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Alcançamos a marca de 3 milhões de associados.
Este número mostra mais que o tamanho, mostra a grandeza desta instituição financeira cooperativa presente em 

11 estados brasileiros. Somos 3 milhões de pessoas fazendo, juntas, um modelo de economia mais justo, moderno e 

sustentável. Somos 3 milhões acreditando que os valores que importam não são apenas os financeiros.

Somos 3 milhões, porque gente que coopera não para de crescer. 

SAC Sicredi - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria Sicredi - 0800 646 2519.
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É com grata satisfação que noto a ascensão do Prêmio 
mérito Empresarial. hoje, como diretor Financeiro da 
ACiG, lembro-me das várias terças-feiras, quando eu 
era Presidente do Conselho do Jovem Empresário,  
que nos dedicávamos a este importante Prêmio, 
buscando sempre torná-lo realmente por mérito, ou 
seja, para aquelas empresas que de fato estavam 
investindo em gestão. 
Agradeço a todas as empresas que estão participando 
desta etapa de 2015, que este incentivo venha para 
melhorarmos cada vez mais a gestão das empresas 
de Guarapuava, pois somente assim teremos uma 
cidade cada vez mais forte, com empresas sérias e 
batalhadoras.
Falando como diretor Financeiro voluntário na ACiG, 
tenho como principal objetivo controlar e fazer com 
que o dinheiro de cada asso-
ciado seja investido de manei-
ra correta, para contribuirmos 
com nossa missão, que é re-
presentar e oferecer produtos 
e serviços com excelência à 
classe empresarial e promover 
o desenvolvimento socioeco-
nômico da região.

Coordenação
ACiG

editora Chefe
Bárbara miranda
mtB - 7935

Colaboração
Giselle Juliana do Amaral

Projeto GráfiCo
Pulsar Propaganda

CaPa
ACiG 

diaGramação
Pulsar Propaganda

revisão
Pulsar Propaganda

imPressão
midiograf

tiraGem desta edição
1.500 exemplares

fale Com a redação
Bárbara miranda

(42) 3621-5515

envio de releases, informações, sugestões de pauta e comentários: 
imprensa@acig.com.br

guarapuava - Paraná

PubliCidade - aCiG
rua xV de novembro, 8040 - 
Centro - (42) 3621-5566 
acig@acig.com.br

ComerCial aCiG
(42) 3621-5575

comercial@acig.com.br

É permitida a reprodução parcial ou total do conteúdo das matérias desta revista, 
desde que obedecidos os créditos. Conceitos emitidos nos artigos assinados não 
refletem necessariamente a opinião da revista ACIg.

Fale com a ACiG: 
rua xV de novembro, 8040 - Centro |  CEP 85010-100

Fone (42) 3621-5566 | fax 3621-5573 | www.acig.com.br | acig@acig.com.br

Marco Aurélio Scartezini S. de Meirelles
Diretor de Finanças e Orçamento

1º Vice-Presidente
2º Vice-Presidente
Vice-Presidente Comércio
Vice-Presidente indústria
Vice-Presidente p/Ass.Prest. de serviço 
Vice-Presidente Agrícola
diretor Administrativo
Vice-diretor Administrativo
diretor de Finanças e orçamento
Vice-diretor de Finanças e orçamento
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diretor de relações Públicas
diretora de Promoções e Eventos

André rudek
Arnaldo stock
Jaime Cavalcanti
José Fernando Brecailo Junior
lineu Cordeiro Pinto

miguel Kirchbaner
osvaldo lins de Almeida tavares
renato Kuster Filho
serlei Antônio denardi
Valcenor leopoldo Fleck 

conSElho dElibErativo

COnsELhEIrOs

COnsELhEIrOs

COnsELhEIrOs

dirEtoria EXEcUtiva

Presidente                                    rui sérgio Primak 

Presidente                                        Eloi Laércio mamcasz

Presidente                                  Eduardo Christ

Presidente                                  Elaine scartezini meirelles

conSElho EmprESarial da mUlhEr EXEcUtiva 

conSElho do JovEm EmprESário 

Andrey luigi Bochenek  
Arthur Gubert  
Bruno heckler ramos  
Carlos Augusto Araujo  
douglas Vieira  
Elizangela Borges  
Flavio Antonio sichelero  
Gidalti Bueno linhares  

Janos de matos horst  
Jonatas dutra  
lucas Ponchon  
marco Borges  
marcos henrique Adriano  
Poliane Padilha  
thiago Belin  

rudival Kasczuk
Cledemar Antonio mazzochin
loren d´Angelo
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Emerson theodorovicz
Arival ribas Cramer Junior
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Ângelo Bochenek
marco Aurélio scartezini meirelles 
Flavio Antonio sichelero
Abrão nassar
José Carlos sovrani
maria inês Guiné

Ana maria silvério  
Beatriz Garcia  
Cleusa Godoy  
daniela Barbieri  
Elaine secchi Biancardi  
Elizabete machado  
Giovana Casagrande  
Giovana Pizzano Platinetti  
Giselle mattos leão Abdanur  
Juliana moller  
Julieta Cordeiro  
Katya santos  
Kerlin Zimmer  
lara Cerize mena sganzerla  

loren d´Angelo  
lourdes de Figueiredo leal  
marcela mendes  
maria inês Guiné  
maria inês Kusznir  
mariana Gravon  
marlene Geteski  
matilde maria Cantu Kessler  
mirian Abedala  
rosana da silva  
sandra Chass  
tatiana Ferro  
Vanderleia Bocheneck  
Vanessa Wunsch  

conSElho pErmanEntE dE prESidEntES
nivaldo Passos Krüger
Edilson José sanches
sérgio Fanucchi
Célio teixeira Cunha
Adalberto losso

sérgio Zarpellon
Julio Cezar Pacheco Agner
ires salette Previatti
Valdir Grigolo
José divonsil da silva

