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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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Como diretor da Acig, vou falar sobre mercado imobiliário. O setor vem 
atravessando um momento conturbado devido à falta de incentivos 
por parte do governo, redução dos investimentos e alta nos preços 
praticados. Tais itens, associados ao grande comprometimento de 
renda dos brasileiros, geram um fator de instabilidade e redução da 
intenção de compra. Mas como se diz, em época de crise onde alguns 
choram outros vendem lenços. Percebemos uma oportunidade neste 
momento, que faz com que empresas sólidas e éticas busquem se 
reestruturar e trazer para dentro dos seus produtos vendáveis imóveis 
com valores reais de mercado, que não sofreram intervenção da espe-
culação criada pelo alto volume de negócios existentes em períodos 
passados, e que neste momento tem grande poder de venda.
Percebemos recentemente no Governo Federal, através de seus 
bancos estatais, a intenção de reduzir o incentivo as vendas de 
imóveis usados. Os valores liberados para este fim, que poderiam 
chegar ao teto de 80% do valor do imóvel, agora foram reduzidos 
ao percentual de 50%. Tais medidas foram necessárias para 
equalização dos recebíveis e aplicados através do FGTS, de onde 
tais valores eram retirados para um dos sistemas de financiamento 
habitacional existente no mercado.
Estamos atravessando uma “marolinha” 
como se dizia no passado, apesar de a 
sensação ser de tsunami, porém hoje 
tomamos alguns cuidados de suma im-
portância para que este mercado volte a 
crescer e andar a níveis estáveis como 
tínhamos há dois anos. Nosso trabalho 
está sendo desafiador nesse cenário, 
assim contamos com associados, bons 
parceiros e clientes para saber definiti-
vamente para onde vamos e de que for-
ma queremos chegar lá. 
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Arthur Gubert  
Bruno Heckler Ramos  
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Sheila Tavares  
Tatiana Ferro  
Vanderleia Bocheneck  
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Adalberto Losso

Sérgio Zarpellon
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palavra da diretoria

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 – A EMPrESáriA ClEuSA MEirA iNAuGurOu AS NOVAS 
iNStAlAçõES dA ClíNiCA EStÉtiCA bElA FOrMA 

2 –  NO diA 30 dE juNHO ACONtECEu O ArrAiá dA  MOdAS jOliE

3 – A bAbySOl rEAlizOu uM ANiMAdO ArrAiá PArA SEuS 
CliENtES E AMiGOS

4 –  ACONtECEu NA bESHA O PrEViEw dA COlEçãO VErãO/2016 
dA MArCA lE liS blANC 

5 –  NO MêS dE julHO FOi rEAlizAdA MAiS uMA turMA dO CurSO 
EMPrEtEC

6 –  AS dirEtOrAS dA ACiG lOrEN d’ANGElO E MAriA iNêS GuiNÉ 
PArtiCiPArAM dA FOrMAturA dO CurSO dE PANiFiCAçãO 
PrOMOVidO PElA SECrEtAriA MuNiCiPAl dE POlítiCAS 
PúbliCAS PArA AS MulHErES

7 –  O ArrAiá dA HEriNG CONtOu COM MuitA ANiMAçãO E 
GulOSEiMAS tíPiCAS dEStA ÉPOCA dO ANO 

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 – COStA E lEãO CONSultOriA AGrOPECuáriA

2 – AiltON AlMEidA dA SilVA

3 – j. A. MAdEirAS

4 – StudiO dE bElEzA MOrENA rOSA 

5 – PrOSPErA trEiNAMENtOS EMPrESAriAiS

6 – AVENidA dO SOM E AutO ElÉtriCA

7 – jEttA VEíCulOS

8 – GrAlHA Azul rEMAtES

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 Mariana Gravon 

A Arezzo em Guarapuava é umas daquelas 
gratas surpresas inesperadas que a vida nos proporcionou, 
mas podemos afirmar que empreender, fazer gestão e estar 
envolvido com moda faz parte da nossa história de vida.

Desde pequena frequentei feiras de calçados e 
trabalhava na loja da família. Decidi cursar arquitetura, mas 
sempre estive antenada para moda e tendências, e a loja 

fazendo parte das conversas com a família no dia a dia. Nas 
minhas experiências profissionais sempre procurei pensar 
como se fosse dona do negócio.

O Murilo sempre foi apaixonado por negócios, 
cursou administração, fez estágio numa empresa de 
consultoria em Curitiba da qual foi convidado a se tornar 
sócio, tendo a oportunidade de trabalhar em reestruturações 
de empresas, conselhos de administração e fusões & 
aquisições. 

Há alguns anos tentávamos trazer a franquia da 
Arezzo para cá, mas a cidade não entrava no plano de expansão 
da marca, até que no ano passado fomos surpreendidos com 
a possibilidade de abertura. Passamos por um processo de 
seleção mais rigoroso do que uma contratação de emprego, 
tendo concorrência de outros interessados. No momento 
em que fomos aprovados nos tornamos os mais jovens 
franqueados de toda rede, o que encaramos como uma grande 
responsabilidade e voto de confiança.

