia que deu origem ao empreen-
dimento; a segmentação de lojas para atender 
os diferentes tipos de consumidor; a busca de 
métodos inovadores para solucionar problemas 
ou potencializar resultados; e principalmente, a 
valorização dos colaboradores. “O recurso mais 
importante que uma empresa tem são as pesso-
as, por isso é tão importante investir nelas, para 
que elas possam crescer e ajudar a empresa a 
crescer”, declarou. 

Para Brecailo o Prêmio Mérito 
Empresarial funciona como um espelho, auxi-
liando os empresários a enxergar como estão 
qualificados nos mercado. “Noventa anos é uma 
marca muito especial, por isso quando optamos 
por participar do Prêmio decidimos fazer algo 
sério, como tudo que fazemos, com planeja-
mento. Ficamos muito felizes com o resultado, 
para nós foi um estímulo dizendo para continu-
armos neste caminho, porque as coisas estão 
indo bem”, afirmou. 

O Diretor de Operações e Marke-
ting do Superpão revelou que como qualquer 
outra empresa o objetivo do Grupo para os pró-
ximos anos é crescer, mas sempre com os pés 
no chão. “Precisamos estar sempre preparados, 
independentemente do que vem por aí. O mais 
importante de tudo é olhar adiante. Crise, por 
exemplo, vai existir sempre, e o interessante é 
buscar oportunidades em situações assim, por-
que isso é segredo para estar um passo à fren-
te”, concluiu. 

“o recUrso mais 

importante qUe 

Uma empresa tem 

são as pessoas

”José fernanDo 

Brecailo Júnior

O Gurpo Superpão foi representado na entrega do Prêmio 
Mérito Empresarial por seu Presidente, Getúlio Valente Hyczy
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Carta ao leitor
aGraDecimento
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Desde que o mundo é mundo o 
homem buscou maneiras para registrar sua 
história. A escrita, certamente, é a mais eficaz 
delas. Além de colocar no papel o que acon-
tecia ao seu redor, em determinado momento 
de sua trajetória, a humanidade passou a ter 
a necessidade de disseminar suas vivências e 
opiniões para além de seus portões, buscando 
atingir seus iguais. Foi com este objetivo que 
nasceu o jornal. 

Levantar pela manhã e ler quais 
as principais notícias de sua cidade, estado, 
país e do mundo é um ritual repetido sete dias 
por semana por inúmeras pessoas, em várias 
partes do planeta. Mais do que o simples ato de 
informar, o jornal possui um importante papel 
social no dia a dia das comunidades. 

No último trimestre deste ano a 
população guarapuavana foi pega de sobressalto 
com a notícia do encerramento das atividades de 
seu único periódico diário: O Diário de Guarapu-
ava. Mensurar a falta que a publicação fará a uma 
cidade do porte de Guarapuava, que cresce e se 
transforma a cada instante, é uma tarefa difícil.

A Acig lamenta que o jornal não 
tenha conseguido dar continuidade às suas ati-
vidades em nosso município. Porém, nesta últi-
ma edição da Revista Acig em 2014, vimos aqui 
agradecer ao Grupo Diário pela parceria firma-
da nestes 15 anos de atuação. Elevamos tam-
bém nosso reconhecimento a toda sua equipe 
de profissionais, que jamais mediu esforços 
para contribuir com o registro da história de 
Guarapuava e região.    

“
mensUrar a falta 

qUe a pUBlicação 

fará a Uma 

ciDaDe Do porte 

De GUarapUava, 

qUe cresce e se 

transforma a caDa 

instante, é Uma 

tarefa Difícil

”
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