Palavra da diretoria
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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 – A mODAs jOLIE rEALIzOu nO DIA 30 DE mAIO um CAfÉ 
COLOnIAL Em hOmEnAgEm às mãEs

2 – A DIrEtOrIA ExECutIvA DA ACIg PrEstIgIOu A InAugu-
rAçãO DA nOvA sEDE DO sICOOB, nO DIA PrImEIrO DE 
junhO

3 – nO DIA 13 DE junhO ACOntECEu A fEstA junInA DO 
COLÉgIO nOssA sEnhOrA DE BELÉm

4 – A 40ª EDIçãO DA ExPOguA fOI LAnçADA nO DIA 09 DE 
junhO

5 – mEmBrOs DA DIrEtOrIA ExECutIvA, DO COnjOvE E DO 
CEmE DA ACIg PrEstIgIArAm O LAnçAmEntO DA PEDrA 
funDAmEntAL DO guArAPuAvA gArDEn shOPPIng

6 – rEgIstrO DA rEunIãO DA CACICOPAr rEALIzADA Em 
LArAnjEIrAs DO suL  

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 - mEtA EDuCAçãO PrOfIssIOnAL

2 - BOx m3

3 - fAnCAr

4 - BELLA rAgAzzA

5 - BEttO’s AutO PEçAs

6 - PhysIO sAúDE E BEm EstAr

7 - mErCADO DuAs Irmãs

8 – InstItutO AtEnA – ODOntOLOgIA E BEm EstAr

Fotos ACIG
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Ao longo dos seus 10 anos de funcio-
namento, a Faculdade Guairacá con-
quistou prestígio e tradição na área 

da saúde com os cursos de Enfermagem, 
Farmácia, Fisioterapia e Psicologia, além de 
ter se tornado referência em atendimentos 
e serviços  através  das  Clínicas  Integra-
das  Guairacá. Agora, demonstra mais uma 
vez o seu pioneirismo e compromisso com 
Guarapuava e região, implantando o curso de 
Odontologia no segundo semestre de 2015.

 O curso já inicia com  excelente  
avaliação do MEC: nota 4 em uma escala 
de 1 a 5. Com um corpo docente qualifica-
do e experiente, além de laboratórios de 
última geração, o projeto pedagógico irá 
proporcionar aos estudantes o acesso aos 
mais modernos conceitos e técnicas para 
o exercício da profissão. É um investimen-
to grande da instituição, não só em obras, 
mas especialmente em qualidade de en-
sino.



julho 2015 11

Ao longo dos seus 10 anos de funcio-
namento, a Faculdade Guairacá con-
quistou prestígio e tradição na área 

da saúde com os cursos de Enfermagem, 
Farmácia, Fisioterapia e Psicologia, além de 
ter se tornado referência em atendimentos 
e serviços  através  das  Clínicas  Integra-
das  Guairacá. Agora, demonstra mais uma 
vez o seu pioneirismo e compromisso com 
Guarapuava e região, implantando o curso de 
Odontologia no segundo semestre de 2015.

 O curso já inicia com  excelente  
avaliação do MEC: nota 4 em uma escala 
de 1 a 5. Com um corpo docente qualifica-
do e experiente, além de laboratórios de 
última geração, o projeto pedagógico irá 
proporcionar aos estudantes o acesso aos 
mais modernos conceitos e técnicas para 
o exercício da profissão. É um investimen-
to grande da instituição, não só em obras, 
mas especialmente em qualidade de en-
sino.



12 julho 2015

COmPArtILhE suA ExPErIênCIA EnvIAnDO A suA hIstórIA 
DE EmPrEEnDEDOrIsmO PArA ImPrEnsA@ACIg.COm.Br E 

nós PuBLICArEmOs grAtuItAmEntE nA rEvIstA ACIg

Por Rui Primak 

A teorema sistemas foi criada a partir de uma 
conversa que tive com o Carlos ribas. Ele estava na época 
em Campo mourão e naquela conversa me disse que estava 
querendo voltar para Guarapuava. tínhamos sido sócios de 
1990 a 1992, numa Empresa chamada Antares informática.  
Era o ano de 1994 e eu trabalhava sozinho na época, atendendo 
alguns clientes de sistemas aqui em Guarapuava e em imbituva. 
inicialmente, começamos num espaço dentro de um escritório 
de contabilidade, cedido  por um irmão meu.

logo em seguida, resolvemos convidar algumas 
pessoas que tinham trabalhado conosco: o marcelo ireno Barby, 
a Silmara Cardoso e o Mauro Martinelli toparam o desafio de 
fazer uma Empresa que tinha somente sócios.  obviamente, o 
espaço ficou pequeno e alugamos a nossa primeira sala. Um 
imóvel perto do campo do Grêmio oeste. Fazíamos atendimento 
num software de Gestão escrito em Clipper e para complementar 
a receita ministrávamos cursos. 

Éramos pioneiros, e por falta de foco começamos a 
vender computadores e a prestar assistência técnica. Fomos então 
para o nosso novo endereço, uma casa na rua Capitão rocha. neste 
período, veio para o nosso grupo o sexto sócio, o Gustavo ribas. Foi 
um período de grande crescimento, tanto que na sequência fomos 
para uma casa maior, na rua marechal Floriano.

inclusive nesta época montamos com um 
sócio de Ponta Grossa o primeiro provedor de internet de 
Guarapuava, o Guara.acr.net, que na sequência se transformou 
em Guarapuava on line, numa sociedade com outro provedor 

que tinha surgido na mesma época.
neste período, surgiu a possibilidade de abrirmos 

uma loja no shopping maria Antônia, o que também resultou na 
mudança para um espaço melhor, na rua Quintino Bocaiúva, 
próximo ao Gelinski. Praticamente a cada ano mudávamos para 
um local maior.

