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Por que devo inscrever
minha empresa?

TERCEIRIZAÇÃO
O que é a Terceirização? 

Empreendedor
Maria Inês Guiné
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Em 2014, o Sicredi registrou mais um ano de 
crescimento. O volume de sobras líquidas totalizou R$ 1,1 
bilhão, incremento de 38,6% sobre 2013. Este resultado 
será distribuído entre os associados, proporcionalmente 
a utilização de produtos e serviços da cada cooperativa e 
de acordo com definições estatutárias. O volume de ati-
vos totais atingiu R$ 46,1 bilhões, expansão de 20,0% em 
relação a 2013 e o patrimônio líquido chegou a R$ 6,9 bi-
lhões, em 2014, um aumento de 26,2% em relação ao ano 
anterior. Os depósitos totais também avançaram 19,2% 
chegando a R$ 29,1 bilhões. E o número de associados 
superou 2,9 milhões.

Para o CEO do Banco Cooperativo, da Con-
federação e da Fundação Sicredi, Edson Georges Nassar, 
os resultados positivos refletem o acerto nas decisões 
estratégicas. “O crescimento é fruto do modelo de negó-
cio único, centrado em atender as necessidades dos nos-
sos associados, oferecendo as soluções adequadas para 
cada tipo de perfil”, afirma. 

Em 2014, a Fitch Ratings, agência interna-
cional de risco de crédito, atribuiu ao Banco Cooperativo 
Sicredi os índices nacional de longo prazo A(bra); pers-
pectiva estável, e o rating nacional de curto prazo F1(bra). 

O Banco Cooperativo é o instrumento de acesso das co-
operativas de crédito que integram o Sicredi ao mercado 
financeiro e programas especiais de financiamento. 

A atração do jovem para a proposta do co-
operativismo também foi relevante para os resultados al-
cançados em 2014. O foco do Sicredi nesse público mos-
trou-se bem sucedido com o maior índice de crescimento 
da base de associados na faixa etária de 18 a 25 anos, 
percentual que chegou a 11,5% do total de associados. “A 
presença de jovens nos programas de formação Crescer 
e Pertencer, bem como sua participação nas diferentes 
instâncias da administração das cooperativas demons-
tra que precisamos cada vez mais integrar e consolidar 
a atuação desse público no cotidiano da instituição”, res-
salta o CEO. 

A sustentabilidade foi outro tema que ocu-
pou importante espaço na agenda estratégica do Sicredi 
em 2014. A instituição se dedicou a ouvir os seus princi-
pais públicos para identificar os temas que consideram 
prioritários para o desempenho. A ampla consulta resul-
tou na construção da matriz de materialidade, a partir da 
qual serão definidas as atividades e processos que farão 
parte da governança de sustentabilidade.

SICREDI REGISTRA
MAIS UM ANO DE CRESCIMENTO

Informe
PUBLICITÁRIO

Edson Georges Nassar
CEO do Banco Cooperativo, da 

Confederação e da Fundação Sicredi
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Qual a estratégia mais adequada para o meu negócio?
Todas as organizações possuem estratégias definidas, elas podem não estar 
estruturadas nem formalmente registradas, mas estão presentes na visão 
do empresário. Dependendo do porte de cada empresa, estas estratégias 
são mais elaboradas e apresentam ferramentas complexas, mas de maneira 
geral referem-se aos objetivos da empresa e seus desdobramentos. Neste 
ano de 2015 as perspectivas de crescimento do nosso país não são das 
mais animadoras com fatores como a alta do dólar, políticas de austeridade, 
retração na economia e todas as dificuldades já enfrentadas pelos 
empresários. O que acontece é que este cenário pessimista sempre esteve 
presente e volta de tempos em tempos e acredito que não mude, pois a 
economia funciona em ciclos. Alguns períodos de recessão demoram mais 
tempo que outros. As mudanças no ambiente empresarial influenciam 
diretamente as empresas e podem trazer benefícios bem como arruinar 
algumas organizações. Estas mudanças deixam as empresas mais 
próximas ou distantes de seus objetivos, desta maneira o empresário deve 
estar preparado, treinado e capacitado para enfrentar todas as mudanças e 
saber como lidar em cada uma destas situações. 
Esta preparação pode ser alcançada pela implantação de melhorias na 
gestão da empresa, porém muitos empresários têm dificuldade para 
encontrar opções para sair da zona 
de conforto e estar preparado para as 
mudanças. Independente de qual é a sua 
estratégia, a capacitação sempre vai lhe 
deixar mais próximo do seu objetivo.
Uma maneira de estar mais próximo de 
seus objetivos, melhorar as práticas de 
gestão e conhecer novas ferramentas de 
administração é através da sua participação 
do Premio Mérito Empresarial. Inscreva-se!
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sicoob.com.br/atendimento

Os Canais de Atendimento Sicoob foram 
criados para facilitar sua vida. Com o Internet 
Banking, Mobile Banking e Caixa Eletrônico, 
você faz transações e consultas financeiras de 
onde estiver. É mais comodidade e economia 
de tempo, com toda segurança. 

Acesse os Canais de Atendimento do Sicoob 
e faça seu tempo render mais. 
Para encontrar uma cooperativa Sicoob mais perto de 
você, ligue 0800 642 0000.  Ouvidoria - 0800 725 0996. 
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 940 0458.

CANAIS DE 
ATENDIMENTO

 SICOOB.
Mais rapidez e comodidade 

para você resolver sua 
vida f inanceira.

