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Sujeito a análise e aprovação de crédito. SAC Sicredi - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria Sicredi - 0800 646 2519.

sicredi.com.br

Você pode comprar 
com qualquer cartão. 
Mas cooperar,
só com estes aqui.

Cartões Sicredi
Uma linha completa que coopera com você. Escolha e use já o seu.

No Sicredi é assim: toda vez que passa o seu cartão, muita coisa passa dele para você. Porque quanto 

mais você usa, mais forte fica a sua cooperativa. E assim, maiores são os resultados distribuídos entre os 

associados e mais desenvolvimento é gerado para sua região. Ou seja: seu cartão passa crescimento para 

você também. Isso que é cooperação.

CARTÕES
SICREDI



4 ACIG  |  MARÇO 2015

16

22

12

14

10

08Coluna empresarial
os aConteCimentos do meio empresarial

noVos sÓCios 
a aCig reCeBe seus noVos assoCiados

VoCê, empresário
minha histÓria de empreendedorismo

aCig
aniVersariantes
do mês de março

integraCig 
ComemoraçÕes feVereiro

empreendedor 
rosália maria sChineiers: uma 

empreendedora Com o dom de ensinar

sEçõEs

sumário

24
26
27

E-cpf: um cErtificAdo digitAL quE fAciLitA A vidA
do contribuintE

CertifiCado digital

Acig LAnçA cAmpAnhA Eu Amo minhA mãE
Campanha

idEntidAdE EmprEsAriAL
artigo

20EmprEsários Estão otimistAs com vEndAs nA 
épocA mAis docE do Ano

pásCoa

Capa

18

 Edição 83 - Ano 9 - março de 2015

mEdidAs dE 
AustEridAdE mExEm 
com o boLso dE 
EmprEsários E 
consumidorEs

presente de grego

Foto?



5ACIG  |  MARÇO 2015



6 ACIG  |  MARÇO 2015

Iniciamos 2015 com pacotes e medidas econômicas 
que afetam todos os brasileiros, o que impacta na 
economia e no bolso de cada um. Mais uma vez o 
governo não faz o dever de casa e vem no bolso do 
cidadão. Todos somos conscientes que se faz neces-
sária a adequação da economia, porém, quem dera 
os empresários cada vez que necessitassem de re-
cursos aumentassem seus preços e continuassem 
vendendo da mesma forma. Será 2015 um ano de 
crise ou de oportunidades?
Ao Administrador, cabe a difícil tarefa de cortar 
despesas e readequar os custos, produzir mais, 
sempre com qualidade, seja produtos e/ou serviços, 
se reinventar todos os dias. São estes desafios que 
nos impulsionam a fazer cada 
vez mais. A ACIG está junto 
com seus associados, ofer-
tando ferramentas, através da 
capacitação, informação e ser-
viços. Visite sua Associação, 
conheça os produtos e o que 
ela pode fazer por você, juntos 
seremos mais fortes.
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coLunA EmprEsAriAL

EvEntos Em
destaque
1 - As EmprEsáriAs inEs, iris E nEuzA rEcEbErAm 

Amigos E cLiEntEs pArA prEviEw dA coLEção 
outono/invErno 2015 pELA ExprEssivA E 
ExprEssivA for mEn

2 - o prEsidEntE dA Acig, ELoi mAmcAsz, EstEvE no 
show rurAL, Em cAscAvEL

3 - o profEssor dA fAcuLdAdE guAirAcá fábio 
vinícius primAk LAnçou o Livro tEcnoLogiAs 
dA informAção ApLicAdAs Ao dirEito

4 - umA comissão formAdA por mEmbros dA 
dirEtoriA dA Acig, do cEmE, do conjovE 
E rEprEsEntAntEs do sEbrAE, do cLubE 
soroptimistA, dA sEcrEtAriA municipAL dA 
muLhEr E dA comissão dA muLhEr AdvogAdA 
dA oAb subsEção guArApuAvA ELEgEu As divAs 
2015. As homEnAgEAdAs sErão conhEcidAs no 
diA 13 dE mArço

5 - o pEnsionAto fErnAndA comEmorA 15 Anos 
Em 2015, ofErEcEndo Aos sEus cLiEntEs 
um AmbiEntE AgrAdávEL E fAmiLiAr. são 
duAs unidAdEs no bAirro sAntA cruz E o 
rEsidEnciAL fErnAndA, no bAirro primAvErA 

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

1 2

3

4

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 - ip E kLübEr pré-moLdAdos

2 - EspEciAriAs vó guidA

3 - k&k EspEciAL pArA você

4- AdéLi joiAs E sEmi joiAs

Fotos: Acig

3 4

1

2
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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 Alaércio Beltrão

você, EmprEsário

minha histÓria de 
empreendedorismo

Através de muito trabalho con-
segui concretizar o sonho de muitos funcio-
nários: de empregado virar patrão. Depois 
de nove anos trabalhando como funcionário 
em uma loja de persianas, sai para montar 
meu próprio negócio, no mesmo ramo. O 
que eu não esperava é que, pouco tempo 
depois, os meus antigos patrões colocariam 
a loja à venda, e que mais tarde eu viria a ad-
quirir o empreendimento em que comecei a 
trabalhar, tornando-me proprietário da Loja 
das Persianas.