Em 2001, fomos para o Edifício Araucária e ali 
começamos a focar em sistemas. Era um espaço menor, mas já 
era nossa sede própria. Começamos também o nosso processo 
de credenciamento de parceiros para implantação e suporte do 
nosso sistema. 

na sequência, houve uma nova realidade de 
sistemas com a implantação da nota Fiscal Eletrônica e com isto 
começamos a instalar sistemas em outros estados.  Chegamos 
ao número 1.000 de clientes ativos e sentimos novamente a 
falta de espaço. Fomos para outro local, um imóvel locado na 
rua Professora leonídia. 

Em 2012, começamos a construção de nossa 
sede própria, na rua Frei Caneca. nos mudamos em 2013, já 
com uma realidade de praticamente 2.000 clientes ativos, com 
8 parceiros de implantação e suporte, presentes em mais de 17 
estados e 120 cidades. 

Começamos agora uma nova fase com a 
participação do núcleo de tiC de Guarapuava. Estamos 
começando o processo de certificação no MPS/BR com o 
sebrae e sEsi e principalmente trocando informações com 
outras Empresas do nosso perfil.    

Coluna
você, EmprESário

Minha história de 
emPreendedorismo
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master shop 10/07/90
Agrogen 10/07/90
Kori’s Fotografias 02/07/90
Expressiva modas 01/07/90
28 anoS 
super dalpozzo 01/07/87
29 anoS 
Giovana Pizzano Platinetti 08/07/86
31 anoS 
senai 17/07/84
sesi Guarapuava 17/07/84
37 anoS 
Ótica e relojoaria diamante Azul 25/07/78
loja morcath 15/07/78
38 anoS 
Gresga 08/07/77
Eletro dinamos helmuth 01/07/77
39 anoS 
Flabel Construção Civil 13/07/76
40 anoS 
Escalada imobiliária 31/07/75
43 anoS 
supermercado superpão 18/07/72
restaurante Guairacá 05/07/72
46 anoS 
Coamig 14/07/69
52 anoS 
Auto Peças Batel 15/07/63
54 anoS 
Fornecedora de Parafusos 06/07/61
56 anoS 
Casas Pernambucanas 01/07/49

FUndaÇão FUndaÇão FUndaÇãoEmprESa EmprESa EmprESa
1 ano  
instituto Embelleze Guarapuava 23/07/14
Arezzo 10/07/14
Emagrecentro 01/07/14
2 anoS 
Farmais 16/07/13
maria tereza locações 15/07/13
Ki Jóia 08/07/13
3 anoS 
sleep King Colchões e Estofados 25/07/12
Cia. da lingerie 18/07/12
mercado mais Você 01/07/12
4 anoS 
Plano serviços Contábeis 29/07/11
laserstar 28/07/11
super informado notícias 14/07/11
Vitafarma - Farmaútil 14/07/11
hering store 11/07/11
maria Flor 01/07/11
5 anoS 
loja das Fábricas 25/07/10
due 09/07/10
Guaraprint impressão digital 05/07/10
6 anoS 
Babysol one store 29/07/09
datasiga teleinformática 02/07/09
7 anoS 
Centro das tintas 28/07/08
magrass 24/07/08
Prime design em Gesso 09/07/08
Plataforma Computadores 04/07/08
8 anoS 
dom henrique Empório e delicatessen 24/07/07
Estética Bela Forma 20/07/07
Art Flama 18/07/07
donau Comunicações 15/07/07
9 anoS 
neuroclínica santa Fé 25/07/06
Casa Forte materiais de Construção 19/07/06
Posto Plus 18/07/06
metalkit 01/07/06
10 anoS 
simão Pneus e serviços 08/07/05
Fortcar rodas 06/07/05
Ponto Forte supermercado 05/07/05
o Boticário - loja 02 01/07/05

11 anoS 
Kruga Comércio de Alimentos 21/07/04
renovadora de Veículos Adrifer 19/07/04
Farmácia nato Farma 06/07/04
Bocchi Acessórios 01/07/04
12 anoS 
moto Center 29/07/03
Estacionamento e Papelaria marechal 16/07/03
lobo Pré Vestibulares 01/07/03
requinte Estofados 01/07/03
13 anoS 
Corujão materiais de Construção 19/07/02
Vetvitta Centro médico Veterinário 18/07/02
senap - serviço nacional de Prof. 12/07/02
14 anoS 
Covsom Film e Acessórios 31/07/01
marttery Com. de maq. e Eq. de inf. 11/07/01
15 anoS 
Gleyne Jeans 27/07/00
Faculdades Guarapuava 18/07/00
Vega music store 01/07/00
torfresa 01/07/00
Ernst michael Jungert 01/07/00
16 anoS 
Pavicon - Blocos e Pavimentos 08/07/99
tony Jackson thimoteo-dentista 01/07/99
neri Auto Peças 01/07/99
17 anoS 
Posto serviços Brasil master 23/07/98
mecânica rPV 01/07/98
diagmax diagnóstico por imagem 01/07/98
19 anoS 
Forrovel madeiras 15/07/96
Brasinha Presentes 15/07/96
Zico motosserras 04/07/96
20 anoS 
rodrigo Veículos 01/07/95
21 anoS 
Betel organização Contábil 14/07/94
22 anoS 
Vitalar móveis 01/07/93
24 anoS 
Colcci 30/07/91
Beneficiadora de Batatas Guará 11/07/91
25 anoS 
Plante mudas 17/07/90

EmprESa adESão
novos associados

Ailton Almeida da silva 20/05/15
instituto Atena - odontologia e Bem-Estar 20/05/15
mewl distribuidora de Cosméticos 20/05/15
Closett 20/05/15
mercado duas irmãs 01/06/15
Box m3 01/06/15
Fancar 03/06/15
Bella ragazza 03/06/15
J. A. madeiras 03/06/15
sempre Bela 12/06/15
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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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Coluna
intEgracig

intEgracig - 12.06.15

1 – Anahiá Andrade Bianco e Waldemar Geteski Jr

(saudax medicina)

