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palavra da diretoria

Em 2015 nossa Associação Comercial “ACIG” comple-
ta 60 anos de boas realizações, todas em prol do cres-
cimento e desenvolvimento dos nossos empresários. 
Mesmo em tempos de fartura, seu papel sempre foi 
fundamental e hoje, onde a competitividade é acirra-
da, se torna uma ferramenta essencial para o sucesso 
e sobrevivência dos negócios. 
“A cada dia de nossa vida, aprendemos com nossos er-
ros ou nossas vitórias, o importante é saber que todos 
os dias vivemos algo novo”.
Junto à ACIG você prepara e desenvolve sua equipe em 
todas as áreas da empresa. Invista em seu maior patri-
mônio, o colaborador, dê oportunidades e acredite nele.
“Nossos medos nunca devem nos impedir de alcançar 
nossos sonhos. Sonhe com aquilo que você quiser, vá 
para onde você queira ir, seja o que você quer ser, por-
que você possui apenas uma vida e nela só temos uma 
chance de fazer aquilo que queremos”.
Reforço aqui o convite a todos os empresários de Guara-
puava que participem da nossa ACIG, utilizem os benefí-
cios que estão disponíveis e nos ajudem a fazer da nossa 
associação uma entidade ainda mais forte por mais 60 
anos de boas realizações.
“O que torna uma pessoa im-
portante não é a posição que ela 
ocupa na sociedade, o dinheiro 
que ela possui ou a autoridade 
que exerce e sim a sua educa-
ção no falar e no agir.”

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 16 de janeirO 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 - Kismara antunes lima (Correios)
2- diego Campos e ana Carolina 
bittencourt (analuna)
3 - geovana dutka, Flavia Weber e valéria 
Campos (império bijoux)
4 - Cristiane strenke (san marino 
palace hotel)
5 - adair mendes junior (Cidade shop)
6 - mateus da silva, agnaldo nesi, janice 
rodrigues pinto Fagundes, Flavio Conrado 
e ramon andré (inviolável)
7- Karina Kaneko, hermínio minoru 
Kaneko e rodrigo Kenji Kaneko (Kaneko 
imóveis)
8 -abrão nassar (tijolão materiais de 
Construção), josé Carlos sovrani (montana 
auto peças) e rudival Kasczuk (Fort Car 
Center)
9 - janos horst (dell anno)
10 - márcio alexandre rockenbach, 
simone lacerda Cunha e josé neri 
gonçalves (banco do brasil)
11- elaine marquezine melo e alessandra 
gonçalves (sectra)
12 - marcelo barby e rui primak 
(teorema sistemas)
13 - josé adilson ribeiro e juliana ramos 
de Campos (Celta móveis)
14 - marco aurélio scartezini meirelles 
e elaine scartezini meirelles (retífica 
scartezini)
15 - tatiele trevisan e thiago meinerz 
(CCaa)
16 - álvaro monteiro de matos (Comercial 
álvaro de gás)
17 - luciana do belém notto (Correios)
18 - eduardo Christ (expressiva for men) e 
ires salete previatti (expressiva)
19 - julieta alves Cordeiro
(pensionato Fernanda)
20 - Flavio antonio sichelero
(Faax imóveis)
21 - emerson theodorovicz (reptec)
22 - maria inês guiné e Fernando guiné 
(Fm promoções e eventos)
23 - ocimar dalla rosa (Clínica 
veterinária dom matheus)
24 - eloi mamcasz (Crachá digital)

Fotos: ACIG



8 ACIG  |  FEVEREIRO 2015

Coluna empresarial

eventos em
destaque
1 - o senap Foi representado pelo seu diretor 

glauber riCardo na entrega do prêmio 
empresário padrão e do prêmio diamante, no 
dia 13 de dezembro do ano passado. o evento 
aConteCeu no hotel deviile, em CasCavel

2 - o Centro das Ferramentas está em novo 
endereço para melhor atender seus Clientes 
e amigos

3 - o grupo latreille Comemorou mais um ano de 
atividades no mês de janeiro

4 - no Fim de 2014 a Coruja Fashion Comemorou 
30 anos

5 - a espeCiarias vó guida Completou um ano de 
atividades no Fim de 2014 

6 - a equipe da sul brasil seguros Comemora 25 
anos em 2015

7 - o gerente administrativo da aCig, paulo 
roberto santos, o presidente da assoCiação, 
eloi mamCasz, o presidente da junta ComerCial 
do paraná, ardisson naim aKel, e o viCe-
presidente para prestação de serviços da aCig, 
emerson theodoroviCz, durante o lançamento 
da redesim em guarapuava

8 - no mês de dezembro de 2014 o siCoob inaugurou 
sua segunda agênCia em guarapuava, loCalizada 
na avenida manoel ribas. o presidente da aCig, 
eloi mamCasz, prestigiou o evento

9 - a Wizard guarapuava Celebrou o suCesso de 
2014 Com uma ConFraternização

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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4

bem-vindos à aCig

estes são os mais novos elos de 
nossa corrente associativista. 

Sejam TOdOS 
bem-vindOS
À acig

1 - ClÍniCa veterinária dom matheus

2 - implanthos odontologia

3 - instituto embeleze guarapuava

4 - merCado bela vista

5 - multi motos

6 - oesteCel

Fotos: Acig

1

2

3

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 Daviele Bortolanza da Silva

voCê, empresário

minha histÓria de 
empreendedOriSmO

Iniciei as atividades da BS 
Assessoria em novembro de 2009, com a 
missão de atender empresas de Guarapu-
ava e da região como prestadora de ser-
viços de cobrança. Descrevo um pouco da 
minha trajetória para que possam enten-
der como cheguei a BS Assessoria.