Aqui 
tem 

Sicoob

Aqui 
tem 

Sicoob
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Coluna
EMPRESARIAL

1 -   O EMPRESÁRIO CELSO GÓES REPRESENTOU O LABORATÓRIO 
GÓES EM BRASÍLIA, DURANTE A FINAL DO MPE BRASIL. O 
LABORATÓRIO FOI A ÚNICA EMPRESA GUARAPUAVANA A 
CHEGAR À FINAL DO PRÊMIO ESTE ANO

2 - A DELLANNO GUARAPUAVA RECEBEU NO DIA 27 DE 
MARÇO A HOMENAGEM COMO CLASSIFICAÇÃO OURO NO 
PROGRAMA UNIMAIS 2014. O EVENTO ACONTECEU EM 
BENTO GONÇALVES – RS

3 - OS ALUNOS HANNA KAROLINE OLIVEIRA E JONAS LUIZ 
FERDAL, DO COLÉGIO SESI, TIVERAM SEU PROJETO VENCEDOR 
NO 5º CONGRESSO MOVELEIRO, REALIZADO NO CAMPUS DA 
INDÚSTRIA, EM CURITIBA. COMO PRÊMIO, ELES GANHARAM 
UMA VIAGEM PARA MILÃO (ITÁLIA)

4 - NO DIA 13 DE ABRIL O PREFEITO DE GUARAPUAVA, CESAR 
SILVESTRI FILHO, ENTREGOU UMA VAN 0 KM À AGÊNCIA 
DO EMPREENDEDOR

5 - NO FIM DO MÊS DE MARÇO A LOJA BONNY COMEMOROU 
SEUS DOIS ANOS EM GUARAPUAVA, COM O LANÇAMENTO DA 
COLEÇÃO OUTONO/INVERNO 2015

EVENTOS EM DESTAQUE

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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2
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Coluna
NOVOS SÓCIOS

BEM-VINDOS À ACIG
ESTES SÃO OS MAIS NOVOS ELOS DE NOSSA 
CORRENTE ASSOCIATIVISTA

1 - WTR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS

2 - NDI – NÚCLEO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

3 - EKO 7 

4 - EMAGRECENTRO

5 - GUARALUZ MATERIAIS ELÉTRICOS

6 - MED PREV

Fotos ACIG
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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 Carlos Cezar Bueno Martins

Nasci na localidade de Lajeado Bonito, 
município de Ortigueira. Comecei minha história de 
empreendedorismo aos 12 anos, confeccionando calças na 
cidade de Curiúva, na Alfaiataria do Senhor Eduardo Lange.

Aos 16 anos, saí de Curiúva para tentar a 
carreira de jogador em Ponta Grossa, onde joguei futebol 
pelo Guarani Esporte Clube. 

Em 31 de março de 1964, quando tinha 
18 anos, me mudei de Ponta Grossa para Guarapuava e 
através de amigos passei a jogar no Grêmio Oeste, entre 
1964 e 1968. Mesmo assim, nunca abandonei a profissão 
de Alfaiate. Como minha carreira foi curta no futebol, devido 
a sérias contusões, foquei então somente na Alfaiataria. 
Inaugurei a Alfaiataria Carlinhos em 06 de janeiro de 1969. 

Nestes 46 anos de atividades, tenho orgulho 
de ressaltar que faço parte da história do crescimento de 
Guarapuava. Passei por diversas crises econômicas do 
país, mas sempre acreditei que trabalhando forte, com 
muita dedicação, prestando um excelente atendimento 
e entregando um produto de qualidade a meus clientes e 
amigos, as crises são superadas com mais tranquilidade. 

Sempre procurei ensinar minha profissão a 
novas pessoas, sempre falo que ser Alfaiate é uma arte. 
Pena que hoje os jovens mostrem pouco interesse por esta 

profissão. Na alfaiataria começamos as atividades às 8 horas, 
espero sempre meus clientes com um chimarrão e às 16 horas 
sempre tem um “cafezinho de duas mãos” (com mistura). 

Para mim o segredo de se manter 46 anos no 
mercado  é entender as necessidades dos clientes. Procuro 
deixar meus clientes à vontade, sempre os recebo com um 
sorriso e hospitalidade, e com isso faço uma sondagem 
para saber qual a sua necessidade. Visando isto, fizemos 
uma reestruturação na Alfaiataria. Hoje trabalhamos com 
confecção pronta, locação de trajes, acessórios e como 
carro chefe a confecção sob medida, tudo para atender o 
público masculino.

Sempre procuro inovar, agora estou 
fortalecendo a locação de trajes de noivos, buscando novas 
tendências e colocando assim mais opções a nossos 
clientes. Nossa mídia é o bom atendimento, o cliente 
sempre divulga a nossa loja, sempre há casos de cliente 
informando  que foi  indicado por alguém. Procuramos 
sempre dar dicas e através disto sempre usamos a frase 
“Elegância sob Medida”.

Ser empreendedor hoje é estar atento às 
mudanças, ter coragem de inovar, buscar entender as 
necessidades dos clientes, estar motivado sempre, ter bom 
preço, prestar um serviço de qualidade e fazer o melhor.