2 – Vera Grisard (Grisauto Escapamentos)

3 – suzana riquerme e marcelinho Godov ( Augustin)

4 – nelson sebastião de ramos (Afufape)

5 – sheila tavares (Pulsar Propaganda)

6 – Priscila schran de lima (schran Contabilidade)

7 – rosangela nahm e loren d’Angelo (dale Carnegie)

8 – José Acir dos santos (Acig) e

Cledemar Antonio mazzochin (inviolável) 

9 – mirian Abedala(Primeiro Estilo natação),

maria inês Kuzsnir (sicredi) e Elaine scartezini meirelles

(Retífica Scartezini)

10 – Emerson theodorovicz (reptec tecnologia)

11 – liriane losso e José losso neto (J. losso imobiliária)

12 – José marilton Correa e Patrick Correa

(imobiliária Gralha Azul)

13 – lucas Ponchon e Bruno heckler ramos

(Follow investimentos)

14 – Jose makuch (Esquadria de Ferro Centro oeste)

15 – Jacira Ferreira e João Batista Ferreira  (Comercial Bsd)

16 – rita raquel Ultchak e menara romaniw

Varnier (Emagracentro)

17 – danilo marcondes (melhor negocio Consórcios)

18 – luiz Carlos dos santos neto, mari laura, maria

inês Kusznir e Eric martins (sicredi) 

19 – shirlei santana e robson l. herculano

(robinho som e Acessórios)

20 – Juliano de souza e romualdo Kramer (Agroboi)

Fotos ACIG
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Após dois meses de trabalho, conduzido pelo Conjove 
e pelos colaboradores da Acig, enfim foram conhecidos os 
finalistas do Prêmio Mérito Empresarial. Em 2015, a premiação, 
que visa reconhecer, valorizar e massificar as boas práticas de 
gestão das empresas guarapuavanas, aumentou em 55% o 
número de inscritos. Para o presidente do Conselho, Eduardo 
Christ, o acréscimo no montante de empresas inscritas 
se deve à necessidade dos empresários em buscar meios 
que promovam a melhoria de seus negócios. “tivemos um 
aumento no número de participantes do prêmio, pois a cada 
ano os empresários enxergam no PmE uma oportunidade de 
crescimento e melhoria da gestão de suas empresas. nós do 
Conjove entendemos que todas as empresas são ganhadoras, 
pois o maior prêmio que podem receber é a melhoria de seus 
empreendimentos”, justifica. 

o consultor do sebrae Agenor Felipe Krysa explica que 
a instituição é parceira do Conjove na realização do Prêmio, 
dando todo o suporte técnico, que vai desde a formulação dos 
questionários até a verificação das informações registradas pelas 
empresas finalistas. Ele ressalta que este processo é necessário 
para conferir à premiação um caráter de comprometimento 
e seriedade. “o Prêmio mérito Empresarial é uma grande 
oportunidade para o empresário refletir sobre a sua gestão, 

porque ao participar do prêmio ele recebe um diagnóstico que 
lhe possibilitará visualizar quais são as principais áreas de sua 
empresa que merecem cuidados, e a partir disto ter um olhar 
diferenciado sobre seu empreendimento”, afirma. 

segundo Felipe Karpstein, da K13 Agência digital, 
responsável pelo desenvolvimento do site e do sistema de 
inscrições, a participação da empresa como apoiadora do 
Prêmio se deve principalmente à maneira como o processo é 
conduzido. “Conhecemos a seriedade da Acig como instituição 
e o emprenho do Conjove em realizar o Prêmio. Por isso somos 
apoiadores e incentivamos também os nossos clientes a 
participar”, diz. 

Conheça as empresas finalistas do Prêmio Mérito 
Empresarial 2015:

capa

Prêmio mérito 
emPresarial 2015:
o reconheciMento
da excelência

CCBEu English Center - Escola de idiomas

fIsK - Escola de idiomas

I9 Comunicação Integrada - Agência de Publicidade

metalkit - distribuidora de Alumínio

specialite Centro médico - Clínica médica

Agrícola AgP - Comércio de Fertilizantes

Imobiliária gaspar - imobiliária

moinho são Luiz - indústria de Produção de Farinha

Posto guairacá I - Comércio de Combustíveis 

Casa dos Colchões - Comércio de Colchões

hey! Comunicação - Agência de Publicidade

montana Autopeças - Comércio de Autopeças

Pulsar Propaganda - Agência de Publicidade

sul Brasil seguros - loja de seguros 

catEgoria
microEmprESa

catEgoria
média EmprESa

catEgoria
pEQUEna EmprESa

“ ”
nós do conjove entendemos 
que todas as emPresas são 
ganhadoras, Pois o maior 
Prêmio que Podem receber 
é a melhoria de seus 
emPreendimentos
Eduardo Christ – Presidente do Conjove
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 os vencedores de cada uma das cinco categorias do 
Prêmio mérito Empresarial 2015 serão conhecidos no dia 25 de 
julho, durante o tradicional Jantar do Empresário. Este ano, o Jantar 
será realizado no Vitri Buffet e Eventos e comemorará os 60 anos 
da Acig, completados em janeiro. “Estamos passando por um ano 
que traz desafios, e que também apresenta muitas oportunidades 
para empreendedores que se prepararam para este momento. há 
60 anos a Associação Comercial proporciona ações de capacitação 
para classe empresarial e atua em prol de articulações que 
promovam o desenvolvimento das empresas de Guarapuava. o 
Prêmio mérito Empresarial, dentro do nosso já tradicional Jantar do 
Empresário, vem trazer para toda a comunidade empreendedora as 
boas práticas de gestão aplicadas em nossas empresas”, ressalta 
o Presidente da Acig, Eloi laércio mamcasz. 
 o Jantar do Empresário 2015 funcionará no modelo All 
inclusive. os ingressos estão disponíveis na secretaria da Acig, 

pelo valor de r$ 130,00. A animação desta noite de festa para a 
Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava ficará por 
conta da banda curitibana Big time orchestra, representante do 
estado do Paraná no programa superstar, da rede Globo. 