Ainda que jovens na idade, no tempo de atividade, 
afinal estamos no primeiro ano de funcionamento, e que como 
franquia sigamos um padrão nacional, temos muito orgulho de 
compartilhar que nossas iniciativas locais de gestão têm se 
destacado, sendo elogiadas e estudadas para se estender às 
mais de 350 lojas da rede.

O negócio é dinâmico, trabalhamos com 
diversas coleções durante o ano e semanalmente temos 
novidades chegando em nossa loja. Nossas coleções são 
completamente antenadas com as maiores tendências da 
estação, a diretora de criação da marca viaja constantemente 
para o exterior em busca de inspiração.

Nossos sapatos, bolsas e acessórios são super 
democráticos, temos um mix para calçar mulheres jovens, 
adultas e na melhor idade, seja de estilo clássico, trendy, 
fashionista ou minimalista. Com a franquia, oferecemos em 
Guarapuava os mesmos produtos que estão nas vitrines dos 
shoppings em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e outras 
capitais do país.

Escolhemos os produtos de cada coleção a 
dedo e com muito carinho. Buscamos trazer para a cidade 
um conceito arquitetônico diferenciado, uma loja moderna e 
sofisticada para encantar nossas clientes. 

Entendemos que nosso negócio é construído 
por pessoas, por isso gostaríamos de aproveitar o momento 
para agradecer nossas clientes maravilhosas, nosso time e 
todos os amigos que nos prestigiam. Esperamos poder fazer 
parte da história e apoiar o crescimento de Guarapuava nos 
próximos anos!

Coluna
você, EmprESário

minha história dE 
empreendedorismo
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27 anoS 
Farmácia Herbafarma 20/08/88
28 anoS 
Modas Jolie 19/08/87
29 anoS 
Cesumar-Centro de Ensino Superior  05/08/86
Adrianos Calçados 01/08/86
32 anoS 
Sicredi Terceiro Planalto 10/08/83
36 anoS 
Zico Sucatas 14/08/79
40 anoS 
Pedreira Guarapuava Ltda. 01/08/75
41 anoS 
Silvana Missel R. Horst - Cabelereira 30/08/74
42 anoS 
Recanto Modas 01/08/73
44 anoS 
Apae de Guarapuava 27/08/71
Modas Roseli 25/08/71
Mary Art São Paulo 17/08/71
47 anoS 
Banco Bradesco 10/08/68
53 anoS 
Dimasa S/A 23/08/62
54 anoS 
Posto Guairacá I 03/08/61
56 anoS 
Guara Chevrolet 14/08/59
68 anoS 
Difusora a Pioneira 10/08/47
69 anoS 
Brunsfeld Auto Peças 27/08/46
70 anoS 
Casa Haick 08/08/45

FUndaÇão FUndaÇão FUndaÇãoEmprESa EmprESa EmprESa
1 ano  
Mewl Distribuidora de Cosméticos 26/08/14
Robinho Som e Acessórios 25/08/14
2 anoS 
Companhia da Segurança 21/08/13
Construfácil - Loja 02 06/08/13
Oestecel 02/08/13
3 anoS 
Oesteline 28/08/12
Cartório Mais 27/08/12
Cia dos Bichos 13/08/12
4 anoS 
New Store 18/08/11
Art Bolos 11/08/11
Ailton Almeida da Silva 05/08/11
Distribuidora  B J M Com. de Cosméticos 01/08/11
Bellagium Construtora e Incorporadora 01/08/11
5 anoS 
Habitare Imóveis 30/08/10
Plaza Cabeleireiros 27/08/10
Jely Modas 26/08/10
Mega Plast 17/08/10
San Diego 16/08/10
Agro Tatu 11/08/10
Centro Das Ferramentas 01/08/10
6 anoS 
Pré Moldados Zielinski 10/08/09
7 anoS 
UTI do Celular 14/08/08
Dois Irmãos Materiais de Construção 07/08/08
Guarafest Embalagens e Festas 07/08/08
8 anoS 
Esquinão Saldanha Ltda. 31/08/07
CB Auto Center 23/08/07
Bela Imagem 09/08/07
Ortodontic Center 01/08/07
Posto Portelão 01/08/07
9 anoS 
Guaraplast 29/08/06
Provence 29/08/06
Agropantanal Prod. Agropecuários 25/08/06
Clínica Dentária Sorriso 15/08/06
Alca Locação de Equipamentos 15/08/06
Concretize Concreto Usinado 08/08/06
10 anoS 
Marmoraria São Thomé 30/08/05
Formédica Farmácia de Manipulação 12/08/05

