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Campanha Eu 
Amo Minha 
Mãe premia 60 
consumidores
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Os desafios que o atual momento político e econômico 
brasileiro nos colocam, reforçam a necessidade de 
união e entrosamento dos mais variados setores. Nesse 
contexto, as entidades de classe existem para dar voz e 
vez às empresas a elas associadas. A ACIG está atenta a 
esta necessidade e vem estreitando suas relações tanto 
com os órgãos públicos (Prefeitura Municipal), quanto 
com outras entidades representativas (SEBRAE), visando 
oferecer serviços diferenciados aos seus associados. 
A constante evolução, modernização e diferenciação dos 
ramos de atividade e suas implicações financeiras são 
situações que impõem que nossa Associação ofereça 
novos serviços antenados com esta realidade econômica. 
Todas as ações que a ACIG desenvolve visam proporcionar 
conhecimento com crescimento para nossos associados. 
Mas para que os resultados apareçam é de fundamental 
importância a participação 
cada vez mais integrada dos 
interessados. Fica aqui o nosso 
convite: “Venha conhecer mais 
de perto nossa ACIG”, pois há 
muitas novidades e recursos 
esperando por você. Queremos 
crescer juntos. UMA ACIG FORTE 
REPRESENTA A FORÇA DE SEUS 
ASSOCIADOS. 

Coordenação
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RDC SICOOB
 Aplicações com a 

segurança que você 
precisa e o retorno 

que você deseja.

• Flexibilidade para escolher o melhor prazo 
  para aplicação.

• Alíquotas do Imposto de Renda decrescentes, 
  de acordo com o tempo de aplicação.

Com o RDC Sicoob, você tem flexibilidade e 
segurança para os seus investimentos.

Central de Atendimento - 0800 642 0000    Ouvidoria - 0800 725 0996 
De�cientes auditivos ou de fala - 0800 940 0458
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Coluna
EmprESarial

1 -   pARA CElEbRAR sEus 108 AnOs, O COlÉgiO nOssA sEnhORA 
DE bElÉM REAlizOu uMA MissA EM AçãO DE gRAçAs nA 
CAtEDRAl

2 - A COOpERAtivA AgRáRiA COMEMOROu sEus 64 AnOs 
COM uM CAfÉ bávARO

3 - A lOjA bElA iMAgEM inAuguROu suAs nOvAs instAlAçõEs, 
AgORA nO CEntRO DA CiDADE

4 - uMA COMitivA DA ACig pARtiCipOu DO EnCOntRO 
EstADuAl DO pROgRAMA EMpREEnDER, EM fOz DO iguAçu

5 - A bAsiC KiDs Está DE CAsA nOvA, nA RuA sAlDAnhA 
MARinhO

6 - A CliEntE gisElE gROss fOi A gAnhADORA DO pRêMiO 
Mês DA MulhER, OfERECiDO pElA lOjA MODAs jOliE. 
ElA RECEbEu uM jAntAR nO hOtEl KüstER, COM DiREitO 
A ACOMpAnhAntE   

7 - A EquipE DAs fARMáCiAs tRAjAnO fEstEjOu Os 78 
AnOs DA REDE

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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Coluna
novoS SócioS

bEm-vindoS À acig
estes são os mais novos elos de nossa 
corrente associativista

1 - ClOsEtt

2 - MElhOR nEgóCiO COnsóRCiOs

3 - nAnA pREsEntEs CRiAtivOs

4 -RiCARDO pisCinAs

5 - RObinhO sOM E ACEssóRiOs

6 - sElf bEAuty CARE

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 Ana Carolina Kampmann Bittencourt

A Analuna Fábrica de Lingerie e Moda 
Fitness surgiu há dois anos, pela minha vontade de 
empreender em um novo nicho de mercado, sendo que 
na época estava atuando em Curitiba, como Psicóloga 
Clínica. Hoje localizada no Distrito Industrial, em 
Guarapuava, a Confecção mantém seu foco original, o 
de associar qualidade, conforto e preços competitivos. 

Inicialmente, a produção concentrava-se 
apenas nesses dois produtos, a lingerie e a moda fitness, 
porém hoje já ampliei seu segmento para a fabricação de 
moda praia, pijamas e uniformes empresariais. 

A fábrica atende lojistas e comerciantes autôno-
mos, e garante agilidade e rapidez na entrega das encomendas. 