capa

uma noite de gala Para comemorar conquistas

A animação do Jantar do Empresário 2015 ficará por
conta da banda Big Time Orchestra  

Augustin - Comércio de máquinas e Equipamentos Agrícolas

Benderplast - Indústria de Tecidos e Sacarias de Ráfia

Coamo- Cooperativa Agroindustrial

santa maria - indústria de Papel e Celulose 

uliana - Comércio de Bebidas 

Coamo - Cooperativa Agroindustrial

Jeison Primak Fotografia - Fotografia

j. Losso Imobiliária - imobiliária

Primeiro Estilo - Escola de natação

catEgoria
grandE EmprESa

prêmio
inovaÇão

“ ”

o Prêmio mérito 
emPresarial, dentro do 
nosso já tradicional jantar 
do emPresário, vem trazer 
Para toda a comunidade 
emPreendedora as boas 
Práticas de gestão aPlicadas 
em nossas emPresas
Eloi Laércio Mamcasz – Presidente da Acig 
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campanha
a acig agradEcE a todos os consumidorEs quE 
ParticiParam da camPanha Eu amo minha mãE 2015

Maria Izabel Ida Piccoli – Posto Guairacá

Rose de Maria de Avelar – Puro Luxo

Andrea Silvestre – Koris Fotografias

Scheila Aparecida Coutinho - Latreille 

Neiva Maria Viera Rosa – Posto Plus

Maicon de Amorim – Chique Chiclé

Amilton Jose de Freitas - Triunfante

Luceli Cristina Armani –
Superbaratão Manoel Ribas

Edicléia de Fatima Toledo – Coferpio 

Celia Garcia Oliveira – Superpão Hiper

Samara Caldas da Rocha - Refriauto

Annais Cordeiro Frutuoso - Maxicalçados

Brigit Leh Weckl – Loja Morcath

João Aurelio Wuideleski Zielinski  - Maxiesportes

Zilmari Grisard Xavier –
ComTudo Materiais de Construção

Maria Lucia Penteado Agostinhak - Bonny

 Maria Clara dos Santos Siqueira – Sak Som

Elenita Aparecida Marques de Oliveira –
Loja das Persianas

Arilda da Aparecida Macarroni Pinto – San Rio

Sandra da Luz Larson – Superpão Compre Mais

Cleide Maria Grober – Art Bolos

Emmanuella Rossignoli Barbosa – Dilson Joalheiro

Ana Flávia Neumann Traiano – Basic Kids

Liliane Mendes Maria Oliveira – Farmácias Trajano

Valdinei Maceno – Eletrônica Servilar Herica Karina Vicente Kaminski - Ictus Matheus Ritter Leh – Babysol 

Neusa Maria Remes Gluczkoski –
Superbaratão Saldanha Marinho

Maria Elena Caldas – Mil Malhas

Everton Lorenzett Tavares – Fortcar Rodas

Cirlene da Costa Nogueira – Show Modas

Terezinha de Jesus Batista - Vitalar

Terezinha Pires de Lima – Casa das Especiarias

Nair Ribeiro Almeida – Casa dos Calçados

Ricardo Loures - Plug

Lucilene Gutelvil – Ótica Veja

Anderson Marcondes - Gouveia

Myrella Gabrielly Alves –
Unifort Materiais de Construção

Josiane da Cruz de Melo Gaspar –
Imobiliária Gaspar

Denilson Jose Casagrande – Wande Peças

Zuleica de Jesus Vieira Machado – Modas Jolie

Carolline Kich Gaioski – Claudio Cabeleireiro 

Mirian Paula Carneiro – Analuna 

Keyla Christina Batista do Prado – Da Sappateira

Luciana Maria Gorski – Mabes 

Oscar João Kluppel – Lacerda 

Nathan Alberto Prestes Schineider – Ótica Ocular

Josias Marcondes – Mercado Zaramella

Dicesar Padilha Filho – Superpão XV de Novembro

Ana Paula do Nascimento – Oba Atacado

Claudete Santos de Paula – Superpão Padre Chagas

Ana Paula Silva de Andrade – Hering Store

Roseli Maria de Lima Lang - Insight

Moacir Bueno Filho – Fortcar Center

Liamara Jung Olkoski – Serallê

Patrik Fabricio Lustoza Faga – Varejão Auto Peças

Larissa Martins Belo –
Tijolão Materiais de Construção
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o processo de doação de sangue é muito mais 
simples do que a maioria das pessoas imaginam. Para ser 
doador é preciso ter entre 16 e 67 anos (menores de idade 
precisam estar acompanhados pelo responsável), pesar no 
mínimo 50kg, estar bem alimentado, em boas condições 
de saúde e portar documento de identificação com foto. 
Ao chegar ao hemocentro, o voluntário irá passar pelo 
processo de triagem, que é realizado através de um 
questionário e de uma entrevista com o médico. Após esta 
etapa, o doador é encaminhado para a captação. 

As empresas que assim como a Acig puderem liberar 
seus colaboradores para realizar esta boa ação podem entrar 
em contato com o hemocentro pelo telefone (42) 3622-2819. 

o hemocentro de Guarapuava atende de segunda à sexta-
feira, das 8h às 10 horas e das 13h30 às 17h30. 