Eurolimp Produtos de Limpeza 08/08/05
Agrishop Soerensen 03/08/05
Specialite Centro Médico 03/08/05
Limger Segurança 01/08/05
11 anoS 
K13 Agência Digital 13/08/04
Super Lojão Alfana 11/08/04
12 anoS 
Espectro Tech 11/08/03
Pressotto Dist. de Ferro e Aço 05/08/03
Mônaco Auto Posto 05/08/03
13 anoS 
Confira Materiais de Construção 20/08/02
Almix Internet 09/08/02
15 anoS 
Nova Mobile 28/08/00
Comtudo Materiais de Construção 01/08/00
16 anoS 
Losso Sport 01/08/99
Agrícola Cantelli 01/08/99
Barracão Equipamentos Comerciais 01/08/99
17 anoS 
Escola Santa Teresinha do Menino Jesus 01/08/98
19 anoS 
Mercado Zaramella 20/08/96
20 anoS 
Mercadomóveis Ltda. 18/08/95
Farmácia 3000 01/08/95
21 anoS 
A Executiva 20/08/94
Ictus 10/08/94
Beijo Baiano 03/08/94
22 anoS 
Cotrag Transportes 27/08/93
Abreu Pneus e Serviços 02/08/93
24 anoS 
Oficina do Aldo 01/08/91
Vidropuava Vidraçaria 01/08/91
25 anoS 
Polijuta Ind. e Com. de Embalagens 10/08/90
Atrito 07/08/90
Posto Wouk XV 01/08/90
26 anoS 
Extintores São Cristóvão 30/08/89
Krapema 08/08/89
Madactel Instalação e Manutenção Elétrica 08/08/89
Imobiliária Solo Ltda. 01/08/89

EmprESa adESão
novos associados

Gralha Azul 18/06/15
Consaúde 18/06/15
Arasig Empreendimentos Imobiliários 18/06/15
Avenida do Som e Auto Elétrica 01/07/15
Prospera Treinamentos Empresariais 08/07/15
Studio de Beleza Morena Rosa 08/07/15
PRG Representação Comercial 13/07/15
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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
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Coluna
intEgracig

intEgracig - 12.06.15

1 – Ana Paula Mehret de Assis e  Antonio Assis (Plante Mudas)
2 – João Danilo Chagas e Anne Caroline Kurta (Gleyne Jeans)
3 – Abrão Nassar (Tijolão Materiais de Construção) e Helena
Nassar (Escalada Imobiliária)
4 – Esabel Szenguk e Alexandro Siqueira Ribeiro (Metalkit)
5 – Tatiana Cordeiro Ferro e Fabio Ferro (Vetvitta Centro Médico
Veterinário)
6 – Liziane Guedes (Beneficiadora de Batatas Guará)
7 – José Heide de Oliveira (Casas Pernambucanas)
8 – Clériston Wagner Bortolanza (Art Flama)
9 – Luiz Carlos da Silva, Luciane da Silva, Melissa Oliveira da
Silva e Ari Valdir da Silva (Guaraprint Impressão Digital)
10 – Valdir da Silva (Koris Fotografia)
11 –  Fabricio Ribeiro Pavelski e Jairo Florentino Filho (Centro
das Tintas) 
12 – Antonio Celso Fonseca e Hélio Sauer Bernardine (Gresga)
13 – Francisco Serpa e Jorge Augusto do Nascimento (Coamig) 
14 – Loren D’Angelo e Rosangela Nahm (Dale Carnegie) 
15 – Joel Antonio Santos, Ademir Vicente da Silva e Marildo
Faustino (Sesi/Senai)
16 – Karolyne M. Thimoteo e Douglas Santos (Supermercado
Superpão)
17 – Maria Aparecida Virmond e Neonila D. Gomes (Lobo Pré
Vestibulares)
18 – Maria Inês Guiné (FM Promoções e Eventos) e Cléris
Machado (Vox Colcci)
19 – Ligia Chastalo e Elaine Machado (Instituto Embelleze)
20 – Guilherme Fernando de Mattos Leão (Costa e Leão
Consultoria Agropecuária)
21 - Rita Raquel Ultchak e Menara Romani Varnier
(Emagracentro)
22 – Rosangela Campello Blanc  e Irajá Banc (Estacionamento
e Papelaria Marechal)
23 – Eloi Laércio Mamcasz (Crachá Digital) e José Fernando
Brecailo Junior (Supermercado Superpão)
24 – Marcos Henrique Fasano (Supermercado Superpão)
Fotos ACIG
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Em abril deste ano, o governo paranaense publicou uma 
resolução que obriga, desde o último mês de julho, de forma 
gradativa, os estabelecimentos varejistas do Estado a emitirem 
a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica. A NFC-e substituirá 
a Nota Fiscal em papel, modelo 2 (série D) e o cupom Fiscal 
de EFC, já que estes serão extintos. Até janeiro de 2016, cerca 
de 203 mil estabelecimentos comerciais do Paraná precisarão 
se adequar a nova regra. Apenas os Microempreendedores 
Individuais (MEI’s) estarão isentos da obrigatoriedade. 