Nosso objetivo é atrair compradores da região 
que vão a outras cidades e estados em busca de produtos 
que hoje estão sendo produzidos em Guarapuava, com 
qualidade superior e preços ainda mais acessíveis.

A Empresa gera dez empregos diretos, além de 
possuir uma equipe de vendedoras autônomas. As peças já 
ganharam o mercado de Guarapuava e municípios da região.

Após inaugurar em novembro de 2013 nossa 
primeira loja, na Rua Guaíra, 3535, sala 04, no centro de 
Guarapuava, e agregar a comercialização de produtos de 
sexshop, no final do ano passado, abrimos em Curitiba 
a segunda loja de varejo, em um condomínio de lojas no 
Boulevard Champagnat.

Meu objetivo esse ano é de fortalecer a marca, 
comercializando a grife em todo o Brasil por meio de nossa 
loja virtual e atender a mais recente demanda de empresas 
na confecção de uniformes empresariais para indústrias e 
o comércio local.

A sede da Analuna no Distrito Industrial 
localiza-se na Rua Corumbá 350. Maiores informações pelo 
telefone 3623-1860. 

Coluna
você, EmprESário

Minha história de 
empreendedorismo

Prinex é o serviço de encomendas ‘Rodoviária a Rodoviária’ da Expresso Princesa dos Campos. Sua encomenda é 
transportada nos exclusivos compartimentos Prinex presentes na moderna frota da empresa. Você leva a sua encomenda 
até o nosso guichê, ela é transportada no primeiro ônibus e pode ser retirada na rodoviária do destino escolhido.

COM PRINEX,
A SUA ENCOMENDA
CHEGA DE ÔNIBUS.

Acesse agora mesmo: www.princesadoscampos.com.br / prinex

Anúncio ACIG 2015 21x27.indd   1 4/8/15   9:22 AM
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Eva Schran de Lima - Contadora 18/06/90
Di Bom Tom 01/06/90
26 anoS 
Panificadora Alvorada 02/06/89
30 anoS 
J. Losso Ass. Imobiliária Ltda. 14/06/85
Esq. de Ferro Centro Oeste 01/06/85
34 anoS 
Show Modas 01/06/81
Jamalito Confeccoes 01/06/81
37 anoS 
Conteza 30/06/78
38 anoS 
Rolmaq 10/06/77
39 anoS 
Carrocerias Aeroporto 01/06/76
40 anoS 
Erva Mate 81 01/06/75
Gráfica Impresset 01/06/75
42 anoS 
Agroboi 20/06/73
66 anoS 
Casa Real 10/06/49

FUndaÇão FUndaÇão FUndaÇãoEmprESa EmprESa EmprESa

1 ano  
Self Beauty Care 27/06/14
Academia Companhia do Corpo 15/06/14
Rede Nosso Supermercado 01/06/14
2 anoS 
Hyundai Portela 17/06/13
Link Monitoramento 10/06/13
Mega Voices Produções 06/06/13
3 anoS 
Fábrica Dos Óculos 28/06/12
Programa Acontece 22/06/12
Daico Móveis Planejados 15/06/12
Comercial Bsd Guarapuava 06/06/12
4 anoS 
Claudio Cabeleireiro 24/06/11
Augustin 21/06/11
Oticas Precisão 01/06/11
5 anoS 
Confira Mat. De Construção - Lj 03 28/06/10
Pereira de Paula Sociedade De Advog. 23/06/10
Intersites 21/06/10
Portal do Escritório 08/06/10
Luciano Ortiz 06/06/10
Follow Investimentos 01/06/10
6 anoS 
Besha 17/06/09
Honda Saikon Veículos 01/06/09
8 anoS 
Tratorcase S/A 04/06/07
9 anoS 
Reptec Tecnologia 19/06/06
10 anoS 
Alfa Automação Comercial 28/06/05
Dvalore Contadores e Consultores 17/06/05