“ ”

se as emPresas de 
guaraPuava liberassem 
seus colaboradores uma 
vez ao ano Para realizar 
sua doação já seria 
suficiente Para suPrir 
nossa demanda
Maristela Sacks - Assistente Social do Hemocentro  

colaboradores da acig dão 
exeMplo ao realizar
doação de sangue

sobre o Processo de doação

Coluna
EmprEEndEdorcomUnidadE

Uma iniciativa simples da Acig pretende incentivar 
as empresas associadas à entidade a realizarem um gesto 
de solidariedade. desde o início do ano, os colaboradores da 
Associação têm se mobilizado para realizar doações periódicas 
de sangue ao hemocentro de Guarapuava. Esta importante 
atividade conta com o apoio da diretoria Executiva da Acig.  

 o hemocentro de Guarapuava é responsável por suprir a 
necessidade de sangue do município sede e de outras 20 cidades 
que fazem parte da 5ª regional de saúde, por isso é tão importante 
que haja pessoas dispostas a realizar doações regularmente. 
“o sangue é um remédio que infelizmente não se encontra na 
farmácia”, lembra Anita Aparecida Krutsch ribeiro, assistente social 
do setor de Captação de doadores Voluntários do hemocentro. 

o tipo sanguíneo mais difícil de ser encontrado é o 
AB-, contudo, em nossa região, a maior procura é pelos tipos 
o- e o+. Alguns hemoderivados duram apenas cinco dias 
fora do organismo humano, fator que aumenta a procura, 
já que muitos pacientes como hemofílicos e pessoas 
que passam pelo processo de hemodiálise precisam de 
sangue com frequência. “Entendemos que o momento que 
nossa economia passa não é bom, mas se as empresas de 
Guarapuava liberassem seus colaboradores uma vez ao ano 
para realizar sua doação já seria suficiente para suprir nossa 
demanda”, esclarece maristela sacks, Assistente social 
que também atua junto ao setor de Captação de doadores 
Voluntários do hemocentro de Guarapuava.

Assim como a Acig, outras empresas podem organizar
mutirões voluntários de doação de sangue 
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douglas e
Kiara limberger
família E EmPrEEndEdorismo 
lado a lado

douglas e Kiara limberger são 
os nomes por trás dos deliciosos 
biscoitos beijo baiano. sua trajetória 
como empreendedores tem 
pitadas de perseverança e amor 
pelas atividades que desenvolvem, 
caminhando lado a lado com a 
história de sua família
Fotos: caio Mayer

Coluna
EmprEEndEdor
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como nAscEu o BEiJo BAiAno?
douglas: o Beijo Baiano surgiu como uma necessidade de 
sobrevivência. Quem nos incentivou a produzir o Beijo Baiano 
foi a avó da Kiara, em 1994, o ano em que nos casamos. nós 
morávamos em um apartamento antigo, em frente ao Posto 
tio Branda, e mal tínhamos dinheiro para pagar o aluguel. 
Para complementar a renda fazíamos artesanato, reformas 
de casa, carpíamos, enfim diversos serviços. Foi quando a vó 
nos falou que fazendo as bolachas ganharíamos mais do que 
trabalhando como empregados. Como na época nós ainda 
estávamos estudando, não tínhamos profissão, começamos a 
fabricar. no começo eu vendia na escola, nas lojas do centro da 
cidade e nas casas. 
Kiara: na época em que casamos nós ganhávamos pouco, 
pagávamos aluguel, eu estava desempregada. depois comecei 
a trabalhar em uma loja da cidade e o douglas trabalhava como 
auxiliar administrativo no Colégio liane, então não dava, o dinheiro 
era pouco, e nós queríamos um pouco mais. minha avó, laura, que 
era uma pessoa muito empreendedora,  nos incentivou a produzir. 
Ela fazia o Beijo Baiano e vendia em mafra (sC), onde morava. 
Quando vinha para Guarapuava ela produzia e vendia para a 
vizinhança, então ela insistiu para que nós fizéssemos também. 
no começo não acreditamos muito que daria certo, o douglas até 
foi mais empreendedor do que eu. não foi uma indústria que a 
gente sonhou, aconteceu de maneira despretensiosa.

QuAndo vocês pErcEBErAm QuE prEcisAriAm AumEntAr 
A produção?
douglas: Em agosto de 1994 começamos a abertura da empresa 
e no mês de outubro começamos a vender nos mercados. Com 
isso, precisávamos aumentar a produção e assim necessitávamos 
de ajuda, por isso procuramos funcionários. Fechamos o ano com 

três colaboradores. Com o tempo a produção foi aumentando. 
Comecei a vender fora de Guarapuava. A primeira na cidade onde 
vendemos nos mercados foi o Pinhão. depois peguei a região em 
volta de Guarapuava e quando abri para uma região maior tivemos 
que contratar vendedores. Foi quando mudamos de endereço, 
para uma casa perto da Celaria newton. Em 1997 nos mudamos 
pra cá, mas ainda não tínhamos a estrutura que temos hoje. 
Fomos crescendo e em 2002 inauguramos a fábrica lá no Cdi.
 
como funcionA hoJE o procEsso dE produção do BEiJo 
BAiAno?
douglas: o processo de produção das bolachas hoje é misto. A 
confecção das bolachas é artesanal, mas algumas partes do 
processo são realizadas por equipamentos. Além do Beijo Baiano, 
que é o nosso carro chefe, também produzimos panetones, 
chocotones, colombas pascais de fruta e chocolate e temos 
também o cake, lançado ano passado, que faz parte da linha 
de panetones. Contamos ainda com outros quatro sabores de 
biscoito caseiro e o Beijo Baiano cobertura branca. 

pArA QuE rEgiõEs são comErciAlizAdos os produtos 
BEiJo BAiAno?
douglas: Atualmente, comercializamos nossa produção nos 
estados do Paraná, santa Catarina e rio Grande do sul. A fábrica 
vem em uma crescente nestes 21 anos e o objetivo sempre 

EmprEEndEdor

“ ”
o beijo baiano surgiu 
como uma necessidade de 
sobrevivência
Douglas Limberger

Kiara acabou abandonando a carreira de professora para
se dedicar exclusivamente aos bolos

Sede da Fábrica
Beijo Baiano
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é buscar novos mercados. hoje atuamos em cerca de 400 
municípios, com uma carteira de mais de 6 mil clientes. 

com QuAntos colABorAdorEs A EmprEsA contA 
AtuAlmEntE?
douglas: Aqui nos bolos temos 11 funcionários e na fábrica perto 
de 50 pessoas. 