Recebi a proposta dos antigos 
proprietários em 2005, mas a princípio não 
aceitei. Eles acabaram vendendo a loja para 
outra pessoa que não conseguiu obter êxi-
to no negócio e, meses depois me procurou, 
oferecendo a loja novamente para eu com-
prar. Foi aí que aceitei a proposta. No início, 
o trabalho todo era feito por mim, pela mi-
nha esposa e por mais um funcionário. Hoje 
continuamos trabalhando e temos mais três 
funcionários terceirizados.

Para mim, o segredo do sucesso 
do nosso empreendimento em um curto espa-
ço de tempo vem de uma frase curta, de im-
pacto e que está sempre na ponta da língua: 

preço, qualidade e agilidade. Foi primando 
por estes três fatores que conquistamos uma 
clientela com mais de três mil nomes em Gua-
rapuava e região. Já chegamos a atender até 
clientes do litoral. 

Trabalhamos de forma eficaz e 
dinâmica, para que possamos aliar preço, pra-
zo de entrega e atendimento. Por termos fabri-
cação própria conseguimos prazos de entrega 
de até um dia. 

Esta política de atendimento que 
adotamos na empresa faz com que cada dia 
novos clientes apareçam e que os clientes que 
já conquistamos sempre retornem em busca 
de novos serviços. Fazemos de tudo para que 
o cliente ganhe tempo, atendendo sempre com 
qualidade. Atuamos pensando em unir o bem
-estar do cliente e da empresa. 

Foi com este pensamento que já 
conquistamos inúmeros prêmios de padrão de 
qualidade em Guarapuava e um até em Curiti-
ba. Atualmente, trabalhamos com venda, ins-
talação e manutenção de persianas verticais, 
horizontais, rolo, romanas de PVC e Poliéster, 
além das persianas personalizadas, que são 
aquelas que o cliente nos traz uma foto que 
estampará a persiana.    
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março
26 anos 
Dez Marchas Auto Peças 01/03/89
29 anos 
Academia de Danças Romani 01/03/86
31 anos 
Flores e Festas 15/03/84
Sicredi - Portal Do Lago 14/03/84
35 anos 
Uliana 01/03/80
40 anos 
Móveis Arauna 17/03/75
42 anos 
Eletrônica Servilar 27/03/73
44 anos 
Oi Boutique 19/03/71
45 anos 
Casa dos Calçados 02/03/70
47 anos 
Org. Cont. Jurid. Lubachevski 12/03/68
48 anos 
Carioca Corretor de Imóveis 26/03/67
52 anos 
Grande Hotel 28/03/63
53 anos 
Santa Maria 31/03/62
56 anos 
Pinho Past 26/03/59

fundação fundaçãoempresa empresaempresa fundação

1 ano  
Maxicalçados 17/03/14
2 anos 
Bonny 14/03/13
Kumon Unidade Santa Cruz 14/03/13
Evolução 01/03/13
3 anos 
Mercado Bela Vista 27/03/12
Qsl Autopecas 16/03/12
Guara Parts Auto Pecas 07/03/12
Realiza Veículos 02/03/12
4 anos 
Basic Kids 31/03/11
Icavel Veículos Ltda 30/03/11
Emanna Eletromóveis 23/03/11
Yogo Way Guarapuava 14/03/11
5 anos 
Mecânica Teixeira 29/03/10
Viveiro de Flores Gabriela Tratz 24/03/10
6 anos 
Chocolates Alianca 31/03/09
Espaço das Tintas 13/03/09
Metodo 09/03/09
Matheus Veículos 06/03/09
Restaurante Pizzaria Bom Vivant 04/03/09
Hey Comunicação e Marketing 03/03/09
7 anos 
Exclusiv Móveis e Decorações 27/03/08
Centro das Tintas 19/03/08
Agropecuária Pro Bicho 18/03/08
Seletiva Internet 07/03/08
Achieve Languages 04/03/08
Premier Maison 04/03/08
8 anos 
Priscila Ryzy - Dentista 22/03/07
Pizzas Papa Pizzas 16/03/07
Foto Monicolor 16/03/07
Estilo e Formas Cabeleireiros 14/03/07
9 anos 
Restaurante Carisa 31/03/06
Vitoria Veículos 28/03/06
Dumas Peugeot 15/03/06
10 anos 
Ligia Oliveira Ciscato - Corr. Imóveis 23/03.05
Sicoob Sul 17/03/05
Pijamalandia 07/03/05
Loja das Persianas 07/03/05
Deragro 02/03/05

empresa adesão
noVos assoCiados

K e K Especial Para Você 23.01.15
Minerva.com 23.01.15
Ip e Kluber Pré-Moldados 23.01.15
Gresga 23.01.15
Monaco Auto Posto 23.01.15
Moratta Administradora de Condomini 05.02.15
Self Beauty Care 05.02.15
Adeli Joias e Semijoais 09.02.15
Platão Sistema Educacional 09.02.15
Ki Joia 09.02.15