Imperium Imóveis 08/06/05
Crestani Peças e Servicos 01/06/05
11 anoS 
Confira Mat. de Constr.- Ponto Forte 01/06/04
13 anoS 
Cereal Beneficiamento 17/06/02
B & N Hotel Express 15/06/02
15 anoS 
Lsr - Escritório De Engenharia / E. 14/06/00
MService 13/06/00
Refriauto 13/06/00
Lado a Lado Modas 06/06/00
Lupis Tecnologia e Sistemas 01/06/00
18 anoS 
Promissor Seguros 18/06/97
Trevo Materiais de Construção 10/06/97
La Fontes Modas 04/06/97
Scartezini e Meirelles Ltda. 02/06/97
Peixaria Trianon 02/06/97
19 anoS 
Odontocenter 14/06/96
20 anoS 
Visual Propaganda 18/06/95
22 anoS 
Imobiliária Gralha Azul 28/06/93
Fisk Guarapuava 25/06/93
B Milk 01/06/93
23 anoS 
Loja Central 01/06/92
24 anoS 
Grisauto Escapamentos 27/06/91
25 anoS 
Michelleto Madeiras 18/06/90
Repinho 18/06/90

EmprESa adESão

novos assoCiados

Melhor Negócio Consórcios  30/04/15
Robinho Som e Acessórios 30/04/15        
Betto’s Auto Peças 06/05/15        
Jetta Veículos 06/05/15        
J. Infosytem 06/05/15        
Physio Saúde e Bem Estar 13/05/15
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Coluna
intEgracig

intEgracig - 15.05.15

01 -  Eliane Vieira da Silva Matter (Loja Dez)
02  -  Antonio França de Araújo e Silvana Scheidt (Unimed 

Guarapuava)
03 - Abraão Ribeiro (Mecânica Voldisel)
04 -   Vanessa e Daviele Bortolanza da Silva (BS Assessoria)
05 -  Rosangela Lapczak e Edileuza C. Silva (Colégio Nossa 

Senhora de Belém)
06 -  Amauri Granemann de Paula (Agrícola AGP) 
07 - Andrea Teresa Kluber e Mauri Pedroso (MP Corretor 

de Imóveis)
08 - Jones José D. Silva, Edmilson José Ferreira, Jonas da 

Silva  e Sebastião Galvão (Escritório Aliança)
09 - Anna Christina A. R. Venâncio (Casa Flor)
10 - Sebastião André Borges (Gilvan Tecidos)
11 - Rudival Kasczuk (Fortcar Center) e Leandro Brem 

(Cooperativa Agraria)
12 -  Alice Bilek Sell e Jacson Sell (Auto Peças Bonsucesso)
13 - Aline Fonseca, Eduardo Santos  e Gislaine Félix de 

Oliveira Lima (Farmácias Trajano)
14 - Cássia Venturini May e Renata Matulle (Colégio 

Adventista) 
15 - Luiz M. D. e Siomara Martini (Renault Granvel)
16 - Bárbara Leticia Franco e Juliana Paz de Moura (Rede 

Sul de Notícias)
17 - Giani Selau e Bruno Aggio (Unimed Guarapuava)
18 - Marco Aurelio Borges (Conjove)
19 - Loren D’Angelo (Diretoria Acig) 

Fotos ACIG
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Canela e Gramado, que acreditaram na cultura de inverno 
e hoje tiram proveito disso. A neve não é um fenômeno que 
temos todo ano, mas o frio é constante, por isso pensamos em 
políticas de estímulo para que Guarapuava se torne um destino 

nesta época”, destacou o Secretário, informando que, embora 
não seja comum na região, alguns sites internacionais de 
meteorologia já alertam para uma possível nevasca em 2015. 

A gerente da loja Bonny, Sandra Chass, revela que o 
inverno guarapuavano possui um papel fundamental para o 
faturamento das empresas de vestuário e calçados, atingindo 
resultados quase tão bons quanto nos períodos de fim de ano. 
“Eu considero o inverno como um segundo Natal. Nos mês de 
abril, por exemplo, quando começou a esfriar, batemos todas as 
nossas metas de vendas. O inverno para nós lojistas é a melhor 
época para faturamento, pois agrega mais valor às peças. As 
pessoas compram mais e nossa cidade tem um potencial 
muito grande para investimentos neste período de frio”, disse. 

Além das lojas de roupas e calçados, quem também 
lucra durante o inverno são os restaurantes e lanchonetes. 
Segundo Dayse Lury Yamaguti, que administra a Royale 

Lanches, há alguns anos a empresa decidiu servir sopas e 
caldos durante o período de frio, por conta de uma demanda 
dos próprios clientes. “Os caldos e sopas ajudam a manter o 
corpo aquecido. A aceitação foi muito boa e com a chegada do 
frio as pessoas já indagam quando começaremos a servir. Até 
o ano passado, iniciávamos o Buffet a partir das 18 horas, mas 
este ano estamos servindo à partir das 15, junto com o Café 
Colonial”, comenta Dayse.