Coluna
VOCÊ, EMPRESÁRIO

MINHA HISTÓRIA DE 
EMPREENDEDORISMO
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32 ANOS 
Erva Mate 81 03/05/83
33 ANOS
Guarapuava Diesel 17/05/82
36 ANOS 
Unimed Guarapuava 16/05/79
40 ANOS 
Fab. De Carr. Carga Pesada 01/05/75
64 ANOS 
Coop. Agraria Agroindustrial 05/05/51
69 ANOS 
Colégio Adventista 13/05/46
78 ANOS 
Farmácia Trajano 20/05/1937
108 ANOS 
Colégio Nossa Senhora de Belém 07/05/07

FUNDAÇÃO FUNDAÇÃO FUNDAÇÃOEMPRESA EMPRESA EMPRESA

2 ANOS 
Mania de Beleza 27/05/13
Znet Telecom 15/05/13
Mb Acessórios 02/05/13
Mobplus Ambientes Planejados 02/05/13
3 ANOS 
Maria Bonita - Loja 2 11/05/12
Locadora Vídeo Max 07/05/12
Unica Moda Teen e Infantil 05/05/12
Ortoclinic Odontologia 03/05/12
Pontual Calçados 02/05/12
4 ANOS 
Rede Tv Play 30/05/11
Recitech Equip. e Seg. do Trabalho 19/05/11
Mg e P Assessoria 17/05/11
M M Comercio de Pneus 12/05/11
Generalnet Telecom 10/05/11
Guarapet Distribuidora 09/05/11
Rede Sul de Notícias 09/05/11
5 ANOS 
Chuvisco Audiovisual 24/05/10
Seven Motors Com. de Veículos Ltda 24/05/10
Agrícola Agp Ltda 21/05/10
Paris Perfumaria 20/05/10
Cristal Vidros 14/05/10
Mercado Tangara 11/05/10
Bs Assessoria 10/05/10
6 ANOS 
Ideal Auto Peças 26/05/09
Sandra Hyczy Fotografia 20/05/09
F.K.Sistemas Ltda Me 05/05/09
7 ANOS 
Mecânica Voldiesel 30/05/08
Diag Max Odonto 28/05/08
Worquim Piscinas 26/05/08
Serallê Calçados 13/05/08
Mercado Mini Mac 13/05/08
9 ANOS 
Granvel-Granville Veículos 02/05/06
10 ANOS 
Mix 20/05/05
Vicofarma Farmácia Manipulação 09/05/05

EMPRESA ADESÃO

NOVOS ASSOCIADOS

Emagrecentro 31.03.15
WTR Empreendimentos Imobiliários 31.03.15
Construtora Leal 31.03.15
Eko 7 Colchoes 31.03.15
Magrass 31.03.15
Med Prev 31.03.15
Afufape 31.03.15
Parteka XV de Novembro 31.03.15
Parteka Santa Cruz 31.03.15
Parteka Vila Carli 31.03.15
Battistella Veículos Pesados 31.03.15
Jocimodas 01.04.15
Ricardo Piscinas 01.04.15
Mecânica Centrauto 01.04.15
Saudax Medicina 08.04.15
Meta Educação Profissional 08.04.15

12 ANOS 
Aliança Contabilidade 20/05/03
M P Corretor De Imóveis 19/05/03
Royer/Mania Urbana 02/05/03
14 ANOS 
Viga Forte - Mat. Construção 23/05/01
15 ANOS 
Glax Vidros e Acessórios 02/05/00
16 ANOS 
Klicar Veículos 31/05/99
Tahech Advogados Associados 25/05/99
Lorena Rigoni Ragugneti - Dentista 10/05/99
Tijolao Mat. Construção - Loja 2 02/05/99
17 ANOS 
Nurrfon 21/05/98
Fortcar Center 11/05/98
Auto Peças Bonsucesso 02/05/98
Floricultura Haus Hom 02/05/98
18 ANOS 
Encape Papelaria 12/05/97
Fabi Recapagens de Pneus Ltda 05/05/97
Baterias Libra 02/05/97
19 ANOS 
Martins Materiais para Construção 27/05/96
Auto Latas Globo 02/05/96
Metalúrgica Filipin 01/05/96
20 ANOS 
Gilvan Tecidos 02/05/95
22 ANOS 
Mariza Bordados e Confecções 10/05/93
Supermercado Natal 03/05/93
24 ANOS 
Afufape 31/05/91
Loja Dez - Loja 01 15/05/91
Loja Dez - Loja 02 13/05/91
25 ANOS 
Recopeças 16/05/90
Funerária Santa Cruz 09/05/90
27 ANOS 
Dinho Supermercado Ltda 02/05/88
30 ANOS 
Tecnolar 29/05/85
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Coluna
INTEGRACIG

Coluna
INTEGRACIG

INTEGRACIG - 10.04.15 INTEGRACIG - 10.04.15

21 - Mariano Rogenski Filho (Madeireira Flor da Serra)
22  - Miriam Abdala (Primeiro Estilo Natação)
23  - Luiz Carlos Pieta (Caixa Econômica Federal)
24  - Julieta Cordeiro, Daniela Barbieri e Luciane Mattos de 

Barros (Ceme)
25  - Fabrício Proche (Tevah)
26  - Angela Karla França (Senac)
27  - Escolastica Hukanievig, Fernando Franco Netto e Juliana 

Acordi (Fau – Unicentro)
28  - Rodrigo Taborda e Lincoln Golatto (RPC TV)
29  - Sebastião Ademir da Silva (Arkétipo Agrocomunicação)     

e Valcenor Fleck (Insight) 
30  -  Carolina Novac e Vanessa Schereda (Sesc)
31 -  Thomas Alex Volski, Francieli Nunes e Marcos Roberto 

Nunes (Oxy Propaganda)
32  -  João Adriano Bahls e Ivonete Bahls (Topazyo Bijouteria) 
33  -  Abrão Nassar (Tijolão Materiais de Construção) Sandro 

Abdanur (Prefeitura de Guarapuava)
34  -  Simara Góes e Lúcia Helena Andrade (Laboratório Góes) 
35  -  Emerson Theodorovicz (Reptec Tecnologia) 
36  -  Lesiandra Tussoli, Marcela Mendes e Samuel Gomes 

Gechele (Studio Labayadere)
37 - Luciane Mattos de Barros, Lourdes Leal, Julieta Cordeiro, 

Daniela Barbiere, Maria Ines Guiné, Tatiana Cordeiro, 
Elizabete Machado e Aline Genud (Ceme)