A mudança no formato da emissão do comprovante 
da compra realizada pelo consumidor tem gerado muitas 
dúvidas nos empresários. Segundo a Receita Estadual, a 
medida tem como objetivo simplificar os processos de venda, 
facilitar o arquivamento de documentos, diminuir custos e 
permitir que o fisco tenha acesso às informações referentes 
às vendas em tempo real. “O investimento inicial para a 
implantação do novo sistema será absorvido rapidamente 
por algumas empresas, representando a diminuição de 
custos. Um exemplo da diminuição dos custos é a utilização 
de impressora não fiscal. Outra vantagem que as empresas 
perceberão é uma drástica diminuição no volume de papéis 
a serem arquivados, uma vez que a NFC-e pode até mesmo 
dispensar seu uso (do papel)”, explica o auditor fiscal da 5ª 

Delegacia Regional da Receita Estadual, José Clodoaldo 
Munhoz. O auditor revela que para o consumidor a principal 
vantagem é receber um comprovante que garante a consulta 
da operação comercial a qualquer momento. 

Alguns comerciantes já estão utilizando o novo 
sistema, antes mesmo de a obrigatoriedade estar valendo 
para seus setores. É o caso do empresário Valcenor Fleck, da 
Insight Modas, que vem emitindo a NFC-e desde o mês de 
fevereiro. Fleck conta que iniciou o processo de adequação 
para o novo sistema em agosto de 2014 e que, apesar da 
falta de informações no início, hoje NFC-e tem proporcionado 
praticidade às atividades da loja. “No começo tivemos 
algumas notas de cancelamento, porque não estava tudo 
adequado, mas conseguimos chegar a um denominador 

capa

EmprEsas prEcisam sE
adEquar para Emissão
da nota Fiscal do consumidor 
Final eletrônica

“ ”
o investimento inicial para 
a implantação do novo 
sistema será absorvido 
rapidamente por algumas 
empresas, representando a 
diminuição de custos
José Clodoaldo Munhoz - Auditor Fiscal da 5ª Delegacia Regional da
Receita Estadual
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Para emitir a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica é 
necessário que o empresário tenha quatro coisas: um computador 
atualizado; uma impressora não fiscal térmica; o certificado digital 
a1 ou a3; um programa para emissão. O processo para emissão 
da NFC-e segue o mesmo padrão do que já é utilizado para a 
emissão da Nota Fiscal Eletrônica. 

Segundo Rui Primak, da Teorema Sistemas, ainda 
existem algumas preocupações com relação à emissão da 
NFC-e. “Uma das preocupações que temos é que se repita o 
que aconteceu quando se implantou a Nota Fiscal Eletrônica, 
pois a estrutura de informática do Estado do Paraná não 
aguentou a demanda e tivemos várias interrupções dos 
serviços da Celepar. Hoje o desafio é maior, porque se tem 
um movimento muito grande de transações, principalmente 

quando os supermercados aderirem o modelo implantado 
pela Receita Estadual”, diz, afirmando ainda que o sistema 
representa um avanço, principalmente se comparado a outros 
do gênero, como o PAF-ECF, implantado no estado de Santa 
Catarina, que exige impressoras blindadas que custam em 
média R$ 3.000,00. 

comum. Acredito que ainda faltam algumas informações, que 
serão corrigidas com o tempo, e acho que quando todas as 
empresas estiverem usando será como com a nota antiga, 

com a vantagem de o custo ser menor”, afirmou o empresário, 
que foi o primeiro do Paraná a adotar o sistema no setor de 
comércio de confecções. 

capa

nFc-e passo a passo

confira o cronograma dE obrigatoriEdadE dE implantação da nfc-E 
para os EstabElEcimEntos varEjistas do paraná:

a acig está disponibilizando aos seus associados um programa de emissão de 
notas com valores subsidiados, suporte local e implantação gratuita. 

“ ”
quando todas as empresas 
estiverem usando será 
como com a nota antiga, 
com a vantagem de o custo 
ser menor
Valcenor Fleck – Empresário

Julho
2015                                                       

agosto
2015

setembro
2015

novembro
2015

Janeiro
2016

dezembro
2015

outubro
2015

comércio varEjista dE 
combustívEis

vEstuário E matEriais
dE construção 

supErmErcados, 
açouguEs E farmácias     

lojas dE automóvEis, 
calçados, tEcidos, 
bijutErias, EntrE outros

lanchonEtEs, rEstaurantEs,
barEs, livrarias, comércio varEjista 
dE artigos dE viagEm, comércio 
varEjista dE armas E muniçõEs

padarias, rElojoarias, suprimEntos 
dE informática, iluminação E 
comércio dE usados

lojas dE dEpartamEnto, lojas dE 
convEniência, lojas dE brinquEdos, 
tabacarias, EntrE outras 