Com relação ao setor de hotelaria e turismo, o 
empresário Renato Küster Filho ressalta a importância de 
se criar mecanismos para que o setor seja aquecido não 
apenas no inverno, mas durante todo o ano. “Já discutimos 

várias vezes como fomentar o turismo na nossa cidade. 
Precisamos potencializar aquilo que Guarapuava já possui”, 
enfatiza. Para Küster, é importante que se incentive eventos 
como encontros de kart, moto, jipe, já que Guarapuava está 
localizada na região central do estado, o que facilita o acesso 
às pessoas que são apaixonadas por estes hobbies. Além 
disso, o empresário entende que devem ser estimuladas 
ações que evidenciem a cultura e as belezas locais, como a 
volta das Cavalhadas, a criação de um Roteiro do Imigrante, e 
a melhor utilização de espaços como o Parque Recreativo do 
Jordão e os Alagados.       

capa capa

O clima guarapuavano possui uma série de 
peculiaridades, se comparado com outras cidades do Brasil 
e até mesmo do estado do Paraná. A localização geográfica 
do município faz com que durante quase todo ano as 
temperaturas mantenham-se amenas, intensificando-se o 
frio nos períodos do outono e inverno, principalmente com a 
frequência de geadas, por vezes severas. 

Por muito tempo, era comum ouvir nas ruas as 
pessoas reclamando da temperatura atípica da cidade. 
Entretanto, com o fenômeno da neve, ocorrido em julho de 
2013, os guarapuavanos começaram a enxergar o inverno 
com outros olhos, já que na ocasião o município se tornou 
notícia nacional. 

Tendo em vista as condições favoráveis, o grande 
desafio de empresários locais, em especial dos ramos de 
calçados e confecções, gastronomia e hotelaria, é encontrar 
maneiras de potencializar seus negócios nesta época do ano. 
Neste sentido, a Acig pretende formar ainda em 2015 Núcleos 
Setoriais do Programa Empreender, voltados especificamente 
para estes ramos da nossa economia. 

O Secretário Municipal de Indústria, Comércio e 
Turismo, Sandro Abdanur, revela que assim como aconteceu 
em 2014, este ano será realizada mais uma edição do Festival 
de Inverno. O evento possivelmente acontecerá entre os dias 
19 e 26 de julho, período em que o frio costuma ser mais 
acentuado no município. “Vamos explorar o lado positivo do 
inverno. Temos referências nacionais, como as cidades de 

frente fria 
Chegando:
aquecendo a economia local na época
mais gelada do ano

Investir em comidas quentes como caldos e sopas 
podem ser uma boa alternativa de lucro no inverno

Assim como aconteceu em 2013, alguns sites internacionais de meteoro-
logia apontam para a possibilidade de neve em Guarapuava este ano 

“ ”

vamos explorar o lado 
positivo do inverno. temos 
referênCias naCionais, 
Como as Cidades de Canela e 
gramado, que aCreditaram 
na Cultura de inverno e 
hoje tiram proveito disso
Sandro Abdanur – Secretário de Indústria, 
Comércio e Turismo 

“ ”
nossa Cidade tem um 
potenCial muito grande 
para investimentos neste 
período de frio
Sandra Chass- Gerente da Loja Bonny
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capacitaÇão
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Coluna
EmprEEndEdor

Coluna
EmprEEndEdor

marco
aurelio
Carazzai
um empreendedor que
preza pela honestidade

há mais de 30 anos no mercado, 
Marco aurelio Carazzai, do 
despachante Carazzai, precisou se 
adaptar às mudanças provocadas 
na área com o surgimento de novas 
tecnologias, sem nunca perder o 
foco no trabalho e na honestidade 
na hora de atender seus clientes

Coluna
conJovE

o conjove agradece a todas as empresas que se 
inscreveram no prêmio mérito empresarial 2015.quem 
serão os novos ganhadores? na próxima edição da revista 
acig você conhece os Finalistas em cada categoria. 
2010

2011

2012

2013

2014

Apoio:
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O que para nós causa um pouco de dificuldade é a questão dos 
horários, pois o horário do DETRAN é um pouco restrito para o 
atendimento e assim nós temos que nos adequar as normas 
que vêm, pois os critérios são dados por eles e precisamos fazer 
daquela forma, com órgãos públicos não existe meio termo, as 
exigências são muito claras e nós precisamos cumprir. 
Nós temos um critério que muitas pessoas questionam e 
às vezes podem não ficar muito contentes, somos incisivos 
quando não é possível fazer determinado processo do jeito 
que os clientes querem. Explicamos que quando o órgão 
determina um critério, precisa ser feito daquele jeito. Não 
adianta prometermos para o cliente algo diferente, que não 
irá funcionar. Às vezes é preferível não pegar o serviço, o 
que dificilmente acontece, pois sempre explicamos como os 
processos funcionam. 