Comecei a trabalhar aos 16 anos, 
como atendente em uma loja. Passei por uma 
instituição de ensino atuando como auxiliar 
de biblioteca e recepcionista. Com 18 anos 
passei a trabalhar em uma empresa do ramo 
de pneus, na qual tive meu primeiro contato 
com recuperação de créditos. Nessa época in-
gressei no curso de administração oferecido 
pela Unicentro, cursei apenas o primeiro ano 
e optei por mudar para o curso de gestão co-
mercial, também oferecido pela Universidade. 
Posso dizer que a vontade de ser empresária 
sempre existiu, mas durante a faculdade, com 
o aprendizado adquirido e com as experiências 
vivenciadas, este desejo de empreender cres-
ceu. Antes mesmo de me formar abri uma loja 
de roupas, que fechou em 9 meses. O principal 
fator que me motivou a desistir dela foi o alto 
índice de inadimplência. 

Com o fechamento da loja, eu 
e meu esposo, Leandro da Silva, buscamos 
uma forma de solucionar em um primeiro 
momento o nosso principal problema: rece-
ber as pendências que ficaram da loja. Como 
conhecia e gostava de cobrança, eu e ele vi-

mos ali a oportunidade de contribuir com o 
mercado local, resolvendo problemas que a 
grande maioria das empresas também en-
frentam, a inadimplência. Foi nesta época 
que BS Assessoria nasceu. O que melhor nos 
descreve é a célebre frase de Thomas Edison: 
“A genialidade é 1% inspiração e 99% trans-
piração”. É assim que nós trabalhamos, com 
muito afinco, buscando sempre os melhores 
resultados para nossos clientes, oferecendo 
aos inadimplentes negociações justas e sen-
do verdadeiros conciliadores entre devedo-
res e credores. De forma humana, buscamos 
entender cada caso, tratando-os diferente-
mente e respeitando suas particularidades. 
Procuramos estabelecer taxas de juros jus-
tas, para facilitar as negociações e receber 
os créditos no menor tempo possível.
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janeirO
Casa dos Vidros 02/01/1979
37 anos 
Liquigas 06/01/1978
39 anos 
Regina Papelaria 22/01/1976
40 anos 
Agroplan 02/01/1975
Gutfreund Mat. de Construção 01/01/1975
46 anos 
Alfaiataria Carlinhos 02/01/1969
49 anos 
Lacerda Mat. de Const. e Acabamentos                   03/01/1966
56 anos 
Casa Modelo 02/01/1969
63 anos 
Banco do Brasil 19/01/1952
73 anos 
Casa Favorita 05/01/1942

Fundação Fundaçãoempresa empresaempresa Fundação

1 ano 
Panificadora Santa Rita 21/01/2014
Imperio Bijoux 20/01/2014
Pulito Limpeza de Estofados 01/01/2014
2 anos 
Marcela Make Up and Hair Designer 21/01/2013
Analuna 17/01/2013
Paraná Diesel 13/01/2013
3 anos 
Loja São Pedro 16/01/2012
5 anos 
Auto Molas e Chassis Peteka 28/01/2010
Bagoonça Buffet 02/01/2010
6 anos 
Sectra Medicina Diagnosticada Ltda. 28/01/2009
Auto Posto Samambaia II 27/01/2009
CCAA 26/01/2009
Avitemp 19/01/2009
7 anos 
Assemblage 31/01/2008
Sabor da Carne 30/01/2008
Cidadeshop 25/01/2008
Softgraf Cursos Avançados em Inf. 22/01/2008
Celta Móveis 18/01/2008
Construart Mat. de Construção 17/01/2008
9 anos 
Kaneko Imóveis 19/01/2006
10 anos 
Inviolável Monitoramento 14/01/2005
11 anos 
Montana Com. de Peças e Acessórios 21/01/2004
Faculdade Guairacá 09/01/2004
12 anos 
Bella Presentes 23/01/2003
Primeiro Estilo Natação 02/01/2003
Vitalnet  01/01/2003
14 anos 
Milaene Presentes 15/01/2001
Nacional Gás Dubena 02/01/2001
15 anos 
Pensionato Fernanda 15/01/2000
Aquário Confecções 06/01/2000
Belmo Celulares 03/01/2000
Personal Clinic 02/01/2000

Oestecel  03/12/14
Mercado Bela Vista  10/12/14
Vitoria Veículos  15/12/14
Chico Chaveiro  17/12/14
Especiarias Vó Guida  24/12/14
Café Araucária  30/12/14

16 anos 
Kuster Agência de Viagem e Turismo 06/01/1999
Supermercado Realeza 04/01/1999
Escola Artemoção 01/01/1999
Plano de Luto Belém 01/01/1999
17 anos 
Teorema Informática 28/01/1998
18 anos 
FM Promoções e Eventos Ltda. 31/01/1997
Guindastes Guará 30/01/1997
Paris - Lavanderia e Tinturaria 20/01/1997
Tomo Center 20/01/1997
Paneta Água 20/01/1997
Posto Nevada 02/01/1997
Mercadão de Peças 2000 02/01/1997
San Marino Palace Hotel 02/01/1997
20 anos 
São Cristóvão Mat. de Construção 31/01/1995
Guaradiesel Ltda. 12/01/1995
Van Gogh Gastronomia 05/01/1995
Grupo Latreille Confecções 02/01/1995
Bodegão Supermercado 01/01/1995
22 anos 
Clínica Veterinária Dom Matheus 29/01/1993
Agência Franqueada Vila Buch 20/01/1993
23 anos 
GP Toldos, Luminosos e Outdoor 13/01/1992
25 anos 
Shopping Maria Antônia 02/01/1990
Sak’Som 01/01/1990
28 anos 
Marmoraria JMW 02/01/1987
29 anos 
Vulcanizadora Guairacá 02/01/1986
33 anos 
Antônio Emilio de Proença - Dentista 03/01/1982
Renovadora de Motores Scartezini 02/01/1982
34 anos 
Expresso Guarios 02/01/1981
Ótica Vision 01/01/1981
35 anos 
Chuveirão das Tintas 12/01/1980
36 anos 
Frenobras 12/01/1979

empreSa adeSãO

novos assoCiados
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FevereirO
Fundação Fundaçãoempresa empresaempresa Fundação