E os Bolos, como surgirAm no mEio disso tudo?
Kiara: Eu era professora, me formei em pedagogia. Começou 
com um bolo que fiz para o aniversário do Douglas, quando 
ainda morávamos no apartamento. As pessoas comiam os 
bolos que eu fazia e ficavam perguntando porque eu não 
produzia para vender. de repente os amigos começaram 
a pedir encomendas, outras pessoas comiam, e também 
pediam, começou assim. houve uma época que a produção 
das bolachas e dos bolos eram feitas juntas. Com o tempo 
estava muito envolvida na atividade, então precisei parar 
de dar aulas para me dedicar aos bolos. Cheguei também a 
fazer docinhos, mas parei porque já não conseguia dar conta. 
Aqui nos bolos temos trabalho todo dia. durante a semana 
eu até conseguido tirar um tempo para fazer minhas coisas 
e organizar o trabalho, mas o sábado costuma ser bastante 
apurado, então preciso estar junto com a produção. Gosto 
de fazer isso, fiscalizar, para sair exatamente do jeito que 
eu planejo. Gosto de estar junto e ajudar as colaboradoras, 
porque tudo precisa estar padrão: o tamanho da massa, 
a cremosidade do recheio, pois o cliente sente se estiver 
diferente. Amo o que eu faço e sempre falo para as 
colaboradoras que temos que ter amor pelo que fazemos, 
isso é muito importante para quem trabalha com comida, 
especialmente com o doce. 

QuAl A mAior dificuldAdE QuE vocês sEntirAm no 
comEço dEstA EmprEitAdA como EmprEEndEdorEs?
douglas: todo mundo tem dificuldades quando começa, 
mas nós tivemos que encarar os desafios. Começar 
um negócio é  uma escola, a pessoas precisam viver a 

experiência e aprender com ela, porque a faculdade te dá 
uma boa noção, mas muitas vezes não te dá a prática. Um 
pouco de dificuldade que tive no começo foi o preconceito, 
porque quando eu saia para vender nas lojas ouvia as 
pessoas comentarem “olha o tipo do rapaz, ao invés de estar 
trabalhando”, as pessoas muitas vezes achavam que o que 
eu fazia não era um serviço. 
Kiara: mas nunca ligamos muito para isso. nós fazíamos 
o nosso trabalho, pagávamos as contas e estava ótimo. 
Quando conquistávamos uma coisa ou outra, para nós que 
não tínhamos muito, era tudo uma maravilha. 
douglas: Quando abrimos a empresa começamos a descobrir 
como as coisas funcionavam, a questão dos sindicatos, 
do piso salarial dos colaboradores e assim começamos a 
adequação da empresa, que é realizada até hoje, sempre que 
aparecem novas normas técnicas.
Kiara: sempre que aparecem normas novas vamos 
aprendendo e nos aprimorando, pois a empresa é algo muito 
sério para nós. Por isso estamos sempre seguindo a lei, 
pagando os impostos de maneira correta.

QuAl o consElho QuE vocês dão pArA QuEm AindA 
Está pEnsAndo sE vAlE A pEnA EmprEEndEr?
douglas: Eu acho que dificuldades todo mundo tem, mas 
problemas nascem para serem resolvidos. É preciso ter 
bastante persistência, muito discernimento, honestidade e 
não desanimar diante das dificuldades. 
Kiara: ser empresário não é fácil, mas temos muito carinho pela 
fábrica, pois nossos colaboradores são como uma família.    

EmprEEndEdor

“ ”
amo o que eu faço e 
semPre falo Para as 
colaboradoras que temos 
que ter amor Pelo que 
fazemos
Kiara Limberger
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Entre os dias 07 e 16 de agosto acontece no 
Parque de Exposições lacerda Werneck a 40ª edição da Ex-
pogua - Exposição Agropecuária e industrial de Guarapuava. 
A feira já faz parte da agenda do público guarapuavano, seja 
pelos rodeios ou pela programação de shows, que sempre 
conta com nomes nacionais. Além disso, a Exposição assu-
me um papel fundamental para a economia local, através do 
grande estímulo dado ao agronegócio e da aproximação que 
promove entre comerciantes e consumidores, por meio do 
Pavilhão da indústria e Comércio, que há 17 edições do even-
to é organizado pela Acig. 

durante o lançamento da Expogua 2015, que 
aconteceu no dia 09 de junho, o Presidente da Acig, Eloi 
laércio mamcasz, destacou a importância da feira, que é 
uma referência no setor do agronegócio, e ressaltou ain-
da o esforço da sociedade rural de Guarapuava e das de-
mais entidades parceiras em torná-la um evento atrativo 
todos os anos. “A Expogua é essencial para sustentar nos-
sa economia e para superarmos os desafios que estamos 
enfrentando em 2015. A feira é uma vitrine para mostrar a 
excelência do nosso agronegócio, comércio e prestação de 
serviços. hoje, quando se fala em Expogua, se fala em re-

ferência, demonstrando a força de Guarapuava”, declarou o 
Presidente, salientando que 80% dos 64 estandes que farão 
parte do Pavilhão da indústria e Comércio serão ocupados 
por empresas locais. 

Para o Presidente da sociedade rural de Gua-
rapuava, denilson Baitala, a parceria estabelecida com a 
Acig nos últimos anos reforça o intuito da feira de prestigiar 
o esforço dos empreendedores da cidade. “A parceria com 
a Acig é uma parceria que deu certo e que a cada ano se 
torna mais sólida. o agronegócio de Guarapuava acredita 
que é através de parcerias com entidades como a Acig, que 
é uma instituição séria, representante do empresariado de 
Guarapuava, que vamos fazer desta festa um evento cada 
vez maior”, disse. 