QuAl A principAl vAntAgEm dE sE tEr um nEgócio 
próprio? A principal vantagem é que você tem autonomia, 
você decide se abre ou fecha seu estabelecimento em datas 
especiais, se irá trabalhar desta ou daquela forma, lógico que 
existem as questões das exigências do DETRAN, mas mesmo 
assim eu posso agir da minha maneira. Não é apenas a questão 
de ter um negócio próprio. Meu pai foi um dos primeiros 
despachantes do estado do Paraná e eu me criei junto com o 
negócio. Eu entrei na profissão e me mantenho, porque é uma 
atividade que você consegue tocar com facilidade, com pouco 
pessoal, o faturamento é razoável e por isso não vejo razões 

para mudar, porque mudar de atividade hoje é complicado. 

QuAlQuEr pEssoA podE sE tornAr dEspAchAntE? como 
isso funcionA? O despachante presta um concurso. Há 
muito tempo atrás, quando o meu pai se tornou despachante 
não era assim. Eu já sou concursado. Meus filhos não se 
interessaram pela atividade, nenhum quis ir para esse 
caminho. Este não é um negócio que eu possa passar para 
alguém, o que pode, eventualmente, é um outro despachante 
usar o ponto de referência. O DETRAN do Paraná fez um 
concurso há um tempo atrás, um concurso até bastante 
difícil, a nível superior e que teve poucos aprovados. Por ora 
o DETRAN não pretende realizar novos concursos porque 
entende que o número de despachantes no estado é bom, 
embora algumas cidades tenham dificuldades, pois não tem 
despachante algum. Mas o DETRAN não pode abrir concurso 
específico para algumas cidades, existe uma regra que 
determina o número de despachantes a cada mil veículos. 
Nós temos sete vagas em Guarapuava. 

QuAl dicA o sEnhor podE dEixAr pArA QuEm Está 
comEçAndo um nEgócio AgorA? Hoje todas as atividades 
estão bastante concorridas, e eu diria o seguinte: honestidade 
e trabalho são indispensáveis. Com honestidade e trabalho 
você pode até não ter o ganho que você gostaria, mas você 
sempre vai ter serviço, pois o cliente sabe que vai vir em você 
e não terá problemas.

Coluna
EmprEEndEdor

Coluna
EmprEEndEdor

dE QuE formA o sEnhor comEçou A trAbAlhAr como 
dEspAchAntE? Comecei a trabalhar nesta área quando 
tinha de 15 para 16 anos, eu trabalhava com o meu pai. O 
pai trabalhava como despachante e nós também tínhamos 
restaurante, era aquela situação familiar. Depois de um 
tempo fui cuidar de negócios particulares, quando montei 
uma empresa de materiais elétricos em Guarapuava. Por 
um tempo trabalhei com ela, mas precisei ir para o Exército 
e acabei vendendo. Quando voltei do Exército casei e eu e a 
minha esposa fomos morar em Quedas do Iguaçu. Abrimos 
um despachante lá, onde ficamos oito anos. 
Meu pai adoeceu, foi uma situação difícil, porque ele não podia 
tocar o despachante, então eu vim para Guarapuava para 
colocar tudo em ordem, fechar e voltar para Quedas. Só que 
lá era uma cidade menor, eu já estava tendo dificuldades com 
a questão do estudo para as minhas filhas, então vi que devia 
fazer ao contrário, fechar lá e continuar trabalhando aqui. Entre 
Quedas do Iguaçu e aqui já são 32 anos. 

nEstEs 32 Anos, houvE muitAs mudAnçAs no rAmo 
dE dEspAchAntE? No ramo de despachante, sendo sincero, 
mudou tudo. Antigamente não se falava em computador, 
celular não existia e por aí vai. As mudanças são muito grandes 
e ainda estão ocorrendo. Nos próximos dois anos ainda 
teremos muitas mudanças. Para estarmos nos atualizando, 
o DETRAN proporciona com frequência reuniões e cursos de 
aperfeiçoamento. Fora isso é o dia a dia, na prática que você 
vai descobrindo como as coisas funcionam. 