20 agosto 2015

campanha
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APARTAMENTOS COM 
01 suíte, 01 quarto, sala de estar e jantar 

conjugadas,  banheiro social, cozinha, lavanderia,
 sacada com churrasqueira.  Acabamento em alto

padrão. (Opção de apartamento duplex)
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Assim como a Acig, outras empresas podem organizar
mutirões voluntários de doação de sangue 

conselho da comunidade 
trabalha Fiscalizando
sistEma prisional

Coluna
EmprEEndEdorcomUnidadE

Há mais de 10 anos o Conselho da Comunidade realiza 
um importante trabalho voluntário na Comarca de Guarapuava, 
fiscalizando a situação do sistema prisional local, contribuindo 
assim para humanização de penas e prestando assistência aos 
presos e seus familiares. “Poucas pessoas conhecem o nosso 
trabalho. É senso comum para sociedade de que o preso tem 
que sofrer. Os presos têm sim que cumprir suas penas, mas 
em um ambiente favorável, que possibilite sua recuperação, 
por senão eles saem piores do que entraram”, esclarece Altair 
Angelo dos Santos, presidente do Conselho. 

Entre as atividades realizadas pelo Conselho da 
Comunidade estão visitas mensais às três unidades prisionais 
existentes em Guarapuava: a 14ª SDP, a PIG (Penitenciária 
Industrial de Guarapuava) e o CRAG (Centro de Regime Semi-
Aberto de Guarapuava). 

Durante estas visitas, o Conselho precisa elaborar 
relatórios sobre a situação de cada unidade, elencando 
necessidades que vão desde melhorias na estrutura física até 
a compra de itens básicos para sobrevivência. “O dinheiro que 
o conselho dispõe hoje vem de penas pecuniárias. Temos que 
listar quais as necessidades, elaborar um projeto que precisa 
ser aprovado, para aí sim termos acesso à verba”, comenta o 
Presidente, explicando como acontece o custeio de atividades 
como a doação de colchões e produtos de higiene pessoal 
aos presos. Ainda neste sentido, uma importante ação que 
vem sendo executada pelo Conselho da Comunidade é a 
instalação do sistema de monitoramento nas três unidades 
prisionais do município, o que proporcionará mais segurança 
aos agentes que trabalham nestas unidades, aos internos 

que permanecem reclusos e também à população, evitando 
possíveis fugas. 

Atualmente, as principais dificuldades apontadas pelo 
Conselho são a super lotação da 14ª SDP, o espaço para 
160 vagas hoje abriga mais de 300 detentos, e o clima de 
insegurança gerado pela rebelião que aconteceu na PIG, em 
outubro do ano passado. “Temos uma equipe que realiza as 
visitas, são voluntários, que precisam estar seguros. Após a 
rebelião ficou um clima pesado, mas temos um bom trânsito 
com os órgãos competentes e com os diretores das unidades, 
o que garante a continuação do nosso trabalho”, afirma Altair 
Angelo dos Santos. 

Para o Conselheiro Vanderlei Mello, o grande objetivo do 
Conselho da Comunidade é fazer com que os presos paguem 
pelos delitos que cometeram com dignidade, tendo a chance 
de se socializar novamente. “Eles erraram, mas são seres 
humanos. Temos sempre em mente que não podemos mudar 
o mundo, mas podemos mudar o que está ao nosso alcance”, 
diz o Conselheiro. 

“ ”
os presos têm sim que 
cumprir suas penas, mas em 
um ambiente Favorável, que 
possibilite sua recuperação, 
por senão eles saem piores 
do que entraram
Altair Angelo dos Santos – Presidente do Conselho da Comunidade
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EmprEEndEdor
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Coluna
EmprEEndEdorSpc

você conhEcE tudo o quE
o spc da acig pode 
oFerecer?

Em períodos em que a palavra crise não sai das 
manchetes dos noticiários, os empresários precisam ter 
atenção redobrada ao realizar a concessão de crédito. Para 
isso, a Acig oferece os serviços do SPC. Hoje, cerca de 70% 
das empresas associadas utilizam algum tipo de consulta 
presente no sistema. 

A utilização do SPC é realizada mediante pacotes. 
Eles contemplam diferentes modalidades de consultas 
e as quantidades das mesmas que podem ser utilizadas 
mensalmente por cada usuário. Recentemente, o sistema 
implantou um dispositivo que controla o número de consultas 
realizadas, alertando caso o consumo esteja muito acima da 
média de cada mês, não permitindo que os usuários paguem 
valores exorbitantes pela utilização dos serviços. 

As consultas ao sistema do SPC têm abrangência 
nacional e conseguem rastrear informações como a 
confirmação de dados cadastrais, número de consultas 
realizadas sobre um mesmo CPF ou CNPJ, histórico do uso de 
cheques (incluindo cheques sustados ou que voltaram), entre 
outras. O sistema permite também que sejam feitos registros 
de clientes inadimplentes. Além disso, a base de dados do 
SPC está conjugada a outras bases, como o Serasa e as 
bases dos cartórios de protestos, o que aumenta ainda mais a 

assertividade das informações obtidas. 
Levantamento recente realizado pelo setor do SPC da 