11 anos 
Vip Dog Clínica Veterianária 22/03/04
Century Sports 19/03/04
Cupidos Lingerie 18/03/04
Maketur 04/03/04
Caio 03/03/04
12 anos 
Haloma Madeiras 20/03/03
Fino Tracto Nutriservice 15/03/03
13 anos 
Um Por Um 20/03/02
Fabio Esteves - Dentista 01/03/02
14 anos 
Pmm Tubos de Concreto 28/03/01
Petricon 12/03/01
Madecarbo 01/03/01
15 anos 
Cantinho do Sabor 09/03/00
Jecri Telhas 01/03/00
16 anos 
Evidência Emp. Imobiliários Ltda 18/03/99
Minerva.com 01/03/99
17 anos 
Uma Limpeza 23/03/98
Cresol - Unid. Guarapuava 09/03/98
Leve Confecções 01/03/98
18 anos 
Sociedade Rural de Guarapuava 15/03/97
19 anos 
Retificadora Guaramotores 15/03/96
La Femme Confecções 10/03/96
20 anos 
Cervejaria Bahia 20/03/95
Astra Veículos 14/03/95
Jorge Stoetzer e Cia. Ltda 01/03/95
21 anos 
Dacoregio Automotivo 29/03/94
Monika Prasel Iatskiv 18/03/94
Papier Haus 08/03/94
22 anos 
Azel Parabólicas 26/03/93
Elisabete N. Balena - Contadora 25/03/93
Charm & Chic 01/03/93
23 anos 
Monicolor Lab. Fotográfico 31/03/92
25 anos 
Luke Moto Peças 26/03/90
Mecânica Santos 01/03/90
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dia 13 de Fevereiro 
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 - renata nizer ribeiro (i9 comunicação)
2 - idália maria s. Levinski e michelly 
Elionai s. Levinski (recruta zero) 
3 - josé molenda, Aline molenda e maria 
Alice molenda (d’Alice chocolates) 
4 - vilmar domingues Luz (santa maria 
papel e celulose) 
5 - raquel milke e jocelio moreira 
(bacana mangueiras)
6 - ticianne b. teixeira e dounia sentone 
(clínica oral class) 
7 - brenda bittar e bruno Araldi (gilson 
Araldi imóveis)
8 - gidalti buneo Linhares (dental Life) 
9 - Elodir klein (i9 comunicação)
10 - diigo vezzaro, itacir josé vezzaro 
e Antonia Eliane vezzaro (colégio 
integração) 
11 - cindy sandoval diaz (bem me quer)
12 - maria inês kusznir (sicredi)
13 - Emerson theodorovicz (reptec 
tecnologia)
14 - carlos Antonio da s. vieira e felipe 
zem da s. vieira (Auto posto meztra)
15 - vilmar Lima (sul brasil corretora de 
seguros) e josiane mulinari Lima (villena 
presentes e decorações)
16 - dauter trombini (guarafer)
17 - Amaury, Ana gleides e vanderlei 
(Escricon contabilidade) 
18 - paulo pereira de oliveira (conplater) 
e zanoni c. buzzi (coamo)
19 - jorge teles e regiane dolinski (radio 
cultura)
20 - Loren d’Angelo (dale carnegie)
21 - paulo roberto santos de Lima (Acig) 
e Eloi mamcasz (crachá digital)

Fotos: ACIG
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“
fALtou 

pLAnEjAmEnto 

Em tErmos dE 

mAcroEconomiA. 

foi EstimuLAdA 

umA poLíticA dE 

consumo E A 

infrAEstruturA 

foi EsquEcidA

”ALtAmir thimotEo

auxílio doença e seguro-defeso (específico para 
pescadores artesanais). O Governo Federal 
ainda prevê o corte mensal provisório de R$ 1,9 
bilhão do orçamento da União.
 Já o Governo Estadual aprovou as 
primeiras medidas de austeridade no fim de 
2014, com o aumento de impostos de produtos 
como medicamentos, gasolina, material 
escolar, roupas e eletrodomésticos. Também 
foi aprovado o aumento de 3,5% do IPVA. O 
estopim da crise foi o envio de um projeto à 
Assembleia Legislativa que previa a retirada 
de benefícios do funcionalismo público. 
 Em meio à incerteza que paira sobre 
a economia, a dica para os próximos meses 
é apertar os cintos. Segundo o economista 
e professor da Unicentro Altamir Thimoteo, 
as medidas tendem a frear o poder aquisitivo 
da população. “Em 2014 a indústria regrediu 
3,4%. O governo setorizou benefícios de 
subsídios como na indústria automobilística, 
por exemplo, o que agora, com o aumento dos 
impostos, está causando recessão”, explica. 
 O professor avalia que as políticas 
econômicas adotadas tanto pelo Governo 
Federal como pelo Governo Estadual foram 
desastrosas. O represamento de impostos 
como os que incidem na gasolina e na energia 
elétrica, somados à falta de investimento em 
infraestrutura, foram fatores decisivos para 
que a situação chegasse ao ponto em que 
está. “Faltou planejamento em termos de 
macroeconomia. Foi estimulada uma política 
de consumo e a infraestrutura foi esquecida. 
As empresas produziram e agora têm 
estoque, o que gera custos. O setor não tem 
como investir neste momento, até pela falta 
de confiança na política econômica”, afirma. 
 Ainda para o economista, a 
nebulosidade do mercado impede que no 
momento se faça algum prognóstico para 
os próximos meses. “Em 2015 estaremos 
no lucro se não houver recessão. Talvez 
possamos vislumbrar um cenário melhor em 
2016”, diz.