38 - Elizete Huchak e Ionara Rocha Lima (Sebrae)
39 - Lilian Waschburger Cadore                                      

(Evidência Corretora de Seguros) 
40 - Angelo Bochenek e Vanderleia Bochenek (Angelsom)     
41 - Cledemar Antonio Mazzochin (Inviolável)
42 - Maria Inês Guiné (Fm Eventos) e Osvaldo Tavares
  (Pulsar Propaganda)
43 - Patrick Correa (Gralha Azul Imobiliária) e José Losso Neto 

(J. Losso Imobiliária)
44 - Vanessa Lysenko e Loren D’Angelo (Dale Carnegie)

01 -  Maria Inês Kusznir (Sicredi)
02  -  Jonatã Mariani (Faculdade Campo Real)
03 - Adalberto Campos e Carmem Carine
  (Agência do Trabalhador)
04 -  Flavio Sichelero (Faax Imóveis) 
05 -  Luiz Giovane e Valéria Lemos de Oliveira 

(Transportadora Asa Delta)
06 - Leda de Rocco Müller  e Jéssica Müller Valentim 

(Cemitério dos Eucaliptos)
07 - Carlos Eduardo Moyses Gantous (Tv Humaitá)
08 - Elizabete Machado, Maria Inês Guiné, Elaine 

Scartezini Meirelles, Vanderleia Bochenek, Lourdes 
F. Leal (Ceme)

09 - João Manoel Lopes (Posto Vila Bela)
10 - Solange Ronsetin (Artigos Religiosos Divina Ternura) 
11 - Kerlin S. Zimmer (Revista Mais Saúde)
12 - Paulo Rafael Bueno (RPC TV)
13 - Janos de Matos Horst e Dilair A. Souza (Dell Anno)
14 - Vilmar Domingues Luz (Santa Maria) 
15 - Talita Barbosa Ladwig e Flavio Ladwig
  (Moratta Administradora de Condomínios)
16 - Ulrike Winkler e Antonio Oliveira
  (Artigos Religiosos Divina Ternura)
17 - Naiane Stimer (Nana Presentes Criativos)
18 - Inêz de Cassia Santos e Patricia Santos Latchuk
  (D’Stak Modas)
19 - Rosana Grande (Imobiliária Escalada)
20 - Carlos Nascimento (Unicentro)

Fotos ACIG

Fotos ACIG
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CAPA CAPA

Após a série de manifestações que ocorreram em todo 
país no dia 13 de março, a FACIAP  (Federação das Associações 
Comerciais e Empresariais do Paraná), ao lado do G7, grupo 
de que reúne as principais entidades de representação do 
setor produtivo do estado, aderiu ao movimento Brasil Mostra 
Tua Garra. Iniciado dentro da ACIL (Associação Comercial 
e Empresarial de Londrina), o movimento é apartidário e 

tem como principais bandeiras a responsabilidade fiscal e 
econômica do poder público, a transparência como arma 
contra a corrupção, a justiça em favor do interesse público, a 
ética nas relações e o respeito aos cidadãos brasileiros.

No dia 12 de abril, associações comerciais de todo o 
Paraná se mobilizaram em prol do movimento, unindo-se 
a outros movimentos que pregam a moralidade dentro do 

BRASIL MOSTRA 
TUA GARRA
SETOR PRODUTIVO PARANAENSE VAI ÀS RUAS PEDIR 
MORALIDADE E ÉTICA NA POLÍTICA

âmbito político. O presidente da FACIAP, Guido Bresolin Junior, 
ressalta que a adesão ao movimento faz parte do grande 
projeto da chapa Líderes Sincronizados, hoje à frente da 
administração da Federação. “Nossa diretoria, que é composta 
pelos presidentes das principais ACEs do Estado e pelos 
presidentes de Coordenadorias Regionais, tem como principal 
objetivo alinhar as demandas em prol do empresariado de 
forma sincronizada. Neste momento, em que todo o Brasil 
está mobilizado, queríamos levar nossa mensagem positiva de 
forma apartidária, buscando melhorias mais que necessárias 
ao setor produtivo”, esclareceu. 

Neste sentido, a FACIAP orientou as 12 Coordenadorias 
espalhadas pelo estado a enaltecerem os valores pregados 
pelo Movimento e articularem as manifestações realizadas por 
cada Associação Comercial.   

O Presidente da FIEP (Federação das Indústrias do 
Estado do Paraná), Edson Luiz Campagnolo, conta que a 
adesão ao Brasil Mostra Tua Garra se deu por se tratar de um 
movimento legítimo do setor produtivo paranaense. “O Brasil 
atravessa um momento econômico e político extremamente 
delicado. É importante que as forças da sociedade civil 
organizada se mobilizem para cobrar as mudanças necessárias 
para que o país possa superar as dificuldades do presente e 
criar condições para garantir seu desenvolvimento no futuro”, 
declarou.

Ainda sobre a composição do movimento, Campagnolo 
ressaltou a importância da união entre as entidades que re-
presentam o setor produtivo paranaense. “Essa mobilização 
é positiva e mostra a união especialmente do setor produtivo 
paranaense. Mostra, também, a sua indignação com os rumos 
do país, tanto em relação aos escândalos de corrupção quanto 
ao cenário pouco favorável ao empreendedorismo. E só con-

seguiremos superar essas dificuldades que comprometem a 
competitividade do setor produtivo e garantir desenvolvimento 
ao Brasil se nos mantivermos unidos”, disse.