Acig apontou que muitas pessoas apresentam dificuldades 
na hora de utilizar o serviço, devido a grande variedade de 
consultas que o sistema oferece. Pensando em otimizar 
a ferramenta que está nas mãos do associado, de agosto 
a novembro, o setor estará realizando treinamentos para 
sanar dúvidas e preparar os empresários e colaboradores 
que fazem uso do SPC diariamente. Os treinamentos serão 
gratuitos e realizados para turmas com até 15 pessoas. Os 
agendamentos poderão ser feitos pelos telefones 3621-
5599 ou 3621-5592, e pelos emails cml05@acig.com.br e 
comercial03@acig.com.br.  

conFira as datas dos treinamentos do spc da acig:

“ ”

pensando em otimizar a 
Ferramenta que está nas 
mãos do associado, de 
agosto a novembro, o setor 
do spc estará realizando 
treinamentos para sanar 
dúvidas                                                                                                                              

14 horas

14 horas

14 horas

14 horas

20 de agosto                      

17 de setembro                

15 de outubro                  

 19 de novembro             
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o empreededorismo 
passado de geração
em geração
hoje administrada pelo senhor 
ondanir franscisco pierdoná e por 
seus filhos, Dalton Haick Pierdoná 
e Maria Fernanda Haick Pierdoná 
Abreu, a Casa Haick é uma das 
empresas pioneiras no comércio 
guarapuavano. Em sete décadas 
de atividades a loja se reinventou 
diversas vezes o que garantiu sua 
manutenção no mercado

foto: luzita levy

Coluna
EmprEEndEdor
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como nAscEu A cAsA HAick?
maria Fernanda: Meu avô e minha avó vieram de São Paulo em 
1943 e em 1945 montaram a primeira Casa Haick, exatamente 
no lugar onde ela é hoje. Na época, elas trabalhavam com 
tecidos, venda de produtos a granel, não era um armarinho. 
Naquele tempo não havia muitos mercados na cidade, então 
eles vendiam arroz, feijão, este tipo de mercadoria. No começo 
era um armazém. 

Ao longo dEstEs 70 Anos, como A cAsA HAick foi 
AdministrAdA?
maria Fernanda: Sempre foram meus avós que tomaram conta 
da loja. Eles tiveram cinco filhos, e quem os ajudava mesmo 
era a minha mãe, que ficava no caixa e passava o dia inteiro na 
loja. Os demais filhos desenvolviam outras atividades. Meus 
avós tiveram uma filial em Faxinal do Céu, administrada por 
uma das filhas, e a Haick Modas, que outra filha cuidava. Mas 
na Haick Aviamentos quem estava sempre junto era minha 
mãe. Após o falecimento deles, no início dos anos 90, a mãe 
começou a administrar a loja. Ela também adoeceu e em 
1994 acabou falecendo. Quando ela ainda era viva, começou 
a comprar a parte dos irmãos que não tinham interesse na 
loja. Quando ela faleceu compramos as partes que restavam 
e adquirimos a Casa Haick. Meu pai tentou encontrar outras 
pessoas para administrar e em 1998 se aposentou para se 

dedicar ao comércio. 
Na verdade, desde criança estou dentro da loja, brincando ou 
fazendo alguma coisa. Quando minha mãe ainda cuidava da 
empresa nós morávamos ao lado da loja, então eu e o meu 
irmão sempre estávamos por aqui. Com 15 anos comecei a 
aprender sobre o comércio, mesmo não estando o tempo todo 
na loja. Quando comecei a trabalhar era tratada como uma 
funcionária normal, ganhava comissão, era registrada e tinha 
as obrigações que as outras vendedoras também tinham. Ao 
iniciar a faculdade de Administração, passei a trabalhar na loja 
ao lado do meu pai. 

Além dE AviAmEntos, A cAsA HAick tAmbém é bAstAntE 
conHEcidA pElo comércio dE lingEriEs. como vocês 
comEçArAm A AtuAr nEstE rAmo?
maria Fernanda: A parte de lingeries foi implantada pela minha 
mãe, há uns 25 anos. A lingerie entrou porque no inverno o 

EmprEEndEdor

“ ”
o maior segredo é gostar 
do que Faz, trabalhar com 
amor e ser honesto
Maria Fernanda Haick Pierdoná Abreu- Empresária 

Em 2015, a Casa Haick completa 70 anos Equipe Casa Haick  
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comércio era muito bom,  vendíamos muita lã, mas no verão 
o movimento caia. Então se buscou algo que vendesse 
também no verão e que mantivesse as vendas altas. Naquela 
época não era uma loja separada, existia a Casa Haick e no 
cantinho havia um pouco de lingeries para vender, até porque 
não tínhamos muitas indústrias que fizessem o produto. Era 
um cantinho mesmo, tínhamos os botões, os aviamentos 
e era vendido tudo junto. Há 15 anos resolvemos separar e 
aumentar a área de lingerie e há 10 anos vimos que a lingerie 
se sustentava, então resolvemos montar uma nova Casa 
Haick, a Casa Haick Lingerie.