 Chuvas de início de ano, calor nas 
capitais, destinos de férias, volta às aulas, 
carnaval: nenhum destes termos apareceu 
tanto nas manchetes do jornais paranaenses  
nos primeiros 60 dias de 2015 do que as 
medidas de austeridade aprovadas pelos 
governos Federal e Estadual. Os “pacotaços” 
devem interferir negativamente nas finanças 
de famílias e empresas, já que seus primeiros 
efeitos começam a ser sentidos. 
 Anunciadas pelo Ministro da Fazenda 
Joaquim Levy em meados de janeiro, as medidas 
do Governo Federal estipulam o aumento de 
diversos impostos como os tributos sobre 
o preço dos combustíveis, alta do IPI para 
automóveis, incidência de maior tributação 
para produtos importados e um acréscimo de 
5% nos impostos sobre operações financeiras. 
Além disso, entraram no bolo as mudanças nas 
regras para que o trabalhador adquira benefícios 
como seguro-desemprego, pensão por morte, 

cApA

presente de grego
mEdidAs dE AustEridAdE  mExEm com o 
boLso dE EmprEsários E consumidorEs

Medidas adotadas pelos governos estadual e 
federal deixam empresários em alerta
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cApA

“
EstAmos nos 

EsforçAndo pArA 

não rEpAssAr 

rEAjustEs Aos 

nossos cLiEntEs

”mArLi ALbErti

michALiszym

 Para conter gastos e não repassar 
o reajuste aos clientes muitas empresas têm 
feito testes e adotado medidas alternativas. É o 
caso da empresária Marli Alberti Michaliszym, 
proprietária da Panificadora Essência do Sabor. 
Só na sede de seu estabelecimento ela conta 
com 11 aparelhos de refrigeração de alimentos, 
três aparelhos de ar-condicionado, uma 
máquina de café expresso e uma máquina de 
lavar a louça. Todos costumavam permanecer 
ligados durante o dia, mas, com a chegada da 
conta de energia elétrica no mês de Janeiro, 
as coisas mudaram. “Não posso desligar os 
refrigeradores, pois os produtos são perecíveis. 
Temos tentado usar o ar-condicionado apenas 
nos horários de maior fluxo, a máquina de lavar 
louça também, nos demais horários estamos 
lavando manualmente”, revela. 

 Outra mudança promovida pela 
empresária está ligada à sua produção. O 
investimento em um forno elétrico para assar 
pães, no ano passado, hoje se tornou inviável. 
Assim, o forno está parado, sendo substituído 
por fornos menores, abastecidos com gás. 
“Aumentamos o número de horas feitas pelos 
funcionários, para que possamos utilizar 
melhor os outros fornos. Estamos fazendo 
um teste, pagando horas extras ao invés de 
aumentar nosso consumo de energia”, conta. 
Marli lembra que não é apenas a energia que 
tem interferido na atividade de sua empresa. 
Aumentos nos valores de matéria-prima que 
chegam a casa de 18% também têm pesado 
nas contas no fim do mês. “Estamos nos 
esforçando para não repassar reajustes aos 
nossos clientes”, argumenta.   

presente de grego
mEdidAs dE AustEridAdE  mExEm com o 
boLso dE EmprEsários E consumidorEs

o quE fAzEr pArA não AumEntAr 
o prEço do cAfézinho?

 Os aumentos vão do combustível ao cafézinho 
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páscoA

para comprar nesta época. Acredito que iremos 
manter o volume de vendas”, afirma. Dal Posso 
revelou que a empresa oferecerá promoções 
de outros produtos ligados às festividades da 
Páscoa como bebidas, carnes e bolos, tudo 
pensando em atrair os clientes. 
 Além das grandes indústrias e dos 
supermercados, empresas do setor que 
oferecem produtos diferenciados, como ovos 
em formatos diversos, ovos recheados e cestas, 
também estão esperançosas para a data. Maria 
Alice Fialkoski Molenda, proprietária da D’Alice 
Chocolates, conta que iniciou a produção para 
Páscoa em novembro de 2014, e que já em 
fevereiro os clientes começaram a lhe procurar 
para saber das novidades. “Todos os anos 
oferecemos algo novo aos nossos clientes. Para 
2015 estamos lançando o meio ovo de brownie 
e palha italiana”, destaca. Para driblar a alta no 
preço da matéria-prima utilizada na confecção 
dos chocolates, a empresária aumentou a 
produção e está oferecendo artigos a preços 
acessíveis a todos os públicos. “Todo ano se 
fala em crise, mas precisamos atingir nossas 
metas. O segredo é inovar. Atualmente temos 
convênios com diversas empresas, facilitando 
para que os funcionários possam efetuar a 
compra”, conclui.