A Acig também integrou-se ao Movimento Brasil 
Mostra Tua Garra. No dia 12 de abril, membros da Diretoria da 
Associação e colaboradores juntaram-se ao Movimento Vem 
Pra Rua Guarapuava, que foi às ruas da cidade pedir por mais 

moralidade e ética na política em um âmbito geral.
O Presidente da Associação, Eloi Mamcasz, avaliou 

positivamente as ações realizadas pelo movimento.“A 
importância deste movimento é despertar no cidadão o senso 
crítico e estimular toda a sociedade, para que ela comece a 
ter uma postura de acompanhamento e cobrança dos atos 
praticados pelos nossos representantes políticos. Somente 
com maior vigilância pela comunidade e através da pressão 
popular podemos ter a voz do cidadão brasileiro atendida nos 
anseios de um país melhor”, salientou.

O movimento Brasil Mostra Tua Garra acompanhou 
outros movimentos que aconteceram por todo Brasil

BRASIL MOSTRA TUA GARRA 
EM GUARAPUAVA

A SOCIEDADE ESTÁ INDIGNADA 
COM TODOS OS FATOS QUE A 
CADA DIA SÃO DESCOBERTOS 
PELAS INVESTIGAÇÕES. A 
ÚNICA ALTERNATIVA VIÁVEL É 
UMA PROFUNDA MUDANÇA NO 
MODELO POLÍTICO DO BRASIL 

Diretores e colaboradores da Acig participaram da mobilização 
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PONTO DE ATENDIMENTO AO 
EMPREENDEDOR DENTRO DA ACIG 
FACILITA ACESSO A PRODUTOS
DO SEBRAE

CAPACITAÇÃO

Seja em tempos de crise ou em períodos em 
que a economia está bem, a capacitação é um ingrediente 
fundamental para o crescimento de qualquer tipo de 
empreendimento. Por isso, indo ao encontro de um anseio 
antigo dos empreendedores guarapuavanos, a Associação 
Comercial e Empresarial de Guarapuava inaugurou no dia 10 
de abril o Ponto de Atendimento ao Empreendedor. 

O espaço, que funciona através de uma parceria 
entre ACIG, SEBRAE, Prefeitura Municipal de Guarapuava e 
SICOOB, tem como objetivo proporcionar aos empresários da 
cidade o acesso rápido a diversos produtos oferecidos pelo 
SEBRAE, entre eles cursos, palestras, oficinas e consultorias. 
Os carros-chefe deste primeiro semestre de 2015 são o 
SGQ (SEBRAE Gestão de Qualidade), já em andamento, e o 
EMPRETEC, com realização prevista para este mês de maio. 

Segundo o Presidente da Acig, Eloi Laércio 
Mamcasz, a instalação de um Ponto de Atendimento do Sebrae 
dentro da Associação é uma ação que evidencia um dos 
grandes objetivos da entidade. “O Ponto de Atendimento é um 
grande presente para a entidade pelos seus 60 anos. Também 
será um importante ponto de apoio aos empreendedores, 
ofertando capacitações, oficinas e eventos que trarão maior 
preparo e competitividade aos negócios”, revelou.

O gerente da Regional Centro do SEBRAE-PR, Joel 
Franzim Junior, enalteceu a importância de se firmar parcerias 
para executar projetos como o do Ponto de Atendimento. 
“Precisamos conhecer o ambiente em que estamos inseridos. A 
crise existe, mas o trabalho e as parcerias são as nossas grandes 
alternativas. O Ponto de Atendimento dentro da Acig é uma 
importante conquista não só para os empresários, mas também 

para a comunidade”, afirmou. 

O Secretário Municipal de Indústria Comércio 
e Turismo de Guarapuava, Sandro Abdanur, classificou o 
trabalho desenvolvido pela Acig como essencial para o meio 
empresarial guarapuavano. “Ações como esta consolidam 
o empreendedorismo e a cultura empreendedora em nossa 
cidade”, disse. Já Marcela Abreu, Gerente de Relacionamento 
do SICOOB em Guarapuava, revelou o motivo que levou a 
Cooperativa de Crédito a fazer parte do projeto. “O SICOOB 
tem um trabalho de apoio à comunidade. É uma imensa 
satisfação fazer parte de um projeto que tem como foco o 
empreendedor”, esclareceu. 

O Ponto de Atendimento ao Empreendedor 
funciona de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30 e das 
13h30 às 18 horas. Para mais informações sobre as atividades 
desenvolvidas pelo Ponto entre em contato pelos telefones 
(42) 3621-5550 e (42) 3621-5562, e acompanhe as novidades 
no site da Acig (www.acig.com.br).

As entidades parceiras formam o
Grupo Gestor do Ponto de Atendimento

“ ”
AÇÕES COMO ESTA 
CONSOLIDAM O 
EMPREENDEDORISMO E A 
CULTURA EMPREENDEDORA EM 
NOSSA CIDADE

Sandro Abdanur  - Secretário Municipal de 
Indústria, Comércio e Turismo



22 MAIO 2015 MAIO 2015 23

Coluna
EMPREENDEDOR

Coluna
EMPREENDEDOR

Maria Inês
Guiné
UMA EMPREENDEDORA QUE PENSA
SEU PAPEL DENTRO DA COMUNIDADE

Maria Inês Guiné atua há quase 
20 anos na FM Promoções e 
Eventos, ao lado de seu esposo, 
Fernando. A empresa é pioneira no 
ramo de cerimonial e eventos em 
Guarapuava e região, o que a tornou 
reconhecida pela comunidade. Além 
disso, Maria Inês tem consciência 
de seu papel social, seja junto à Acig 
ou a outras entidades



24 MAIO 2015 MAIO 2015 25

O QUE VOCÊ CONSIDERA COMO UM DIFERENCIAL DA FM 
PROMOÇÕES E EVENTOS?
Nosso maior trunfo em tudo isso é sempre apresentar um tra-
balho de qualidade, uma equipe bem treinada, que saiba o que 
é o trabalho que estamos desenvolvendo ali, que é cuidar re-
almente do bem estar dos pais, dos noivos, dos convidados, e 
fazer que aquele dia de sonho para a pessoa, seja na inaugu-
ração da sua empresa, no casamento, no 15 anos, ou batizado, 
que seja realmente um dia inesquecível e que aquilo fique na 
história como algo positivo e bonito. Essa é a maior missão de 
uma empresa de cerimonial. 