A agenda de shows da Expogua 2015 traz nomes 
nacionais como humberto e ronaldo, que abrem a feira no dia 
07 de agosto, Jorge e mateus, que se apresentam no dia 11 e 
luan santana, que estará em Guarapuava no dia 12. A atração 
infantil da Exposição este ano é o musical Frozen, que acontece 

no dia 08. dos dias 13 a 16 de agosto será realizado o Circuito 
de rodeios, com a narração de marco Brasil e Giovany Araujo. 

os ingressos para 40ª Expogua podem ser 
adquiridos na Acig, na sociedade rural de Guarapuava, na 
Angelsom, na Agroboi e no Posto Índio. 

FEira

acig organiza pavilhão da
indústria e comércio da 40ª exPogua

Programação artística

“ ”
a Parceria com a acig é uma 
Parceria que deu certo e 
que a cada ano se torna 
mais sólida
Denilson Baitala – Presidente da Sociedade Rural de Guarapuava

A Expogua faz parte do calendário da
comunidade guarapuavana
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desde o início de 2015 uma palavra incômo-
da parece não sair do vocabulário dos empresários de todo 
Brasil: crise. A desaceleração da economia, somada a fatores 
como aumento no valor de impostos e de matérias-primas 
estão fazendo com que o meio empresarial aperte os cintos 
para evitar principalmente cortes no setor de recursos huma-
nos. Para fugir da crise, ou ao menos amenizar seus efeitos, 
algumas medidas podem ser tomadas como reduzir o grau 
de endividamento, preparar-se para a redução de pedidos, 
revisar os produtos e serviços oferecidos, otimizar os proces-
sos produtivos, entre outros. 

Contudo, a crise pode ser um momento indi-
cado para se arriscar em novos negócios? A resposta é sim. 
muitos empresários, por entenderem que a economia é cí-
clica, escolhem estes períodos de instabilidade para ousar e 
realizar investimentos. Em Guarapuava podemos ver vários 
exemplos disso. Um deles é da empreendedora Joseli Andra-
de, que há pouco mais de um mês inaugurou no centro da 
cidade as novas instalações da loja de confecções infantis  
Bela imagem. Com nove anos  de mercado, Joseli explica que 
sempre prezou por trabalhar com marcas de qualidade e que 
há cerca de dois anos recebeu uma proposta da malwee para 
expandir seu empreendimento. “Era um sonho ter um espaço 
maior e trabalhar apenas com moda infantil. sobre estarmos 
passando por um momento de crise eu acho que não pode-

mos cruzar os braços e esperar pelo que vai acontecer. Es-
tamos aqui para trabalhar e mostrar nosso potencial. A crise 
acontece, mas uma hora passa e a oportunidade pode não 
voltar”, afirma.  

E não são apenas os empresários locais que es-
tão indo na contramão da crise e investindo em Guarapuava. 
nos últimos meses, o município recebeu dois grandes empre-
endimentos: o início da construção da fábrica da Araupel, que 
terá 35 mil m² de área edificada, totalizando um investimento 
de r$ 120 milhões, e o início da terraplanagem do espaço onde 
será construído do Guarapuava Garden shopping. Para o dire-
tor Financeiro e Administrativo da Araupel, tarso Giacometi, o 
período de instabilidade é favorável para o surgimento de opor-
tunidades. “nós entendemos que na crise surgem as melhores 
oportunidades para investimento e, agindo dessa forma, esta-
remos preparados para usufruir do início de um novo ciclo de 
crescimento dos mercados”, avalia. 

Economia

eMpresários enxergaM 
oPortunidades na crise

“ ”
nós entendemos que na 
crise surgem as melhores 
oPortunidade Para 
investimento
Tarso Giacometi - Diretor Financeiro e Administrativo da Araupel           

Empresários vão na contramão dos
prognósticos e decidem investir 

Foto: Rodrigo Disnei
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sicoob coMpleta
10 anos em guaraPuava
 Em maio deste ano o sicoob completou 10 anos de 
atuação em Guarapuava. A Cooperativa de crédito, que está 
presente em 25 estados brasileiros e no distrito Federal, possui 
duas unidades na cidade, uma na rua xV de novembro e outra, 
inaugurada em dezembro de 2014, na Avenida manoel ribas. 
A Acig tem um papel fundamental nesta primeira década do 
sicoob no município, já que a diretoria Executiva da Associação 
foi decisiva na instalação da Cooperativa. “nós não tínhamos 
conhecimento sobre o cooperativismo de crédito, mas sempre 
acreditei que aquilo que todos participam é melhor do que aquilo 
que você faz individualmente. Entendemos que Guarapuava 
merecia uma Cooperativa de Crédito e fomos pesquisar sobre 
o assunto. Foi uma tarefa árdua, mas tínhamos certeza que 
daria certo”, revela Valdir Grigolo, Presidente da Acig na época 
em que o sicoob foi fundado.

 no dia primeiro de junho, para celebrar esta importante 
data, a Cooperativa inaugurou as novas instalações de sua unidade 
da rua xV de novembro. segundo o Vice-Presidente do sicoob sul, 
Allan Forti rubira, a mudança de sede busca trazer mais conforto e 
comodidade aos cooperados. “Completar 10 anos é um momento 
muito significativo. Esta mudança representa o cuidado ainda 
maior que temos que ter com o nosso cooperado. Agradecemos 
Guarapuava pelo vanguardismo em ter duas agências e uma delas 
em casa nova. Por maior que seja a Cooperativa, esse crescimento 
que vemos só é possível pelas pessoas que estão aqui”, afirma.       

“ ”

comPletar 10 anos é 
um momento muito 
significativo. esta mudança 
rePresenta o cuidado ainda 
maior que temos que ter 
com o nosso cooPerado
Allan Forti Rubira - Vice-Presidente Sicoob Sul

coopErativiSmo

Equipe do Sicoob comemora 10 anos
da Cooperativa em Guarapuava
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