1 ano 
Sky Vídeo Locadora 25/02/2014
Ponto da Moda 24/02/2014
Igui Piscinas 21/02/2014
Caio Mayer Fotografia 21/02/2014
Mundial Auto Center 20/02/2014
Plug 20/02/2014
Essencial 10/02/2014
Moça Bijuterias e Acessórios 05/02/2014
Master Control 05/02/2014
Linda Flor Mulher 03/02/2014
2 anos 
Puro Luxo 28/02/2013
Capital Decor Pisos 07/02/2013
3 anos 
Bem me Quer 23/02/2012
Sache Hair Cosméticos 23/02/2012
Motel Lumini 08/02/2012
Zeus - Excelência em Segurança Elét. 23/02/2012
Implanthos Odontologia 06/02/2012
4 anos 
Michelly Gronkoski 18/02/2011
Gilson Francisco Araldi - Corr. Imov. 16/02/2011
Blush 11/02/2011
Pneoeste Centro Automotivo 07/02/2011
5 anos 
Conplater Consultoria Emp., Coop. 25/02/2010
Cleverson José Ribeiro 22/02/2010
Impacto Comunicação Visual 09/02/2010
6 anos 
Bettega 12/02/2009
Pindorama Fomento Mercantil 11/02/2009
7 anos 
Resinas Araucária 26/02/2008
Auto Elétrica Primavera 26/02/2008

Jota Diesel 13/02/2008
Carrocerias Santo André 01/02/2008
8 anos 
Suprinil 13/02/2007
Laranja Lima 09/02/2007
Varejão Auto Peças 08/02/2007
I9 Comunicação Integrada 01/02/2007
F M Pneus 01/02/2007
9 anos 
Bacana Mangueiras 01/02/2006
10 anos 
Histocenter 17/02/2005
11 anos 
D’Alice Chocolates 19/02/2004
12 anos 
Lojas Senni Confecções 24/02/2003
Stop Car Peças 21/02/2003
Trópicos Ind. Com. Ltda. 19/02/2003
Arte Brasil 14/02/2003
Cachorrão Prensado 05/02/2003
Scarpe Calçados 01/02/2003
13 anos 
Auto Center Santa Cruz 15/02/2002
Casa dos Presentes 01/02/2002 
14 anos 
Oralclass Clínica Odontológica 12/02/2001
Villena Presentes 01/02/2001
15 anos 
Recruta Zero Alfaiataria 28/02/2000
16 anos 
Escola Integração 09/02/1999
Coamo 05/02/1999
Guarafer Ferro e Aço Ltda. 01/02/1999
18 anos 
Destak Cosméticos 01/02/1997

19 anos 
Sergio Osany G. Vieira - Médico 27/02/1996
Wizard Idiomas 27/02/1996
Dental Life 26/02/1996
24 anos 
Auto Posto Meztra 27/02/1991
Sanir Karam Semaan - Dentista 01/02/1991
25 anos 
Sul Brasil Loja de Seguros 09/02/1990
Escricon Escr. de Contabilidade Ltda. 05/02/1990
29 anos 
Langaros Calçados 07/01/1986
34 anos 
Dilson Joalheiro 07/02/1981
Casa das Economias 02/02/1981
36 anos 
Imobiliária Feroz 09/02/1979
39 anos 
Dresh Máquinas 01/02/1976
41 anos 
Imobiliária Gaspar 21/02/1974
44 anos 
Rádio Cultura - AM/FM 18/02/1971
48 anos 
Escritório Contábil Condor                                       01/02/1967
52 anos 
Gelinski Mat. de Construção 01/02/1943
102 anos 
Hospital São Vicente 01/02/1913

empreSa adeSãO
novos assoCiados

Pet Shop Reino Animal 12/01/15
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empreender

“
ComeCei Como 

empreendedor do 
ramo de pneus 

em 1998. eu vim da 
agriCultura e já 

havia trabalhado 
quase 10 anos em 

banCo

” rudival KasCzuK

dia pela Avenida (Manoel Ribas) vi o terreno baldio 
e liguei na imobiliária para saber da possibilidade 
de comprar para construir minha empresa. 
Ofereci carros e parcelamento para comprar 
o terreno. Para minha surpresa, a proprietária 
aceitou a proposta. Com o terreno a outra etapa 
era a questão da construção. Economizei alguns 
meses e financiei a compra do barracão, já 
visualizando montar minha casa para sair de dois 
aluguéis. Em julho de 2000 mudamos a loja e em 
2001 mudamos para casa. Assim foi crescendo a 
empresa, fomos tendo mais funcionários e mais 
produtos. A empresa era pequena e todo dinheiro 
que entrava ia para a construção. 
Com o crescimento, vi a possibilidade de comprar 
o terreno dos fundos. A princípio a dona não quis 
vender, então tive que comprar outro terreno 
para fazer o barracão do depósito. Quando fiz o 
projeto para construção, a proprietária decidiu 
vender o terreno dos fundos e acabei comprando. 
Fiz um financiamento e entre 2007 e 2008 
comecei a construção. Foi mais uma batalha. 

para voCê rudival, o que é mais importante 
para um empreendedor Chegar ao suCesso, 
independente do ramo em que atua?
Primeiro de tudo, coragem. Segundo, ele 
precisa conhecer o que está fazendo, ou 
seja, ele precisa se preparar. No meu caso, 
além da minha boa vontade e conhecimento 
bancário que eu já tinha em todos os setores,

Como voCê iniCiou sua trajetÓria Como 
empreendedor?
Comecei como empreendedor do ramo de 
pneus em 1998. Eu vim da agricultura e já havia 
trabalhado quase 10 anos em banco. No final de 
1995 saí do banco e em 1996 comecei a atuar no 
ramo de comércio de vestuário. Em junho de 
1996 recebi o convite do meu irmão, que estava 
trabalhando no ramo de pneus. Comecei a 
cuidar de um auto center para ele, até 1998. Eu 
não estava satisfeito, devido à questão salarial, 
pois já tínhamos as duas filhas e estava difícil 
manter minha família. Conversei com o meu 
irmão para virar sócio ou gerente da empresa. 
Para minha surpresa ele e o sócio dele me 
venderam a empresa. 