Não há muita novidade, o que muda são os procedimentos, 
porque o DETRAN atualiza com frequência as informações, 
dizendo que mudou isso ou aquilo. Fora isso é a vivência mesmo, 
que em toda área você vai pegando os macetes com o tempo.

com tAnto tEmpo no mErcAdo, o QuE o sEnhor podE 
nos ApontAr como mAior dEsAfio pArA mAntEr um 
nEgócio próprio? A maior dificuldade é a situação que você 
nunca sabe quantos irão entrar em sua porta amanhã. Podem 
ser dois, três, cinco, cinquenta e poderá ser nenhum. O principal 
desafio é manter o cliente. Então nós procuramos dar o melhor 
atendimento possível. A minha esposa trabalha comigo, ela 
sempre foi meu braço direito, temos um rapaz que está conosco 
há algum tempo e é um conhecedor do assunto, então a gente 
não tem dificuldade em atender os clientes. 

“ ”

Com honestidade e 
trabalho voCê pode até 
não ter o ganho que voCê 
gostaria, mas voCê sempre 
vai ter serviço, pois o 
Cliente sabe que vai vir em 
voCê e não terá problemas

Marco Aurelio Carazzai - Despachante Carazzai       



26 junho 2015 junho 2015 27

Parece clichê dizer isso, mas em um mercado de 
trabalho a cada dia mais competitivo estar preparado através de 
formação de qualidade é fundamental para que um profissional 
possa se estabelecer. Pensando nisso, em 2014 a Acig firmou dois 
importantes convênios com instituições de ensino que atuam em 
Guarapuava, beneficiando associados e seus colaboradores. O 
primeiro deles foi com o Colégio SESI, oferecendo aos beneficiários 
descontos de 60% na mensalidade de alunos matriculados no 
ensino médio profissionalizante. O segundo foi a parceria com a 
UniCesumar, permitindo a Associados e colaboradores descontos 
que podem chegar a até 20% nas mensalidades de cursos 
superiores e de pós-graduação à distância. 

Segundo o Diretor do Colégio SESI em 
Guarapuava, Marildo Fagundes, o convênio estabelecido com 
a Acig auxilia a instituição de ensino a cumprir com uma de 
suas principais metas: oferecer à comunidade um ensino de 
qualidade. “É imprescindível que tenhamos parcerias com 
empresas, indústrias e comércios da cidade e região para 
oferecer para sociedade um serviço de excelência na educação, 
assim estaremos cada vez mais dispostos e comprometidos 
em buscar e firmar estas parcerias para aproximar ainda mais 
o sistema FIEP (Colégio SESI e SENAI) da comunidade da qual 
está inserido. A parceria com a Acig permite que colaboradores 

do comércio possam usufruir de uma educação de qualidade, 
aliado com ensino técnico, que os projetará ao mercado de 
trabalho com diferencial e maior agilidade”, declara. 

Já o head comercial da EAD UniCesumar, José 
Henrique Saviani, avalia que o convênio com a Acig representa 
uma maneira de permitir que mais pessoas tenham acesso ao 
Ensino Superior. “ A representatividade e importância da Acig 
garantem maior credibilidade e confiabilidade da nossa marca 
a todos os associados e seus dependentes. Nosso principal 
objetivo com o convênio é incentivar o ingresso ao ensino 
superior, e consequentemente promover o desenvolvimento 
local. A Educação de qualidade, que é a principal bandeira da 
UniCesumar  tem o poder de transformar vidas através do 
conhecimento”, diz. 

EdUcaÇão

Convênios eduCaCionais da 
aCig permitem a assoCiados e 
Colaboradores formação de qualidade

para saber Como funCionam 
estas parCerias entre 
em Contato Com o 
departamento ComerCial da 
aCig pelo (42) 3621-5599



28 junho 2015 junho 2015 29

Após pouco mais de dois meses de duração, 
no dia 15 de maio foi realizado o sorteio da Campanha 
Eu Amo Minha Mãe 2015, realizada pela Acig. Este ano, a 
exemplo do que já havia sido feito na última Campanha 
Natal Fantástico, cada estabelecimento participante pôde 
sortear aos seus clientes um vale-compras de R$150,00. 
Em alusão às seis décadas de atividades completadas 
pela Associação em 2015, 60 empresas participaram da 
promoção. Os clientes premiados poderão realizar a troca 
dos vale-compras em qualquer um dos estabelecimentos 
participantes da Campanha. 