As duAs lojAs pAssArAm por umA rEformA rEcEntE. o 
quE lEvou vocês A invEstir Em EstruturA?
maria Fernanda: Reformamos a loja ano passado. O motivo 
que nos levou a fazer isso foi a busca por mais espaço, pois no 
caso da lingerie precisamos expor mais. Para isso entramos 
em um programa do Sebrae, já que há anos procurávamos 
alguém que fizesse uma fachada nova e aumentasse a frente 
da loja. Como são duas empresas separadas, eu queria fazer 
a frente separada também, pois antigamente era uma única 
entrada e se dividia aqui dentro. Queríamos separar Casa Haick 
Lingerie e Casa Haick Aviamentos, por isso que mudamos toda 
fachada e fizemos a reforma interna. 
ondanir: Basicamente, a última reforma aconteceu por conta 
de algumas visões. Primeiro, a modernização do comércio em 
si, a necessidade de se atualizar. Segundo, pela implantação de 
sistema informatizado, e terceiro pela readequação interna das 
áreas, cada uma com a sua necessidade.
 
como vocês EnxErgAm HojE A situAção do comércio, 
EspEciAlmEntE Em guArApuAvA?
maria Fernanda: Estamos passando por um período bem 
complicado, as vendas estão mais baixas, mas estamos 
conseguindo nos manter no mercado.
ondanir: Guarapuava é uma cidade de tamanho bom, que tem 
muitos pontos comerciais, mas não tem sustentação, pois 
precisamos de mais indústrias. Muitas pessoas reclamam dos 
preços, mas o maior problema é que nossa renda per capta 
ainda é baixa. E aí você entra nestas crises como a que o país 

está passando no momento e Guarapuava não fica fora disso. 
A solução é ter visão de comércio. 

ApEsAr dAs dificuldAdEs EnfrEntAdAs todos os diAs, 
quAl o sEgrEdo pArA sE mAntEr por tAntos Anos no 
mErcAdo?
maria Fernanda: Para mim, o maior segredo é gostar do que 
faz, trabalhar com amor e ser honesto. Por mais que tenhamos 
70 anos, a loja já mudou muitas vezes. Muita gente tem essa 
caminhada e acaba ficando parada no tempo, achando que dá 
para manter aquele espaço, daquela cor, sem reformar, sem 
trazer algo novo. Não adianta, você precisa modernizar. E isso 
quem trouxe para a loja foi o meu pai, ele que tem esta visão.
ondanir: Não existe uma fórmula clara. Você precisa conquistar 
a praça, e isso quem fez não fomos nós, isto começou com o 
seu Abrão, a dona Jamile e a mãe da Maria Fernanda. Para 
se manter hoje no comércio você tem que estar envolvido no 
negócio, ter persistência, estar junto, porque é aquela história, 
o boi engorda aos olhos do dono. Por isso, é preciso estar 
constantemente investindo, buscando novidades, satisfazendo 
o seu cliente.     

quE consElHo vocês dão pArA quEm Está comEçAndo 
um EmprEEndimEnto AgorA ou quE AindA pEnsA Em 
EmprEEndEr?
ondanir: Isto é difícil, mas eu diria o seguinte: muito trabalho, 
muita garra, muita vontade e principalmente, não esperar um 
resultado a curto espaço de tempo, a maturidade de uma 
empresa não acontece em períodos menores que três anos. 
maria Fernanda: Eu acho muito importante conhecer bem o 
ramo em que você vai trabalhar, não adianta investir em algo 
que você não tem conhecimento, que não goste e que você 
não faça. 

EmprEEndEdor

“ ”
é preciso estar 
constantemente investindo, 
buscando novidades, 
satisFazendo o seu cliente
Ondanir Francisco Pierdoná – Empresário
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A Expogua faz parte do calendário da
comunidade guarapuavana

No mês de julho o Programa Empreender da 
Acig ganhou mais um Núcleo. Comerciantes se uniram para 
a formação do Núcleo Setorial de Lojistas de Vestuário e Cal-
çados. Cerca de 10% das empresas associadas à ACIG de-
senvolvem atividades voltadas para este ramo. O percentual 
pode parecer pequeno, mas se torna grande ao observarmos 
que entre as mais de 800 empresas ligadas à Associação en-
contramos cerca de 100 ramos diferentes de atuação. 

Para a empresária Lara Sganzerla, da Tevah 
Moda Masculina, a união dos lojistas do setor é importan-
tíssima para que se possa superar uma série de dificuldades 
comuns ao dia a dia de todos eles. “Vejo que o nosso comér-
cio de vestuário e calçados não é tão unido e precisamos nos 
unir para conquistar coisas básicas das quais necessitamos. 
Precisamos ser competitivos e pensar em nossa lucrativida-
de para crescermos”, afirma.