voCê teve diFiCuldades no iníCio de sua 
atuação Como empresário do ramo de pneus?
No início foi difícil, porque eu tinha um terço do 
dinheiro para comprar a empresa. Tive que fazer 
financiamento, emprestar dinheiro dos meus 
outros irmãos para conseguir pagar a empresa. 
A empresa na época funcionava na Rua XV de 
Novembro, em um prédio alugado, e também 
morávamos em uma casa alugada. Quando 
comprei a empresa tinha dois funcionários, e 
começamos a implementar outros serviços como 
balanceamento e alinhamento. Começamos a 
trabalhar com pneus novos, remold e usados, 
tínhamos uma diversidade boa de produtos e com 
isso o espaço foi ficando pequeno. Passando um 

empreendedor

rudival KaSczuK
um empreendedor de Coragem
a Coragem Foi a CaraCterístiCa que permitiu a rudival 
KasCzuK largar o emprego no BanCo e investir no mundo 
dos negÓCios. empresário do ramo de pneus há quase 
20 anos, ele demonstra orgulho em dirigir a Fort Car 
Center, uma empresa legitimamente guarapuavana, que 
atende Clientes de toda região. para ele, partiCipar de 
entidades Como a aCig é uma Forma de ContriBuir para o 
desenvolvimento de toda soCiedade  

Para Rudival, o associativismo fortalece o
setor empresarial
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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

eu me preparei participando das capacitações 
do Sebrae. Fiz diversos cursos que me 
ajudaram muito, ainda faço, para me reciclar. 
Isto é um conselho para qualquer pessoa, 
mesmo que já tenha trabalhado na área, 
porque existe uma diferença entre você ser 
funcionário e administrar seu próprio negócio, 
pois quando você é empresário se preocupa 
o tempo todo. O lado satisfatório é o desafio, 
que é o que te move, que não é o “querer ter”, 
mas sim você acordar e ver que o seu trabalho 
está sendo reconhecido, sua empresa está 
crescendo e seu cliente está satisfeito. Deus 
é muito generoso conosco, porque nos dá a 
possibilidade de escolher o caminho.  

o que te levou a partiCipar ativamente da aCig e 
Fazer parte da diretoria da entidade?
Participo da Acig e de outras entidades. O 
objetivo do associativismo é que nosso setor 
se fortaleça, lutamos pelo desenvolvimento  da 
nossa cidade e para que os nossos negócios 
prosperem, por isso acredito que temos que nos 
envolver. É fácil criticar, mas também é preciso 
participar. Participo de várias entidades em que 
trabalhamos como voluntários. Se queremos 
um lugar melhor para os nossos filhos viverem 
temos que participar. 
   

empreendedor

“
o lado 

satisFatório é o 

desaFio, que é o 

que te move

”rudival KasCzuK

Para Rudival, o associativismo fortalece o
setor empresarial
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acig: há 60 anOS a caSa dO 
empreSáriO guarapuavanO

Capa

A Acig está sempre de portas abertas para receber
todos seus associados

Hoje, a Associação tem trabalhado 
para conquistar um alto nível de efetividade nos 
serviços que presta, através de Programas de ex-
celência de gestão como o Capacitar, implantado 
pela Faciap (Federação das Associações Comer-
ciais e Empresariais do Paraná) gradativamente 
nas Associações Comerciais do Estado, no qual 
a Acig tem se destacado. “Cumprimento a ACIG 
pelos anos de dedicação ao empresário de Gua-
rapuava. Ao longo destes 60 anos, uma das mais 
representativas entidades filiadas à FACIAP agre-
gou importantes conquistas e se firmou como 
uma legítima representante da classe produtiva 
local, se tornando peça fundamental no desen-
volvimento comunitário”, declarou Guido Breso-
lin Junior, presidente da Federação, ao parabeni-
zar à Acig pelo seu aniversário. 

Outro fator que está sendo fun-
damental para o trabalho realizado pela as-
sociação nos últimos dois anos é o Programa 
Empreender, que reúne empresários do mes-
mo ramo de atividade em Núcleos Setoriais 
onde são discutidas maneiras de aumentar sua 

O mundo de hoje é muito dife-
rente do que foi há 60 anos atrás. A economia, 
a tecnologia, a velocidade e a universalidade 
das informações fazem com que vivamos em 
uma sociedade  cada dia mais dinâmica. O fato 
de Guarapuava estar inserida neste contexto 
tem relação estreita com a atuação da Acig nas 
últimas seis décadas.

 Criada em 17 de janeiro de 1955, 
a Associação Comercial e Empresarial de Gua-
rapuava nasceu com um objetivo muito claro: 
a união da comunidade em busca da conquis-
ta de melhorias para o município. Na época, 
Guarapuava vivia o ciclo do extrativismo da 
madeira e os empresários locais tinham diver-
sas dificuldades com a falta de infraestrutura 
básica, o sistema rodoferroviário precário e a 
ausência de linhas telefônicas locais. “Precisá-
vamos de um sistema comum de luta por ob-
jetivos que eram fundamentais para o desen-
volvimento da cidade”, relembra o Ex-Prefeito 
e Deputado Federal, Nivaldo Krüger, primeiro 
presidente da Acig. 

“
preCisávamos 
de um sistema 
Comum de luta 
por objetivos 

que eram 
Fundamentais 

para o 
desenvolvimento 

da Cidade

”nivaldo Krüger
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Capa

competitividade de mercado através da capa-
citação e da inovação.  

As parcerias com diversas enti-
dades do setor produtivo também têm sido de-
cisivas para que a Acig ofereça aos seus asso-
ciados mais benefícios com qualidade. Para o 
Gerente Regional do Sebrae/PR, entidade que 
constantemente realiza ações conjuntas com a 
Associação, a Acig é um exemplo a ser seguido. 
“O profissionalismo de sua diretoria e de todo 
o corpo de colaboradores faz com que a Acig 
cumpra todos os objetivos por eles almejados. 
Para nós do Sebrae/PR, essa seriedade e o pa-
pel de liderança que a ACIG exerce em todo 
seu entorno, realça a importância para o de-
senvolvimento econômico e político institucio-
nal na região. Todas as parcerias firmadas com 
a ACIG trouxeram resultados exitosos e gran-

de repercussão positiva. Temos plena confian-
ça e credibilidade que as parcerias futuras com  
ACIG trarão muitos frutos em curto, médio e 
longo prazo”, enfatizou. 