COMO CONSELHEIRA DO CEME E MEMBRO DA DIRETORIA 
EXECUTIVA DA ACIG: POR QUE VOCÊ CONSIDERA IMPOR-
TANTE ESTAR PARTICIPANDO DAS ATIVIDADES DESENVOL-
VIDAS PELA ASSOCIAÇÃO?
Sou uma pessoa que sempre pensou a sua responsabilidade 
além das fronteiras da sua empresa. Mesmo enquanto cerimo-
nialista, eu sempre fiz coisas e continuo fazendo coisas que es-
tão ligadas à filantropia, por saber que é nosso papel, pois esta 
sociedade que vivemos é nossa.

Os papéis que temos na sociedade precisam ser assumidos 
por nós, não pelos outros. Sempre estive ligada aos movimen-
tos da Igreja Católica, e antes de vir pra Acig existia uma asso-
ciação de mulheres em todo Paraná, e aqui também tínhamos. 
Quando veio o convite para participar do Conselho da Mulher, 

há mais de 15 anos, eu abracei e desde então nunca deixei, 
porque sempre somou na minha vida, tanto o convívio como 
a rede de contatos. Além disso, há a satisfação em dizer que 
estou fazendo alguma coisa dentro da minha classe, usando o 
conhecimento que tenho e adquirindo outros conhecimentos. 
Quando surgiu o convite do presidente Eloi para participar da 
Diretoria também, sempre enxerguei como uma grande honra, 
pois existem muitos empresários que poderiam estar partici-
pando, mas nós os representamos. 
Hoje também tenho a honra de fazer parte da diretoria da nos-
sa regional, que é a Cacicopar, onde temos 15 Associações 
interligadas, buscando o desenvolvimento regional. É a sensa-
ção de saber que também estou fazendo a minha parte me 
prol do desenvolvimento, não apenas da minha cidade, mas 
da região toda. Existe muita gente que passa pela vida olhando 
apenas para o seu mundinho. Eu tenho a honra de dizer que há 
muitos anos procuro enxergar uma visão bem maior e tenho 
buscado fazer minha parte. Tudo isso ajuda muito a gente a 
crescer, esse intercâmbio, conhecer novas realidades. A gente 
se doa para a instituição, mas recebe muito em troca. 

QUAIS SÃO SUAS PERSPECTIVAS PARA A FM PROMOÇÕES E 
EVENTOS NOS PRÓXIMOS ANOS?
Como ainda é uma profissão relativamente nova aos olhos 
das pessoas, digo isso porque cerimonial sempre existiu, 
desde a época de Jesus Cristo, mas mais reconhecidamente 
agora, como necessidade mesmo, penso que nós estamos 
em uma região de franco crescimento, que cada vez mais 
vamos ter eventos corporativos, novas empresas, novos em-
preendimentos. E queremos oferecer ainda mais um trabalho 
sério, através de uma equipe competente, pois nunca estou 
trabalhando com algo meu, eu sempre trabalho com o so-
nho e o empreendimento do outro. Por isso, preciso ter uma 
atenção dobrada nesse sentido. Com essa seriedade, com-
petência e foco, e mantendo uma equipe com este mesmo 
olhar, eu penso que temos boas perspectivas, inclusive para 
dar este ritmo bonito, pois um cerimonial bem feito deixa o 
evento mais agradável. Quero continuar tendo com a FM Pro-
moções essa missão. 

Coluna
EMPREENDEDOR

Coluna
EMPREENDEDOR

COMO NASCEU A FM PROMOÇÕES E EVENTOS?
A empresa FM Promoções e Eventos surgiu em 1997, com a 
missão de promover shows e eventos. Fizemos muitos shows, 
inclusive shows comerciais. Tivemos também nesta época o 
Cine Cidade, que funcionou por alguns anos no Primo Shopping. 
Imprimimos esta marca numa época em que Guarapuava não 
tinha cinema, oportunizamos à população assistir filmes de 
sucesso como Titanic, O Advogado do Diabo, Evita, entre tan-
tos outros.

E COMO A FM COMEÇOU A ATUAR NO RAMO DE ORGANIZA-
ÇÃO DE EVENTOS E CERIMONIAL?
Minha vida profissional aqui em Guarapuava começou como 
radialista, há mais de 20 anos. Na época, não existia na cidade 
a figura de cerimonialista. Por trabalhar na Rádio Cultura e já 
ter uma ligação com as Paróquias e com a Unicentro, onde 
me formei em Letras Ângulo, eu acabava apresentando mui-
tas coisas para diversas instituições, sempre tive uma ligação 
muito forte com isso. Há mais ou menos 13 anos, quando um 
casal de amigos foi se casar, mais especificamente José Arthur 
e Aliçar Darwich, eles disseram que gostariam que eu cuidasse 
do casamento. A partir de então, começamos a abrir este leque 
também. Paralelo a isso, o papel do cerimonialista, do organi-
zador do evento, dentro de um 15 anos ou de um evento corpo-
rativo, foi ficando cada vez mais claro. Não só aquela pessoa 
que vinha, montava um script e apresentava. Era alguém que 
realmente precisava estudar, ter formação específica na área. 
Assim o cerimonialista passou a ser um prestador de serviços. 
Vi essa possibilidade porque Guarapuava até então não tinha 
cerimonial de casamento ou 15 anos, temos a honra de dizer 
que somos precursores nesta caminhada. 