A Vice-Presidente para o Comércio da Acig, 
Loren D’Angelo, avalia como muito positiva a formação des-
te Núcleo, já que se tratava de um anseio da Associação. “Já 
contávamos com sete Núcleos formados e tínhamos uma ex-

pectativa muito grande com relação ao setor de vestuário e 
calçados, pelo número de empresas que temos na cidade. É 
um setor que tem suas necessidades e que agora está enten-
dendo a importância de se unir. Além disso, o Núcleo vem para 
promover um intercâmbio de informações entre estes lojistas, 
o que vai enriquecer o conhecimento de todos”, explica. 

A participação no Núcleo Setorial de Lojistas 
de Vestuário e Calçados é aberta a todas as empresas gua-
rapuavanas que atuam no setor, independentemente de esta-
rem ou não associadas à Acig. Informações sobre as reuni-
ões do grupo podem ser obtidas pelo telefone 3621-5591 ou 
pelo email empreender@acig.com.br. 

EmprEEndEr

núclEo voltado para o sEtor dE 
vestuário e calçados é criado na acig

“ ”
precisamos ser 
competitivos e pensar em 
nossa lucratividade para 
crescermos
Lara Sganzerla – Empresária 
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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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O dia 20 de junho representou um momento 
importante para a relação entre as mulheres e o associativis-
mo nas regiões centro-oeste e centro-sul do estado do Para-
ná. Mais de 130 mulheres empresárias ligadas a associações 
comerciais que fazem parte da Cacicopar (Coordenadoria das 
Associações Comerciais e Empresariais do Centro-Oeste) e da 
Cacesul (Coordenadoria das Associações Comerciais e Em-
presariais do Centro- Sul) reuniram-se na sede da Acig para o 
II Workshop Um Dia Delas – Faciap Mulher em Ação. 

O evento, que contou com a presença de autori-
dades como o Presidente da Faciap, Guido Bresolin Júnior e a 
Senadora Gleisi Hoffmann, aconteceu durante todo o dia e deu 
às participantes a oportunidade de conhecer mais a fundo o 
sistema associativista, além de promover a troca de experiên-
cias empresariais.

“Fomos muito bem recebidas em Guarapuava 
em todos os momentos do nosso encontro, desde a realização 
da visita técnica na cooperativa Agrária, aonde tivemos um ver-
dadeiro exemplo de liderança, passando pela nossa reunião de 

diretoria e, especialmente, no nosso workshop. Todos os deta-
lhes foram minuciosamente preparados e, sem dúvida, a equi-
pe local não apenas atendeu, como superou as expectativas de 
mulheres que vieram de todo o Paraná para o encontro. O ob-
jetivo do workshop FACIAP Mulher em Ação – Um dia DELAS 
é promover aprimoramento e network entre empresárias das 
regiões por onde passamos. Neste ano, temos 8 encontros pro-
gramados para incentivar o espírito associativista nas mulheres. 
Para que isso se concretize, estamos levando novos conceitos 
em liderança, pois a mulher é peça fundamental no desenvolvi-
mento econômico e social de seus municípios”, afirmou Rosân-
gela Sonda, Presidente da Faciap Mulher.

Confira outros depoimentos: 

evento da Faciap mulher em 
guarapuava mostra
a força do associativismo
EntrE as EmprEsárias

“ ”

Fiquei muito Feliz em poder 
participar deste evento Junto 
com a cacicopar e a acig, 
que Foram um exemplo para 
nós de Força e união. nossa 
região esta começando seus 
trabalhos e este evento 
nos deu ânimo e  muita 
motivação! estar com estas 
mulheres guerreiras Foi 
incrível, maravilhoso. Foi uma 
experiência única! só tenho a 
agradecer a recepção, a aJuda 
e o exemplo! parabéns a todas
Aline H. Witonski – Empresária de São Mateus do Sul (Cacesul)

“ ”

o intuito de promover estes 
eventos é Fortalecer o 
empreendedorismo Feminino, 
Fortalecer as mulheres 
em torno do associativo. e 
temos uma alegria muito 
grande em dizer que esse 
obJetivo Foi alcançado
Maria Inês Guiné – Vice-Presidente da Faciap Mulher para 
Região da Cacicopar

cEmE
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” ”” ”

o Workshop da Faciap mulher 
Foi muito especial. pudemos 
nos relacionar com muitas 
mulheres dos conselhos 
das regiões e trocarmos 
experiências. Ficamos 
conhecendo mais sobre a 
estrutura da Faciap e suas 
ramiFicações. Foi um dia para 
Ficar na história. reunir mais 
de 130 mulheres para Falar 
sobre um mesmo ideal, não é 
simples assim

o encontro abriu portas, 
mostrando uma visão diFerente, 
através da troca de inFormações 
com pessoas de Fora, onde 
nós aqui não teríamos esta 
oportunidade. quando houve 
o convite não pensei duas 
vezes. pudemos ver a união de 
empresárias de diversas áreas, 
com isso vi que temos mais Força 
quando nos unimos. eu que tenho 
uma empresa pequena consegui 
ter uma nova visão de como 
pensar e estruturar meu negócio

Elaine Scartezini Meirelles - Presidente do Ceme da Acig Jimara Goes Wilke – Empresária de Guarapuava
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