Para o atual presidente da ACIG, 
Eloi Mamcasz, o próximo grande passo é pen-
sar os rumos que a Associação irá seguir nas 
seis décadas que vem por aí. “O desafio é ar-
ticular o que se espera da entidade para os 
próximos 60 anos. Para isso estaremos con-
cretizando o Fórum de Desenvolvimento de 
Guarapuava, que trará cabeças pensantes que 
estejam relacionadas ao desenvolvimento do 
município e estudos técnicos com dados ofi-
ciais com base nos últimos anos. Com isso ire-
mos analisar o caminho a seguir, visando um 
melhor resultado para nossa cidade e região 
dentro do estado”, revelou. 

no integraCig realizado no dia 16 de janeiro aConteCeu o lançamento do selo oFiCial dos 
Correios em alusão aos 60 anos da aCig. o selo será utilizado em todas as CorrespondênCias da 
assoCiação e levará o nome da entidade para todo Brasil. além disso, tamBém Foi apresentada 
aos assoCiados a nova logomarCa da aCig, Criada pela agênCia pulsar, que será utilizada nos 
materiais produzidos pela assoCiação em 2015. 

Eloi Mamcasz, Presidente da Acig e Luciana do Belém Notto 
Assunção, Gerente dos Correios

“
o desaFio é 

artiCular o que 
se espera da 

entidade para os 
próximos 60 anos

”eloi mamCasz
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naTal FanTáSTicO acig 
cOnTempla 131 cOnSumidOreS
sorteio marCa iníCio das ComemoraçÕes pelos 60 anos da assoCiação

Campanha natal FantástiCo

os 130 vales-
Compras de r$ 

300,00 sorteados 
na Campanha 

totalizam 
r$ 39 mil que 
retornarão 

para o ComérCio 
guarapuavano

ganhar. Foram distribuídos 130 vales-compras 
de R$ 300,00, um cupom sorteado para cada 
urna das 117 empresas participantes da cam-
panha e outros 13 que foram retirados da urna 
grande. Por fim, aconteceu o sorteio do veículo 
Vokswagen Take Up 0KM. 

O presidente da Acig, Eloi Mam-
casz, ressaltou que as mudanças no formato da 
Campanha permitiram às empresas uma grande 
satisfação ao terem a certeza de que um con-
templado sairia de seu estabelecimento. “O Natal 
Fantástico encerra-se com chave de ouro, no dia 
do aniversário de 60 anos da Acig, presenteando 
131 pessoas. Os vales-compras da Campanha to-
talizam R$ 39 mil, que voltarão para o comércio 
local, pois os contemplados no sorteio poderão 
gastá-los nos estabelecimentos participantes do 
Natal Fantástico”, disse. 

Silton Siqueira, gerente da Comercial 
Oeste, empresa que há muitos anos é parceira da 
Acig na Campanha Natal Fantástico, destacou a im-
portância de participar da iniciativa. “Esta parceria é 
muito importante para divulgar o nome da Comer-
cial Oeste, que em 2015 completa 55 anos. Participar 
do Natal Fantástico é uma maneira de divulgar o UP, 
lançamento da marca Volkswagen, para toda Guara-
puava e região”, declarou.

Para José Angelo Zanona, gerente 
do Auto Posto Plus, empresa de onde saiu o cupom 
contemplado com o carro 0km, a Campanha Na-
tal Fantástico fortalece o comércio guarapuavano. 
“Desde que a empresa iniciou suas atividades par-
ticipamos da Campanha. É uma forma de estarmos 
agradando nossos clientes, mostrando que a Acig é 
uma entidade séria e que vale a pena investir no nos-
so comércio”, afirmou.   

O aniversário era da Acig, mas 
quem realmente fez a festa no dia 17 de janeiro 
foram os 131 felizardos contemplados com os 
prêmios da Campanha Natal Fantástico 2014. 
O novo formato adotado pela Associação Co-
mercial de Empresarial de Guarapuava para a 
realização da Campanha fez com que ela duras-
se mais tempo (quase 90 dias) e proporcionou 
aos consumidores do município e da região que 
prestigiaram o comércio local mais chances de 

Eloi Mamcasz, presidente da Acig, e Silton Siqueira,
gerente da Comercial Oeste

Para o gerente da Comercial Oeste participar do Natal 
Fantástico é uma maneira de divulgar a marca Volkswagen 
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lista de Contemplados Com
vales-Compras de r$ 300,00 pela

Campanha natal FantástiCo aCig 2014

sorteio

Maiara Chaia do Nascimento

Phamella Alessi Zevenez

Vanderlei Negrelle

Glauber Martins

Maria Reitter

Robson Luiz Jaques

Leila Gomes Araújo

Saulo Jack

Andressa R. Ortiz

Elizabet de F. da Silva

Rodinei Marcelo Alves

Ana Yara Silva

Adriano Rosseti

Claudinei Pereira

Divaneza Aparecida Ligoski

Lucas Crotti

Decleuci Aparecida Bernardino

Terezinha de Jesus

Adelair Mariza Amaral

Celso Kolinski

Paulo Roessler

Vicente Gralak

Sandro Castilho

Célia Silvrstri

Thaise Rocha

Angela Zverzecos V.