 Apesar do clima de incerteza 
econômica que tem se instaurado em todo 
país, a indústria brasileira de chocolates 
se mostra otimista para 2015, estimando 
um crescimento mínimo de 5%. Para a 
Associação Brasileira da Indústria de 
Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e 
Derivados (ABICAB), o principal volume de 
vendas deve ser registrado na época mais 
saborosa do ano: a Páscoa. 
 Nos três meses que antecedem a 
comemoração, este ano celebrada no dia 5 
de abril, o setor criou mais de 26 mil vagas 
de trabalho temporárias. Tudo para atender 
ao terceiro maior mercado consumidor de 
chocolates do mundo. E não é para menos: 
pesquisa encomendada ao Ibope pela ABICAB 
revelou que 79% dos brasileiros cultivam o 
hábito de presentear parentes e amigos na 
época da Páscoa. 
 Em Guarapuava, os estabelecimentos 
que comercializam artigos do setor começaram 
a se preparar cedo para data. Segundo o 
Gerente Administrativo do Mix Supermercado, 
Sérgio Ricardo Dal Posso, o investimento na 
quantidade de produtos se manteve o mesmo 
do ano anterior. “Embora a economia esteja 
crescendo pouco, as pessoas fazem um esforço 

empresários estão otimistas 
com vendas na época mais
doce do ano

Para turbinar as vendas de Páscoa, a D’Alice 
Chocolates investe todo ano em novidades

“
EmborA A 

EconomiA EstEjA 

crEscEndo pouco, 

As pEssoAs fAzEm 

um Esforço pArA 

comprAr nEstA 

épocA. AcrEdito 

quE irEmos 

mAntEr o voLumE 

dE vEndAs

”sérgio ricArdo

dAL posso
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empresários estão otimistas 
com vendas na época mais
doce do ano
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EmprEEndEr

“
 nosso dEsEjo 

nos movE

”rosáLiA mAriA

schnEidErs

constante aprendizado e crescimento e já 
acreditava que “toda criança tem potencial e é 
capaz de aprender”. Pois o objetivo do Kumon 
não se limita a elevar a habilidade acadêmica do 
aluno e ajudá-lo a tirar boas notas. O verdadeiro 
valor está no desenvolvimento da postura e do 
hábito do estudo diário e contínuo, de modo que 
o aluno se torne autodidata. Dentre as muitas 
características do método Kumon, uma é o 
ensino individualizado, um grande diferencial, 
pois cada aluno tem diferentes capacidades 
e graus de entendimento, o que move o meu 
trabalho, diariamente.

Como funCiona o método e que Cursos são 
ofereCidos?
O método foi criado pelo professor de 
Matemática Toru Kumon, preocupado com 
o processo de aprendizagem de seu filho. A 
grande inovação e diferenciação do método 
Kumon está no fato de não se ensinar o 
aluno como resolver o material proposto. 
Ele é autoinstrutivo e estruturado de forma 
que leva o aluno a pensar, fazer e solucionar 
os exercícios de maneira independente. O 
estudo é realizado duas vezes por semana 
na unidade e nos demais dias, em casa. Cada 
aluno segue a sua programação, feita 

Como surgiu a Vontade de ser empreendedora 
e aBrir o prÓprio negÓCio?
Na verdade, a vontade de ter um negócio próprio 
surgiu quando fazia Magistério, em 1982. Os anos 
foram passando e mesmo lecionando, continuava 
com esse forte desejo. Sempre dizia para minha 
família: “Um dia vou ter minha escola.” E, nosso 
desejo nos move. No início de 2002, vi um anúncio 
na Revista Nova Escola em que o Kumon estava 
procurando empreendedoras para expandir a 
empresa através de franquias. Pesquisei muito 
sobre o Kumon e não tive mais dúvidas. Em 
novembro de 2002 nasceu o KUMON Unidade 
Santa Cruz, na sala da minha casa, onde atuamos 
por oito anos, com uma média de 25 alunos. 
Como todo empreendimento, no início não foi 
fácil. Muitas pessoas ligavam nos procurando, 
mas achavam muito longe do centro.
Em 2010, surgiu a oportunidade de transferir 
a Unidade Kumon para o centro, onde estamos 
atualmente. Novamente foi preciso muita 
coragem, persistência e dedicação, pois somente 
o aluguel do espaço correspondia ao valor de 
quinze alunos na época.

por que a senhora se interessou pelo 
método Kumon?
Vi no Método Kumon uma oportunidade de 

rosália maria schineiers
umA EmprEEndEdorA com
o dom dE EnsinAr
formada em pedagogia pela uniCentro e pÓs graduada em 
psiCopedagogia, didátiCa e soCiopsiComotriCidade ramain-thiers, 
rosália maria sChneiders Completa em 2015 trinta anos de 
eXperiênCia na área eduCaCional, Vinte e oito deles dediCado 
à sala de aula, traBalhando Como professora. há treze anos 
ela resolVeu mudar o rumo da Carreira e passou a atuar Como 
orientadora/diretora do método Kumon em guarapuaVa

Acig  |  mArço 201522

EmprEEndEdor



23ACIG  |  MARÇO 2015

informE pubLicitárioEmprEEndEr

“
Amo o quE Eu fAço. 

cAdA criAnçA tEm 

um potEnciAL

”rosáLiA mAriA

schnEidErs  

especialmente para ele.
Através da Matemática, do Português e do 
Inglês, que são as disciplinas oferecidas 
em nossa unidade, os alunos do Kumon 
desenvolvem concentração, agilidade, 
raciocínio lógico, autonomia, habilidades 
essenciais para os dias de hoje. Eles são 
preparados para lidar com os desafios que 
surgem na escola, no vestibular e mesmo 
na universidade, bem como na vida, uma 
oportunidade para seu crescimento.
 