Para o Presidente da Acig, Eloi Laércio 
Mamcasz, a participação dos Associados à Acig na 
Campanha demonstra a atenção que os comerciantes 
guarapuavanos têm com seus clientes. “Parabéns a 
todas as empresas que participaram da Campanha 
Eu Amo Minha Mãe pela iniciativa de prestigiar seus 
clientes, oferecendo a eles esta premiação. Os clientes 
são fundamentais para que nossos negócios possam 
prosperar”, afirmou. 

Gislaine Felix de Oliveira Lima, do departamento 
de marketing da rede de Farmácias Trajano, explica que a 
empresa costuma participar com frequência das campanhas 
de incentivo às vendas realizadas pela Acig, por se tratarem de 
iniciativas que movimentam o comércio local. “As campanhas 
de incentivo às vendas são muito importantes porque 
aumentam a rotatividade no nosso comércio, gerando capital. 

As pessoas ficam ansiosas, esperando por estas campanhas, 
pois elas esperam ser as ganhadoras e isso aquece o 
comércio”, ressaltou. 

A Vice-Presidente de Comércio da Acig, 
Loren D’Angelo, avaliou positivamente o saldo da 
Campanha Eu Amo Minha Mãe 2015, destacando a 
diversidade das empresas participantes. “Foi muito bom 
ver na Campanha a união das 60 empresas participantes, 
onde não tivemos apenas estabelecimentos do setor 
de confecções e acessórios, mas também empresas de 
outros ramos como alimentício, autopeças, materiais de 
construção e combustíveis. Assim, não apenas durante a 
compra de presentes as pessoas puderam concorrer aos 
prêmios”, disse. 

campanha

CaMpanha eu aMo Minha Mãe 
premia 60 Consumidores

a acig agradece a todas as empresas que 
participaram da campanha eu amo minha mãe 2015

Loren D’Angelo - Vice-Presidente de Comércio

”

não tivemos apenas 
estabeleCimentos do 
setor de ConfeCções e 
aCessórios, mas também 
empresas de outros 
ramos Como alimentíCio, 
autopeças, materiais de 
Construção e Combustíveis

“

campanha

Celia garcia Oliveira

joão Aurélio zielinski

Annaís frutuoso

zuleica Machado

terezinha De jesus batista

Dicesar padilha filho

Maria lucia Agostinhak

neusa Renes glugkowski
saldanha marinho

Denilson Casagrande

lucilene guthul

Edicléia de fatima toledo

josias Marcondes

Maicon Amorim

Emmanuella R. barbosa

Andréa silvestre passa

Rose de Avelar

Elenita A. M. Oliveira

Antonio Carlos gomes

larissa Martins belojosiane da Cruz de Melo gaspar

Ana flávia n. traiano

liliane M. M. Oliveira

brigit WechlArilda da Aparecida Macanone

Marlene dos santos da Cruz

luciana Maria gorski

Mirian paula C. souza

Matheus leh

terezinha de lima

Carolline Kich gaioski

Moacir boeno filho

Ana paula Andrade

Maria Clara dos santos siqueira

Maria izabel i. picioli

Myrella gabryelly Alves

sandra da luz larson

Ana paula do nascimento

Oscar Kluppel

Maria Elena Caldas

nathan schneider

lia Mara j. Olkoski

lucas josé de Campos

Cleide Maria grober

Ricardo loures

nair Ribeiro Almeida

Keila C. b. do prado

Everton l. tavares herica Karina vicente Kaminski

valdinei Maceno

samara Caldas

patrik fabricio faja

scheila Ribeiro

zilmári xavier

neiva Maria v. Rosa

Cirlene da Costa nogueira

Anderson MarcondesAmilton josé freitas

Roseli l. lang

luceli Armani
manoel ribas

Claudete s. paula

gAnhAdorEs
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Desde o início do ano dois fatores têm tido um 
impacto negativo no orçamento dos paranaenses: o aumento 
nas tarifas do abastecimento de energia elétrica e água e es-
goto. Se as famílias têm feito diversas manobras para tentar 
amenizar a situação, o mesmo pode-se dizer do setor da in-
dustrial, afinal água e energia elétrica são fundamentais para 
as atividades desenvolvidas na maioria das fábricas. 