Andréia Iuchema

ÉpOKa bOuTiQue

Gilmar Massuqueto

Diego T. Gruber

Maria Borges

Tiago Arnaldo Belo

Leandro Barbosa

Cleverson M. Busnaier

Raquel M. Almeida Cilivi

Ivete Buss

Ana Paula Zbrawski

Helio Boiko

Beatriz Carvalho Pimentel

Eroni Alves Teixeira

Elyalett Husch de Medeiros

Leonardo V. Rodrigues

Ney R. Pacheco

Cleusi Aparecida Ferreira

Pamela de Paula

Fábio Dellê

Manuelle Prochnau

Maria de Fátima Ribeiro

Lucas Elifeld Ramos Ribeiro

Iolanda R. Sanqueta

Cristiane Andrade

Dalva Chaves Antunes

Luiz Alberto Ferro

Paulo César Geteski

Antonio Lima

Cleverson Alves da Rosa

Léa C. K. Borczck

Adélia Luczinski

Julio Cezar Theinel



21ACIG  |  FEVEREIRO 2015

ganhadora do Carro volKswagen taKe up 0 Km

Thaiza Wolf

Carlos Cubica

Felipe Costa

Janete Aparecida Machado

Willian Augusto Brescovit

Diego Alexandre Klipe

Giulia S. A. Brey

Luidi Santos Lima

Claudenilson Lorencel

Cassandra Freitas

Casemiro Hélio Darczak

Christiane Tulio

Alessandra Pfann

Alan Diego Bianco

Antonia Maria Fontoura

Marina Boese Nery

Lavinia Ferri Leh

Rosalba M. Delanara

Paulo Sérgio N.

João Maria Hastle

Sarah Valenga

Jocerli Opuchkevich

Gilson Márcio da Silva

Barbara Bernardi

Cristina da Luz

Ana Letícia Andrade Sanches

Luiz André Nodoi

Rodrigo Lucas Cardenas

João Maurício Rodrigues

Daiane de Fátima Curi

Mayra R. Santos

Ana Cristina Spyra

Rosilda Cochuk Conceição

Arlete Ribeiro de Lima

Antonio Chicoski

Lenir Cardoso

Laize K. Volski

Tiago Sawzen

Marcelo Dos Santos

Heloiza Z. Jocoski

Solange de Fátima da Silva Padilha

Fabiana F. Teixeira

Mirtes B. Folador

Liana Pereira

Eliane Rechiski Subtil

Amarildo de Souza

Carmen Carine Esteche

Laura Antonia Moreira

Patricia Lustosa

Natalina Madalena

Cirlete de F. Costa

Daiane Blode

Maria Aparecida Saciloto

Vera Lucia V. Martins

Fabrício Fernandes 

Letícia Lohana Faria

Malha Mozeli Schuarl

Dionizia Hneda Monhoz

Andressa Bittarello

José Jonathan Henrique

Antonio Carlos da Silva

Vanderlei Antonio Pissi

Helder Aroldo Mendes

Aline Rocha Zimermann

Antonio de Jesus

Silvana Rosa

óTica veja

SupermercadO big ecOnOmia

André George LamerEnedi do Nascimento Admir Bitencort

Sonia M. C. da CostaEnerstina Aparecida de Matos Rafael Conceição
CASA REAL 

 da Cr ao rb na eS
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sorteio
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Melhoria contínua em qualidade 
e investimento constante para a produção de 
alimentos cada vez mais seguros são caracte-
rísticas marcantes da Agrária Farinhas. Depois 
de se tornar o primeiro moinho da América 
Latina certificado na ISO 22000, em 2007, a 
indústria acaba de receber o selo de qualidade 
atestado pelo FSSC 22000 - Food Safety Ma-
nagement System. 

A nova certificação atesta que o 
moinho Agrária possui um sistema de gestão 
mais confiável no que ser refere à contamina-
ção dos produtos. O coordenador industrial 
da Agrária Farinhas, Rudolf Gerber, destaca 
que os controles e procedimentos extras re-
queridos pela norma evitam contaminações 
cruzadas e até mesmo intencionais garantin-
do, assim, a qualidade e sanidade da produ-
ção. “O consumidor é cada vez mais exigente, 
a legislação brasileira de produção de alimen-
tos mais ativa e as indústrias se preocupam 
em oferecer alimentos seguros. A Agrária tem 
esta consciência e, assim, atua como forne-
cedor de referência de farinha. Seguimos os 
padrões mundiais de controle na segurança 
do alimento”, ressalta. 

Baseadas nesse robusto sistema 
de gestão de segurança alimentar, ações de-
senvolvidas pela área de qualidade assegura-
da da Agrária Farinhas e coordenadas pelas 
analistas Hayana Sanquetta e Jessia de Mello 
implementaram melhorias e prepararam todo 
o time Agrária para alcançar um novo nível 
de responsabilidades de segurança e defesa 
de alimentos. Este conjunto promove a con-
fiança na qualidade e sanidade das farinhas 
Agrária, deixando claro o atendimento das 
necessidades de clientes, consumidores e re-
quisitos regulamentares. 

Além de maior rigor em relação 
ao controle de boas práticas de fabricação e 
controle de pragas, o moinho de trigo pas-
sou a contar com relacionadas à biovigilan-
cia e bioterrorismo, como controle de acesso 
e monitoramento das linhas de processo por 
câmeras, e implementação de política para 
vidros e acrílicos e política de alergênicos, e 

também a criação de uma equipe multidiscipli-
nar de food defense que apoia a gestão dessas 
atividades e, com conhecimento em diferentes 
áreas como segurança patrimonial, tecnologia 
da informação, toma ações de correção e pre-
venção. “O principal fator do nosso trabalho 
é pensar nos clientes. Isso faz com que cada 
vez o moinho busque estar sempre à frente em 
todos os requisitos e certificações”, assegura 
Hayana. “Procuramos estar atualizados no que 
há de melhor em requisitos. Esse é um dever 
nosso, das analistas de qualidade, sempre es-
tar procurando coisas novas que podemos im-
plantar em nosso moinho”, ressalta Jessia. “O 
sistema de certificação é um padrão, por meio 
dele conseguimos falar uma linguagem univer-
sal, que facilita as diversas relações com os 
clientes”, completa.  