QUAL O PRINCIPAL DESAFIO EM INICIAR UM NEGÓCIO EM 
UM RAMO QUE ATÉ ENTÃO NÃO ERA EXPLORADO PELOS 
EMPREENDEDORES LOCAIS?
Como precursor você leva nos ombros algumas responsabili-
dades. Entre elas, a de aprender certo, e de trilhar o caminho 
certo, para que outras pessoas venham, e vieram, no mesmo 
rastro. Se você é uma referência positiva, você tende a influen-

ciar profissionais melhor formados para a cidade, que é o que te-
mos. Hoje, alguns profissionais que atuam em Guarapuava nesta 
área vieram da nossa empresa.
 
DE QUE FORMA VOCÊ SE ESPECIALIZOU PARA TRABALHAR 
COM CERIMONIAL?
Diante disso tudo, sempre busquei formação, acadêmica in-
clusive. Não temos hoje um curso superior de cerimonial, mas 
temos muitos formadores de referência. A minha professora, 
Doutora Gilda Fleury, é realmente uma referência. Ela é dou-
tora Honoris Causa nesta área, tendo grandes atuações em 
São Paulo e no exterior. Por isso, tenho grande tranquilidade, 
porque vim de uma formação muito positiva mesmo. Depois 
disso, percebi que era preciso fazer uma especialização na 
área. Fiz especialização em Gestão de Eventos e Cerimonial, 
pela Unicentro. 

QUAL A PRINCIPAL DIFICULDADE QUE VOCÊ ENFRENTOU 
NO INÍCIO DAS ATIVIDADES NO RAMO DE CERIMONIAL?
Quando você é precursor você sofre algumas coisas. Por 
exemplo, hoje as pessoas têm uma leitura bem mais clara 
do que é um cerimonial e da importância dentro do evento. 
Mas até você chegar, muitos noivos se perguntavam o que 
faz esse tal de cerimonial. O cerimonial é só um aglutinador 
de tudo. Você tem vários prestadores de serviço naquele 
dia, e o cerimonial é o centro, que vai fazer a ligação entre 
todos eles, para que naquele momento os noivos, os pais, a 
menina que está completando 15 anos, o dono da empre-
sa, enfim, não se preocupem com a parte e logística das 
coisas, se preocupem apenas em receber seus convidados, 
tratá-los bem e aproveitar a festa. O restante fica por conta 
do cerimonial. Nesta caminhada as pessoas foram perce-
bendo a importância, o que é um evento quando você tem 
não apenas um cerimonialista, mas um cerimonial comple-
to. Essa cultura foi se disseminando, e ainda é muito assim, 
de referência. É alguém que vai a um casamento, observa a 
equipe e no final nos procura. Recentemente fiz um casa-
mento que ao final a noiva relembrou que havia me conheci-
do em um outro evento. 

“ ”

EXISTE MUITA GENTE QUE 
PASSA PELA VIDA OLHANDO 
APENAS PARA O SEU 
MUNDINHO. EU TENHO A HONRA 
DE DIZER QUE HÁ MUITOS ANOS 
PROCURO ENXERGAR UMA 
VISÃO BEM MAIOR E TENHO 
BUSCADO FAZER MINHA PARTE
Maria Inês Guiné – FM Promoções e Eventos 
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As inscrições para o Prêmio Mérito Empresarial 
2015 estão abertas desde o último dia 6 de abril e vão até o dia 
31 deste mês, no site da Acig ou no endereço meritoempre-
sarial.acig.com.br. O principal objetivo do PME é reconhecer o 
esforço de empresas que primam pela melhoria da qualidade, 
produtividade e competitividade dos serviços e produtos que 
oferecem. Dividido em quatro categorias (micro, pequena, mé-
dia e grande empresa), o PME é uma realização do Conjove 
da Acig , em parceria com o Sebrae e a Agência Digital K13. A 
novidade do PME para este ano é o Prêmio Inovação.

Durante a participação no Prêmio, as empresas 
inscritas terão avaliados quesitos como gestão estratégica, de 
pessoas, financeira, socioambiental e marketing. O empresário 
Adriano Rosseti, do Posto Brasil Master,empresa vencedora do 
PME na categoria Média Empresa em 2012, conta que a ini-
ciativa de se inscrever no Prêmio se deu principalmente pela 
credibilidade que a iniciativa obteve com o passar dos anos. 
“Sabemos que a Associação tem se mobilizado para desen-
volver e auxiliar as boas práticas de gestão empresarial. Como 
já tínhamos alguns planos de ação detalhados, percebemos o 
potencial real de disputar o Prêmio”, declarou. 

Para o Diretor Executivo do Sicredi Terceiro Pla-
nalto PR, Valmir Dzivielevski, a conquista do PME na categoria 
Grande Empresa,também no ano de 2012, contribuiu para con-

solidar a imagem da empresa em Guarapuava e região. “Um 
dos pontos positivos do Prêmio foi o reforço de uma marca 
sólida e em constante crescimento, bem como, a proliferação 
da importância do cooperativismo, “ afirmou. 

Além do reconhecimento às empresas guara-
puavanas que são referência para o mercado local, o PME dá 

aos empreendimentos inscritos a oportunidade de observar 
sua gestão, entrar em contato com novas práticas e identificar, 
através da avaliação gratuita feita pelo gráfico radar, pontos 
que precisam ser reforçados ou modificados. “Temos ape-
nas um vencedor em cada categoria, mas todas as empresas 
participantes saem ganhando através da avaliação que é feita 
pelo Prêmio Mérito Empresarial,” ressalta o Presidente do Con-
jove, Eduardo Christ.