a partir de que idade os alunos podem ser 
matriCulados? as aulas são aBertas mesmo 
para quem já ConCluiu o ensino médio ou um 
Curso uniVersitário?
Desde pré-escolares, a partir de 2 anos, 
até adultos podem estudar no Kumon, pois 
cada aluno inicia num ponto de partida fácil 
obtido no teste de diagnóstico aplicado ao 
se matricular e se desenvolve de acordo com 
seu potencial e sua capacidade. Os cursos de 
Matemática, Português e Inglês abrangem 
conteúdos desde material específico 
para os pequenos, como coordenação 
motora e alfabetização, bem como, ensino 
fundamental I e II, ensino médio e alguns 
conteúdos a nível universitário. 

hoje qual a estrutura do Kumon em 
guarapuaVa?
A Unidade Santa Cruz – CENTRO vem se 
destacando tanto em número de alunos, 
qualificação de seus colaboradores e na 
qualidade de ensino. E isto é graças ao alto 
grau de responsabilidade e competência da 
equipe, bem como do interesse dos alunos 
e pais que fazem parte da família KUMON. 
Sempre digo: o Kumon só existe porque 
tem alunos. A estrutura do Kumon depende 
exclusivamente da confiança que as famílias 
depositam no método. Por isso, trabalho com 
toda a equipe e tenho como lema a frase do 
professor Toru Kumon, que foi um grande 
visionário: “O assim está bom não existe. Há 
sempre algo a melhorar!” Precisamos estar em 
constante aprofundamento e estudo e para 
isso, temos o Grupo de Estudo, que acontece 
a cada quinze dias, com toda a equipe. Quero 
citar a frase do Leonardo da Vinci: “Aprender 
é a única coisa de que a mente nunca se cansa, 
nunca tem medo e nunca se arrepende.” 
 
qual é a sensação de ensinar e aCompanhar 
o desenVolVimento dos alunos?
Eu acho fantástico. Amo o que faço. Cada 
criança tem um potencial e no Kumon existe 
a possibilidade de ir avançando conforme a 
capacidade de cada aluno. É extraordinário ver 
que mesmo pequenas, elas conseguem realizar 
atividades com um alto grau de dificuldade, 
baseando-se sempre na autoconfiança e 
conhecimento adquirido em cada material feito 
conosco.  Também acredito muito que uma 
pessoa que começa alguma coisa e a termina 
terá um caráter brilhante. Esse pensamento 
faz com que quando adulto essa pessoa não 
desista com facilidade, tornando-se uma 
pessoa persistente e vitoriosa.

quais projetos a senhora tem a médio e longo 
prazo para o Kumon?
Expandir e fazer conhecer o Kumon de modo 
que, cada vez mais crianças possam estudar 
pelo método para terem um futuro brilhante. 
Quero uma unidade sempre pra frente.

estamos no mês da mulher: para VoCê, 
qual a importânCia de ser uma mulher 
empreendedora?
A importância de ser uma mulher 
empreendedora? Fazer e ser diferencial na vida 
das pessoas (alunos, pais e na comunidade em 
geral – cada uma no seu empreendimento) e 
sou muito feliz por isso. A todas as mulheres 
empreendedoras: tenham coragem, persistência 
e acreditem que não existem limitações que nos 
impedem de mudar e crescer. Lembrem-se: 
Nosso desejo nos move!

rosália maria schineiers
umA EmprEEndEdorA com
o dom dE EnsinAr

23Acig  |  mArço 2015

EmprEEndEdor



24 ACIG  |  MARÇO 2015

Atualmente, muitos processos co-
muns ao nosso dia a dia como transações ban-
cárias, por exemplo, podem ser resolvidos online. 
Entretanto, ao realizar transações pela internet é 
necessário tomar alguns cuidados que garantam 
a seguridade dos dados utilizados. 

Uma forma de garantir às pes-
soas físicas autenticidade e confiabilidade na 
hora de executar este tipo de transação é o uso 
do e-CPF. O e-CPF nada mais é que a versão 
eletrônica do CPF (Cadastro de Pessoa Física). 
Trata-se de um certificado digital com validade 
jurídica que cumpre a mesma função da assi-
natura de próprio punho, comprovando que o 
dono do documento aprova o que está sendo 
assinado. O e-CPF surgiu para facilitar o con-
tato via internet entre as pessoas físicas e a 
Receita Federal Brasileira. 

Qualquer pessoa física que es-
teja com seus dados cadastrais ativos junto 
à Receita Federal pode ter o e-CPF. O certifi-
cado pode ser de dois tipos: A1 e A3. O e-cpf 

do tipo A1 é emitido diretamente no computa-
dor do usuário, ficando armazenado no nave-
gador de internet do mesmo. Já o do tipo A3 
é emitido em uma mídia criptográfica como 
cartão inteligente ou token, o que proporcio-
na maior mobilidade. 