Além disso, como este esquema 
de certificação é reconhecido pelo GFSI - Glo-
bal Food Safety Iniciative, a Agrária Farinhas 
tem acesso a uma plataforma internacional de 
intercâmbio de experiências acerca de melho-
res práticas e informação de gestão de segu-
rança de alimentos.

teCnologia

baSeada em inveSTimenTO cOnTínuO em 
Qualidade, agrária FarinhaS recebe 
cerTiFicaçãO FSSc 22000

a nova CertiFiCação 

atesta que o 

moinho agrária 

possui um sistema 

de gestão mais 

ConFiável no 

que ser reFere à 

Contaminação dos 

produtos

Texto e Fotos: Assessoria Agrária/ Katrin Korpasch

A Agrária é uma referência no fornecimento de farinha
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segurança

cOnSeg preciSa de maiOr 
envOlvimenTO da cOmunidade

o Conseg atende 

a população de 

segunda à sexta-

Fera, das 9 às 11h30 

e das 14 às 17h30

Segundo a Constituição Federal de 
1988 a Segurança Pública é um dever do Esta-
do, mas também uma responsabilidade de todos 
os cidadãos. Foi neste sentido que surgiram por 
todo Brasil os Consegs – Conselhos Comuni-
tários de Segurança. Em Guarapuava o Conseg 
nasceu dentro da Acig, em 1997, época em que 
os empresários locais já demonstravam sua pre-
ocupação com a Segurança Pública no município.

Por se tratar de uma entidade 
sem fins lucrativos, toda equipe que trabalha 
no Conseg é voluntária. As ações desenvolvi-
das pelo Conselho só são possíveis por meio 
de doações. Além de contribuir em discussões 
sobre políticas públicas voltadas para o setor 
do segurança e atuar como um fiscalizador, o 
Conseg também atende a diversas demandas 
de órgãos de segurança pública do município, 
que vão desde a compra de equipamentos, ma-
nutenção de viaturas, até a manutenção e me-
lhoria da estrutura de prédios. Todas estas doa-
ções são devidamente documentadas e passam 
pelo crivo do Ministério Público e da Justiça. 

Para o presidente do Conseg, o 
empresário Valcenor Leopoldo Fleck, muitos 

cidadãos não sabem para quem ou como re-
correr. “Precisamos de mais parceiros, pois a 
participação da sociedade é o que temos de 
mais deficitário. A sociedade cobra, mas na 
maioria das vezes não se envolve”, declara. 

cOnFira aS principaiS dOaçõeS eFeTuadaS pelO cOnSeg ÀS FOrçaS de
Segurança de guarapuava duranTe O anO de 2014

16 bpmo 14  Sdpa

3  cia pOlícia ambienTal

pig
delegacia da pOlícia Federal

a

Quatro persianas horizontais de alumínio;

Três computadores completos com monitor;

Quatro impressoras HP Multifuncionais laser;

Uma câmera digital Fugifilm S4080 (departamento de Trânsito);

Um forno Microondas 31 litros Eletrolux;

Duas cadeiras giratórias com braço;

Uma impressora multifuncional Brother DCP 8157/ Toner;

Pintura da viatura do choque;

Manutenção, monitoramento e licença para operação de soft-

ware do aparelho since versão 1.7;

Colocação de estrutura metálica com telas sobre o solário do 

presídio da 14ª SDP;

Serviço de guindaste para elevação das tesouras metálicas 

sobre o solário;

Manutenção em veículo Gol da corregedoria;

Mão de obra e peças para motor do veículo Corsa;

Mão de obra e peças para motor do veículo Parati;

Três cadeiras giratórias com braço;

Tinta para pintura da cozinha e sala para panificadora;

Colocação de monitoramento em vídeo com câmeras, sensores 

de alarme no presídio e solário;

Um computador completo;

Uma hélice para motor de barco;

Dez coletes classe A - padrão Marinha;

Grade para isolar solário da administração;

Reposição de telhas danificadas na rebelião;Instalação de aparelhos de ar condicionado;

Sérgio Annes e Valcenor Leoppoldo Fleck,
membros do Conseg
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Sul braSil cOrreTOra de SegurOS 
cOmemOra 25 anOS

Ao conhecer a história de empre-
sas que se tornaram referência em seu ramo de 
atuação é inevitável perguntar: qual o segredo do 
sucesso? No caso da Sul Brasil Corretora de Se-
guros, o êxito no mundo dos negócios deve-se a 
figura visionária de Vilmar Lima, fundador e pre-
sidente da empresa. Atuando há mais de 30 anos 
no setor, a Sul Brasil foi a primeira corretora de 
seguros independente de Guarapuava, serviço 
que na época de sua fundação era prestado ape-
nas por agências bancárias e corretores repre-
sentantes de apenas uma seguradora. “Cheguei 
aqui há 32 anos e fui muito bem recebido, o que 
me fez acreditar no potencial da cidade. Enxer-
guei a oportunidade e aceitei o desafio de investir 
em algo novo. Deu certo”, revela o empresário. 

 Desde o início de suas ativida-
des, organização e o planejamento foram os ali-
cerces para que a Sul Brasil crescesse. A empresa 
foi pioneira no modelo loja de seguros, que além 
de gerar, transmitir, distribuir e comercializar 
este tipo de produto traz um conceito de consul-
toria e assessoria aos clientes. Assim, estabelecer 
parcerias com as melhores companhias segura-
doras do mercado também interferiu positiva-
mente para o prestígio da empresa no meio.

  Também é um diferencial da 
Sul Brasil a relação estabelecida com seus clien-
tes, muitos deles na empresa desde sua fundação. 
Primando sempre pela qualidade, as principais 
diretrizes de atendimento da empresa são pros-
pectar novos clientes, reconquistar aqueles que 
foram perdidos, aumentar as vendas e fidelizar os 
clientes atuais, buscando soluções e promovendo 
uma atenção personalizada para garantir a satis-
fação de quem procura a corretora. “O cliente é 
fundamental para o crescimento da empresa e é 
nosso dever fazer com que eles estejam satisfei-
tos e seguros. Às vezes, se preocupar com o pós-
venda é mais importante do que com a própria 
venda”, afirma Vilmar.