CONJOVE

PRÊMIO MÉRITO EMPRESARIAL 2015
POR QUE DEVO INSCREVER
MINHA EMPRESA?

“ ”
TEMOS APENAS UM VENCEDOR 
EM CADA CATEGORIA, 
MAS TODAS AS EMPRESAS 
PARTICIPANTES SAEM 
GANHANDO

Eduardo Christ - Presidente do Conjove

AS INSCRIÇÕES PARA O PRÊMIO 
MÉRITO EMPRESARIAL 2015 ESTÃO 
DISPONÍVEIS NO SITE DA ACIG 
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O Projeto de Lei 4.330/2004 foi votado 
e aprovado pela Câmara Federal após 11 anos na fila 
de espera. A PL dispõe sobre o uso de mão de obra 
terceirizada para atividades-fim. Atualmente, a legislação 
trabalhista brasileira permite que as empresas contratem 
outras empresas prestadoras de serviços apenas para 
realizar as chamadas atividades-meio, que correspondem 
a serviços como limpeza, manutenção, segurança, 
entregas e outras do gênero. 

O texto base aprovado prevê que poderão 
fazer uso da Terceirização empresas da iniciativa privada, 
empresas públicas, de economia mista, bem como aquelas 
controladas pela união. Para o Gerente da Employer 
Recursos Humanos em Guarapuava, Marco Borges, a 
grande vantagem da utilização da Terceirização por parte 
das empresas seria contar com um parceiro estratégico que 
poderá suprir demandas existentes de forma ágil e eficaz. 
“Terceirizar dentro da concepção da PL 4.330 significa 

trazer para dentro da empresa a qualidade de especialistas 
que venham a agregar no processo produtivo”, diz. 
Além de contribuir para a agilidade do processo 
produtivo, a terceirização possibilitará a inclusão de mais 
empregos às empresas que tiverem habilitadas a prestar 
determinados serviços, o que por consequência tirará da 
informalidade muitos trabalhadores que executam tarefas 
sazonais e não possuem registro efetivo. É importante 
destacar que o Projeto de Lei exige que somente empresas 
devidamente estabelecidas possam oferecer serviços de 
terceirização. 

A FACIAP, juntamente com outras entidades 
que compõe o G7 (Grupo das principais entidades de 
representação do setor produtivo paranaense), se manifestou 
por meio de nota favorável ao Projeto de Lei. Para que de fato 
comece a valer dentro da legislação trabalhista brasileira, a PL 
4.330/2004 precisa passar pelo Senado Federal e pela sanção 
da Presidência da República. 

LEGISLAÇÃO

O QUE É A TERCEIRIZAÇÃO?

Além de serviços como segurança e manutenção, atividades-fim também 
poderão ser terceirizadas, caso o Projeto seja aprovado em todas as instâncias 
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Há pouco mais de quatro anos a situação do 
Hospital de Caridade São Vicente de Paulo podia ser des-
crita em apenas uma palavra: caótica. Entre os diversos 
problemas enfrentados pela instituição centenária, desta-
cavam-se uma dívida de R$ 5 milhões e um déficit men-
sal R$ 300 mil. Levando-se em consideração que 90% dos 
atendimentos realizados pelo Hospital eram (e ainda são) 
feitos pelo SUS (Sistema único de Saúde).

Foi quando um grupo formado por voluntários 
assumiu a administração do Hospital e começou a promo-
ver um choque de gestão na instituição. Um levantamento 
inicial apontou como principais falhas na administração do 
Hospital: a contabilidade atrasada e a auditoria externa que 
apresentava ressalvas; o excesso de gerências, uma equipe 
desmotivada e a falta de integração entre os departamen-
tos;  um sistema de informática mal implantado; o patrimô-
nio mal avaliado e depreciado, além de falhas no processo 
de compras. 

Para sanar a situação e fazer com que o Hospital 
pudesse oferecer um serviço com maior qualidade, o grupo que 
assumiu sua administração estipulou algumas metas como 
resolver os conflitos e problemas de ordem interna, quitar os 
problemas financeiros, recuperar e melhorar sua estrutura e 
equipamentos. Nesta última questão, duas medidas foram 
tomadas: a primeira delas, foi buscar junto às três esferas 
governamentais emendas, programas, convênios e parcerias 
que gerassem recursos para a reforma da estrutura física do 

Hospital e a aquisição de equipamentos. 
A segunda ação foi pedir o apoio da socieda-

de em prol da causa do São Vicente. Assim, foram criados 
a Campanha Amigos do São Vicente, o Arraiá do Hospital, o 
Café Colonial e o Jantar de Aniversário, além da reedição da 
Festa da Nações, a realização do Bazar Beneficente (com 
produtos apreendidos pela Receita Federal), a participação 
na Expogua e a realização de duas rifas. 

Segundo o empresário Rui Sérgio Primak, que 
atuou como provedor do São Vicente até o início deste ano, a 
instituição possui hoje um plano diretor que deve nortear as 
ações que serão executadas dentro do seu processo de admi-
nistração pelos próximos 10 anos. Atualmente, o São Vicente é 
referência na região nas especialidades de Oncologia, Cardio-
logia, Neurologia e Gestação de Alto Risco. “Parte do trabalho 
já foi feito. A missão deste grupo de voluntários é continuar, 
pois ainda há muito a se fazer. Mas temos a certeza de que 
estamos no caminho certo”, afirmou Primak.

COMUNIDADE COMUNIDADE

CHOQUE DE GESTÃO MUDA REALIDADE
DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO

“ ”
A MISSÃO DESTE GRUPO DE 
VOLUNTÁRIOS É CONTINUAR 
O TRABALHO, POIS AINDA HÁ 
MUITO A SE FAZER

Rui Sérgio Primak - ex-provedor do Hospital São Vicente de Paulo
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