Com o e-CPF o contribuinte pode 
enviar sua declaração de Imposto de Renda via 
internet, atualizar seu cadastro junto à receita, 
recuperar seu histórico de declarações e verificar 
sua situação para não ser pego na  malha fina. O 
certificado também pode ser utilizado para obter 
certidões junto à Receita, cadastrar procurações 
e acompanhar processos tributários. 

cErtificAdo digitAL

e-cpF: um certiFicado 
digital que Facilita a vida 
do contribuinte

conhEçA mAis 

sobrE o E-cpf no 

dEpArtAmEnto dE 

cErtificAção digitAL 

dA Acig. EntrE Em 

contAto pELo

3621-5513

outros beneFícios do e-cpF são:
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   Acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte - e-CAC;

   Acesso ao SISCOMEX (com certificado tipo A3 em cartão inteligente);

   Agilidade na liberação de contratos de câmbio nas Instituições Financeiras;

   Acesso ao Sistema de Gestão Eletrônica de Segurança Privada - GESP;

   Acesso ao e-DOC;

   Acesso a Compras Públicas por meio dos Pregões Eletrônicos;

   Consulta e acompanhamento da Situação Fiscal das Pessoas Físicas 

e Jurídicas com o e-CPF do responsável legal perante a Receita Federal;

   Ratificação dos DARFs recolhidos com dados errados e obtenção 

de cópias dos documentos recolhidos desde 1993;

   Obtenção de cópias de Declarações do Imposto de Renda de Pessoas 

Jurídicas (DIPJs e PJs), de Declaração de Créditos e Débitos de Tributos 

Federais - DCTFs e Declaração de Contribuições Sociais - DACONs;

   Obtenção de cópias de Declarações do Imposto de Renda de Pessoas 

Físicas e de Declarações do Imposto de Renda na Fonte - DIRFs;

   Elaboração de Procurações Eletrônicas;

   Priorização na restituição do Imposto de Renda Pessoa Física para 

declarações entregues com certificação digital;

   Parcelamento eletrônico on-line de débitos Pessoas Físicas e Jurídicas;

   Agendamento eletrônico das Pessoas Físicas e Jurídicas, para atendi-

mento no balcão do CAC para resolver pendências;

   Implantação do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED;

   Apresentação de assinatura e firma reconhecida em cartório do 

Documento Básico de Entrada no CNPJ junto a Receita Federal (DBE) 

àqueles que utilizam a certificação digital;

   Desburocratização do credenciamento de representante legal das 

empresas que operam no SIXCOMEX;

   Envio eletrônico de documentos referentes a processos que 

tramitam nas Varas do Trabalho dos 24 TRTs e no TST, através da       

Internet, sem a necessidade da apresentação posterior dos docu-

mentos originais;

   Segurança aos correntistas dos bancos ao acessarem suas contas 

por meio da Internet;

    Agilidade na liberação de contratos de câmbio nas Instituições Financeiras;

   Transações eletrônicas seguras melhorando a gestão das empresas, 

desmaterializando processos burocráticos e agilizando procedimentos;

   Saúde Complementar Eletrônica;

   Serviços Cartoriais Eletrônicos;

   Conectividade Social para FGTS - Permite a simplificação do pro-

cesso de recolhimento do FGTS, a redução dos custos operacionais; 

o aumento da segurança e do sigilo das transações com o FGTS e 

facilita o cumprimento das obrigações da empresa relativas ao FGTS 

e à Previdência Social.
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cAmpAnhA dE diA dAs mãEs

Após o sucesso da Campanha 
Natal Fantástico Acig 2014, a Associação 
Comercial e Empresarial de Guarapuava 
volta a mobilizar o comércio local, desta 
vez com a Campanha Eu Amo Minha Mãe. 
Assim como aconteceu com o Natal, em 
2015 a promoção terá um novo formato, 
permitindo que cada um dos estabeleci-
mentos participantes consiga premiar um 
de seus clientes. 

Serão sorteados 60 vales-com-
pras de R$ 150,00. A quantidade de clientes a 
serem contemplados é uma menção ao aniver-
sário de seis décadas da Associação, comemo-
rado este ano. O ponto de partida da Campa-
nha será no próximo dia 9 de março, durante 
um café que acontecerá na sede da Acig, onde 

os estabelecimentos participantes recebe-
rão os kits com adesivos, urnas e cupons. A 
distribuição de cupons para os consumidores 
acontecerá durante mais de dois meses, entre 
os dias 09 de março e 14 de maio. O sorteio 
será realizado no dia 15 de maio, às 16 horas, 
em frente à Associação. 

O Dia das Mães é a segunda 
principal data para o comércio no Brasil. Para 
o presidente da Acig, Eloi Mamcasz, a Campa-
nha Eu Amo Minha Mãe representa um incre-
mento para o comércio local ao incentivar os 
clientes guarapuavanos a comprarem aqui. “É 
a maior distribuição de prêmios no período do 
Dia das Mães em nossa região. Acreditamos 
que a Campanha irá aquecer as vendas do nos-
so comércio”, enfatizou. 

acig atende sugestões de 
empresários e inova na 
campanha eu amo minha mãe

para obter outras inFormações sobre a campanha e adquirir kits entre 
em contato com o departamento comercial da acig pelo 3621-5599