  Outro fator importante para 
a empresa é oferecer aos colaboradores condi-
ções seguras e saudáveis de trabalho, proporcio-
nando-lhes salários compatíveis com o mercado, 
promovendo melhorias na qualidade de vida e 
incentivando-os a se qualificar. Valores como a 

ética, a formação de alianças estratégicas, a de-
finição clara e transparente do rumo que os ne-
gócios da empresa irão tomar, a busca pelo lucro 
responsável e o profissionalismo durante todas 
as transações comerciais são as principais ban-
deiras da Sul Brasil Corretora de Seguros.  

 Para a diretoria da empresa, 
mais que oferecer serviços de qualidade, é seu 
papel trabalhar para trazer benefícios à comu-
nidade onde está inserida. Por isso, a Sul Brasil 
Corretora de Seguros está sempre envolvida em 
ações e projetos de responsabilidade social. A 
empresa também busca sempre promover um 
desenvolvimento de forma sustentável. 

 Em 2015, a Sul Brasil Corretora 
de Seguros irá ampliar seu portfólio de produtos e 
serviços oferecidos, para melhor atender a classe 
empresarial e demais públicos consumidores. 

Ousadia, planejamento e foco: ca-
racterísticas determinantes para que a cada ano 
a equipe da Sul Brasil atinja um crescimento ex-
pressivo e que fazem com que a empresa con-
quiste prêmios regionais, nacionais e internacio-
nais, entre eles o Mérito Empresarial, oferecido 
pela Acig em parceria com o Sebrae. Para Vilmar 
Lima, a trajetória da Sul Brasil Corretora de Segu-
ros faz que se acredite no empreendedorismo re-
gional com um  desenvolvimento ainda maior nos 
próximos anos. “Nestes 25 anos queremos agra-
decer a confiança de nossos clientes e a parceria 
das seguradoras que fizeram e que fazem parte 
da nossa história”, declara o fundador da empre-
sa. “Minha maior alegria é poder um dia deixar 
esse legado para a sociedade e para os meus fi-
lhos, pois através deles tenho a certeza de que 
esse sonho não irá morrer”, conclui.

visão de merCado e planejamento estratégiCo Foram os 
diFerenCiais que tornaram a empresa reFerênCia no 
merCado de seguros e serviços

ObrigadO ÀS SeguradOraS Que Fazem parTe deSTeS 25 anOS:

“
o Cliente é 

Fundamental 

para o 

CresCimento 

da empresa e 

é nosso dever 

Fazer Com que 

eles estejam 

satisFeitos e 

seguros

”vilmar lima

Vilmar lima, Rodrigo Mulinari Lima e Josiane Mulinari 
Lima, sócios da Sul Brasil Seguros
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vOcê cOnhece O cOnjOve?
Conjove

Em meados do mês de janeiro 
uma matéria publicada por diversos sites 
de notícias, incluindo o G1, das Organiza-
ções Globo, chamou atenção de muitos 
empresários Brasil a fora. Um menino de 
sete anos procurou o escritório do Sebrae 
em Mogi da Cruzes, região metropolitana 
de São Paulo, para obter informações sobre 
como abrir uma “fábrica de robôs”.

O que pode parecer brinca-
deira de criança é coisa séria. Cada vez 
mais, o mundo dos negócios é surpreen-
dido por ideias inovadoras que surgem de 
jovens cabeças. O Conjove (Conselho do 
Jovem Empresário ) da Acig foi criado com 
o intuito de unir jovens empreendedores 
dispostos a se capacitar e trocar experiên-

cias que fomentem o crescimento de suas 
empresas. A grande missão do Conselho 
é promover o desenvolvimento da classe 
empresarial, estimulando o surgimento de 
novas lideranças do setor. Valores como 
a ética, a inovação, o trabalho em equipe 
e o foco nos resultados são os principais 
lemas do Conselho. 

Entre as muitas ações realiza-
das pelo Conjove durante o ano estão o Fei-
rão do Imposto e o Prêmio Mérito Empre-
sarial. A participação no Conjove é gratuita, 
e está aberta a todos os jovens empreen-
dedores cujas empresas são associadas à 
Acig. As reuniões do conselho acontecem 
sempre às terças-feiras, a partir da 7h30, 
na sala de reuniões da Associação.

 todos os jovens 

empreendedores 

assoCiados à aCig 

estão Convidados 

a partiCipar das 

reuniões do 

Conjove    
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dea: uma pOnTe enTre 
eSTudanTeS e empreSaS

merCado de trabalho

31

O início de ano sempre é um pe-
ríodo onde as pessoas buscam por novas pers-
pectivas e desafios. E para os estudantes que 
desejam uma inserção no mercado de trabalho 
é uma boa época para procurar por um estágio.  
Com o objetivo de estabelecer o contato entre 
empresas de Guarapuava e região e os estu-
dantes nasceu o DEA - Departamento de Está-
gios da Acig. Atualmente, cerca de 40 empresas 
são cadastradas no departamento, e todos os 
meses oferecem vagas para alunos dos ensinos 
fundamental, médio, técnico e superior. 

Thais Brenda Kobelinski, estu-
dante do curso de Administração da Unicentro, 
é um dos muitos jovens que conseguiram uma 
colocação no mercado de trabalho através do 

Dea. Há 6 meses ela estagia no departamento 
de Recursos Humanos do Grupo Superpão e 
demonstra estar contente com o trabalho. “O 
estágio está sendo muito bom. Recursos Huma-
nos é uma das áreas da administração e aqui 
estou aprendendo tudo”, afirma. 

A coordenadora de recrutamen-
to, seleção e treinamento do Grupo Superpão, 
Maria Cristina Kosmos Campos Pinto, comenta 
que o desempenho de Thais no setor sido bas-
tante satisfatório. Para ela, é muito importante 
que as empresas abram espaço e auxiliem na 
formação destes novos profissionais. “O está-
gio une o conhecimento teórico à prática, pre-
parando os profissionais para as exigências que 
hoje o mercado de trabalho tem”, diz. 

estudante Fique ligado, Cadastre seu CurríCulo no site www.estagiosaCig.Com.Br e siga o perFil FaCeBooK.Com/dea.aCig.
empresário entre em Contato Com o dea pelo teleFone 3621-5588 e Conheça mais soBre o dea.

No estágio, Thais está unido
a teoria à prática
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