A tarifa de água já passou por dois reajustes. 
O primeiro no fim de março, com acréscimo de 6,5%. O se-
gundo, de 6%, entrou em vigor a partir do último dia primei-
ro, totalizando 12,5% de aumento.

 Já a questão da luz é um pouco mais complexa, 
pois além dos reajustes periódicos nas tarifas, a escassez de 
água em todo Brasil exigiu que as concessionárias passassem 
a comprar mais energia produzida pelas termoelétricas, que é 
mais cara. Assim, a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elé-
trica) instituiu o sistema de “bandeiras”. 

Quando estiver em vigência a bandeira verde, 
não será cobrado custo adicional por KWh consumido. Caso 
as hidroelétricas que alimentam o sistema não estejam traba-
lhando com sua capacidade máxima, será feita uma cobran-
ça adicional ao consumo de R$ 0,025 por KWh, na chamada 
bandeira amarela. Atualmente, devido a situação crítica das 
hidroelétricas, o sistema está funcionando em bandeira ver-
melha, onde há uma cobrança adicional de R$ 0,055 por KWh, 
proporcional ao consumo. “O sistema de distribuição de ener-

gia no Brasil é integrado, com exceção dos estados de Amapá, 
Amazonas e Roraima, por isso as concessionárias não tem 
autonomia para decidir de onde querem comprar a energia”, 
explica José Divonsil da Silva, presidente do Conselho de Con-
sumidores da Companhia Força e Luz do Oeste. 

A situação tem deixado o setor produtivo em 
estado de alerta. A empresária Rosemari Bremm de Olivei-
ra, da Mary Art Vidros Temperados, comenta que por conta 
da grande quantidade de água consumida durante os pro-
cessos de lapidação e lavagem das peças, há cerca de três 
anos a empresa investiu na construção de um poço arte-
siano para suprir sua necessidade. Entretanto, com relação 
à luz não há muito o que se fazer, já que o forno utilizado 
na produção funciona apenas a base da energia elétrica. “A 
energia é algo que está impactando muito para nós, pois 
não podemos repassar esse e outros reajustes que tivemos 
ao nosso cliente. Em menos de um ano e meio nossa conta 
de energia elétrica subiu praticamente 100%”, revelou.      

Economia cEmE

reajustes nos serviços de água e 
energia elétriCa preoCupam
setor industrial

Workshop faCiap
mulher em ação será
sediado em guarapuava

“ ”
em menos de um ano e 
meio nossa Conta de 
energia elétriCa subiu 
pratiCamente 100%
Rosemari Bremm de Oliveira - Mary Art Vidros Temperados  

 Entre as ações do Planejamento Estratégico 2015 da 
FACIAP MULHER está a realização de oito Workshops pelo 
Paraná. O primeiro aconteceu dia 15 de maio em Marechal 
Cândido Rondon e contou com a participação de 110 mulhe-
res da região Oeste do Estado.
 O próximo evento será realizado na sede da ACIG, 
no dia 20 de junho, das 8h30 às 17 horas e pretende reunir 
representantes femininas de 30 municípios que fazem parte 
da CACICOPAR (Coordenadoria das Associações Comerciais 
e Empresariais do Centro-Oeste do Paraná) e da CACESUL 
(Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais 
do Centro-Sul do Paraná).
 O objetivo do encontro é discutir o associativismo 
e como as mulheres podem somar forças para potencializar 
os resultados nos seus empreendimentos. A Diretora dos 

Conselhos da Mulher da CACICOPAR e vice-presidente da 
FACIAP MULHER para CACICOPAR, Katya Santos, destaca 
a importância do evento. “O Workshop FACIAP MULHER EM 
AÇÃO está sendo esperado com muita expectativa na nossa 
regional, uma vez que vai apresentar para as mulheres como 
podem trabalhar unidas, e fortalecendo seus negócios e sua 
visão empreendedora”, disse.
 O evento é gratuito e todas as mulheres em-
presárias e empreendedoras da região estão convi-
dadas a participar, independente de serem ou não 
associadas às entidades representativas de seus mu-
nicípios. As participações podem ser confirmadas na 
Faciap pelo telefone (41) 3307-7004 e pelo email se-
cretaria@faciap.org.br e na Acig pelo (42) 3621-5501 
ou no email secretaria@acig.com.br. 
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