A cAmpAnhA

Eu Amo minhA mãE 

vAi do diA 09 dE 

mArço Ao diA

14 dE mAio
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Artigo

Quanto vale minha marca?
 É de se considerar que nenhum pro-
duto ou empresa nasce sem nenhuma expec-
tativa. Gestores devem ter os pés no presen-
te e olhos no futuro. É estratégico dispor de 
exclusividade do seu nome e marca. Se sua 
atividade tiver crescimento constante e se 
tornar referência a possível troca de nome ou 
marca, não planejada, pode gerar um impacto 
negativo e colocar em descrédito uma empre-
sa, produto ou serviço.
 Ainda a utilização inadequada ou sem 
registro pode resultar em sanções legais, co-
brança de “Royalties”, dentre outros. Trabalhar 
com previsibilidade gera uma condição sus-
tentável, promove o equilíbrio, favorecendo o 
controle de riscos.
 É natural trabalhar com gestão de re-
sultados, lucros, crescimento, pessoas, den-
tre outros, porém tão importante quanto é 
trabalhar com a gestão de prejuízos, a fim de 
evitá-los antes que ocorram. Aliado a gestão 
de prejuízos podemos alavancar diferenciais 
de produtos e serviços com uma “Investiga-
ção Apreciativa”, metodologia inovadora que 
a partir de uma condição desejada, conside-
rando a diversidades de ideias compartilhadas, 
baseados em um sonho comum, se desenvolve 
um projeto para chegar ao destino almejado.

Quem pode fazer um registro e o que registrar?
 Uma micro empresa, uma grande cor-
poração, um produto, um software, uma fran-
quia, um equipamento inovador e dentre vários 
outros, todos vão ser identificados pelo seu pú-
blico alvo por seu nome e na maioria dos casos 
acrescidos de elementos gráficos, formando 
sua identidade/marca. E é com essa identidade 
que vai ser referenciada durante sua existência.
 Em relação a processos e mecanis-
mos existem diversas classes que podem ser 
registradas junto ao INPI, consta na história 
que houve patente do velcro. Que foi inventa-
do em 1948 por Georges de Mestral, um enge-
nheiro da Suíça. Ele inspirou-se após analisar 
atentamente as sementes de Arctium, vulgo 
carrapicho, que grudavam constantemente 
em sua roupa e no pêlo de seu cão. Fonte: 
pt.wikipedia.org/wiki/Velcro.

Quando e como definir minha marca?
 Posteriormente a definição do pro-
pósito de uma empresa ou produto e haven-

do prévia disponibilidade da marca é deter-
minante que exista na elaboração de sua 
identidade a utilização de recursos como 
um manual de identidade visual. Que pode 
ser elaborado junto de profissionais da área, 
“designers”, ou empresas de publicidade e 
propaganda. O manual de identidade, dentre 
outras definições, deve disponibilizar va-
riações e composições para que exista uma 
aplicabilidade padronizada.

Registro de Marcas
 No caso de empresas o registro na 
junta comercial, dentro de seus aspectos 
legais, não concede exclusividade e garan-
tias em relação as suas Marcas e Patentes, 
sendo o INPI (www.inpi.gov.br) órgão com-
petente para tal. Mesmo não sendo obriga-
tório, o registro junto ao INPI protege sua 
identidade ou produto contra utilizações 
não autorizadas e concede exclusividade.
 O processo de registro pode ser ini-
ciado sem a necessidade de terceiros, sendo 
recomendável a utilização e conhecimento 
da Lei da Propriedade Industrial (9.279/96) e 
demais exigências dispostas no site oficial do 
INPI (www.inpi.gov.br). Mesmo havendo dis-
ponibilidade de registro direto o custo/bene-
fício em contratar uma consultoria especiali-
zada é viável devido ao volume de exigências, 
a necessidade de acompanhamento e respos-
ta a possíveis recursos de oposições.

Contornando conflitos de marcas
 Caso sua empresa ou produto já es-
teja no mercado sem registro ao INPI, é válido 
realizar uma consulta de disponibilidade antes 
de iniciar o registro. Havendo impedimento ou 
empresa já registrada existem basicamente 
duas situações:
1 - Tente um acordo prévio com o detentor da 
marca e uma possível seção de direitos.
2 - Realize uma reformulação de marca. Em 
caso de reformulação de Marca, o processo 
deve ser gradativo para que seja bem aceito ao 
seu público alvo, clientes.

“A verdade é que há marca para tudo; entre-
tanto, não há marcas para todos. Assim, a mar-
ca só pode ser solicitada por quem tem legiti-
midade para requerê-la” (Manual do Usuário, 
I.N.P.I., página 9).

acig atende sugestões de 
empresários e inova na 
campanha eu amo minha mãe

identidade empresarial

“
 umA micro 

EmprEsA, 

umA grAndE 

corporAção, um 

produto, um 

softwArE, umA 

frAnquiA, um 

EquipAmEnto 

inovAdor E dEntrE 

vários outros, 

todos vão sEr 

idEntificAdos pELo 

sEu púbLico ALvo 

por sEu nomE

”ALLAn pAtrick 

ksiAskiEwcz

Allan Patrick Ksiaskiewcz possui 
especialização em Gestão e

Auditoria de Empresas.
É consultor Técnico da Advantage. 
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prEmiAção nAtAL fAntástico

a acig agradece a todos os consumidores de guarapuava e região que participaram da
campanha natal Fantástico 2014. obrigado por acreditarem no comércio da nossa cidade!
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prEmiAção nAtAL fAntástico

www.esi.com.br
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