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Ás vezes não é fácil comemorar...
No dia 10 de outubro os diversos calendários e as mais variadas 
agendas apontaram o Dia do Empresário Brasileiro. Apesar de um 
cenário totalmente adverso a comemorações, aquele que tem a 
coragem como uma de suas principais características merece e 
deve de fato comemorar e ser parabenizado. Comemorar conquistas, 
avanços, crescimento e perseverança, apesar de tantos motivos para 
definitivamante, em muitas ocasiões, encerrar as atividades.
Num país onde a corrupção é praticada nas diversas esferas de poder e 
apresenta-se como uma afronta aos seus milhões de filhos honestos, o 
empresário correto merece respeito, porque sem ele, a situação do Brasil 
estaria ainda pior.
Mas, ainda assim, alguém entre os pessimistas assumidos poderia 
perguntar: e o futuro? Para os empresários verdadeiramente 
empreendedores o futuro é de desafios e conquistas. E estes 
resultados podem e devem ser buscados através do associativismo, 
da soma de esforços, dos núcleos setoriais e da representatividade 
madura. Estes resultados passam também pela representação política 
direta ou através de representantes democraticamente eleitos pela 
população. Aliás, estes representantes (nas diversas esferas) devem 
ser acionados constantemente através do diálogo e da discussão 
respeitosa. A democracia ainda é o 
melhor caminho e precisamos estar 
atentos a atitudes impulsivas.
Nas horas de tempestade faz bem a 
filosofia, a psicologia, a formação, a 
busca por mais saber, o estudo profundo 
do empreendedorismo, da história e de 
muitas outras ferramentas que podem 
nos aprimorar, motivar e nos fazer crescer.
Parabéns sim pelo Dia do Empresário 
Brasileiro e lembre-se: desistir jamais 
e aderir ao associativismo sempre e 
com certeza!
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Coluna
EmprESarial

1 -   PArA cOMEMOrAr O diA dO cLiEntE MOdAS JOLiE rEALizOu 
bOOkS cOM SuAS cLiEntES, EM PArcEriA cOM EStúdiO 
ciPriAnO  E hOtEL küStEr

2 -  inAuGurOu EM 11 dE SEtEMbrO O ShOwrOOM dA AdÉLi 
JóiAS E SEMiJóiAS, nO PriMO ShOPPinG - SALA 4

3 - A EquiPE dA bOnny PrEPArOu uM diA ESPEciAL PArA 
APrESEntAr AOS SEuS cLiEntES E AMiGOS SuA cOLEçãO 
PriMAvErA - vErãO/2016

4 - A PAPELAriA GrAFitE, LOcALizAdA nO diStritO dE EntrE 
riOS, cOMEMOrOu 4 AnOS dE AtividAdES

5  -  cOLAbOrAdOrES dA AciG E rEPrESEntAntES dO núcLEO dA 
SALdAnhA MArinhO rEALizArAM dOAçãO vOLuntáriA dE 
SAnGuE AO hEMOcEntrO dE GuArAPuAvA

6 -  O PrESidEntE dA AciG, ELOi MAMcASz, E O 2º vicE-PrESidEntE 
dA ASSOciAçãO, cLEdEMAr MAzzOchin, PrEStiGiArAM A 
inAuGurAçãO dA LOJA kOncEPt

7 - nO diA 17 dE OutubrO tOdA A EquiPE dA FOrd FAncAr rEcEbEu 
cLiEntES E AMiGOS cOM uM cAFÉ dA MAnhã ESPEciAL  

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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UM FORD NUNCA ESTEVE TÃO PERTO DE VOCÊ.
TODA LINHA FORD COM TAXA ZERO.

145.000À VISTAA PARTIR DE R$ 94.250ENTRADA DE R$

1.758R$E SALDO EM DE30XTAXA ZERO
145.000R$ 94.250R$145.000R$ 94.250R$

CONSULTE TAMBÉM OPÇÕES
PARA PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS.

 Rua Jorge Alves Ribeiro, 600
Guarapuava (42) 3141-6000

Preço e condição de financiamento válidos até 3/11/2015. Ranger XLT 3.2l Cabine Dupla 4x4 Diesel Automática 2015 (cat. JMO5) a partir de R$ 145.000,00 à vista ou financiado com taxa 
de 0,00% a.m. e 0,00% a.a., 65% de entrada (R$ 94.250,00) e saldo em 30 parcelas de R$ 1.758,00, na modalidade CDC, com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo 
tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 146.990,00. Custo Efetivo Total (CET), calculado na data de 21/9/2015 a partir 
de 0,25% a.m. e 3,04% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de 
despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição 
do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas 
contratadas pelo cliente e os custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não inclusos no valor das parcelas e no 
cálculo da CET). Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos 
S.A. Valor válido para cores sólidas. Frete incluso.

Na cidade, somos
todos pedestres.

• Motor 3.2L Duratorq com 200 cv / 470Nm • Transmissão automática de 6 velocidades • Sensor de estacionamento traseiro
• AdvanceTrac®: controle eletrônico de estabilidade (ESC) e tração (TCS) • Ar-condicionado automático e digital • Estribos laterais
• Tela de LCD multifuncional no painel central de 4.2” • 2 air bags • Bancos revestidos parcialmente em couro • Rodas de liga leve 17”

XLT 3.2L CD 4x4 Diesel Automática 2015
RANGER

(cat. JMO5)

AF_AN_REVISTA_Guarapuava_21x27cm.pdf   1   09/10/15   14:46
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Coluna
novoS SócioS

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

3 – FuniLAriA PArAná

4 – PAniFicAdOrA E PizzAriA SAbOr irrESiStívEL

1 – AbrE E FEchA POrtAS E cOMPEnSAdOS

2 – MEStrE dA nAvALhA

Fotos ACIG
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Falar da nossa história me faz voltar alguns 
anos atrás e relembrar a década de 90. O país acabava 
de voltar a ser uma democracia, nossa economia ainda 
fragilizada, refém das altas taxas de juros, e o desemprego 
forçava o brasileiro a entrar no mercado informal ou abrir 
seu próprio negócio. Foi nesse cenário que eu, minha irmã 
e minha mãe, resolvemos fundar, em novembro de 1993, a 
Saglosy Bordados & Confecções e entrar para o ramo da 
confecção e vestuário. 

No início, nossa falta de experiência era 
compensada pela vontade de vencer as dificuldades. Minha 
mãe era a única que realmente tinha experiência no ramo, 
devido aos anos trabalhados bordando para várias malharias 
da região. Nossa ideia inicial era confeccionar “modinha”, 
vestidos e conjuntos estilo marinheiro, que faziam muito 
sucesso naquela época.

Nossos primeiros clientes eram em sua maioria 
amigos e familiares. Vendíamos muito bem e acreditávamos 
que nosso negócio iria crescer, afinal, o Brasil ainda era um país 
pouco atrativo para as grandes marcas de vestuário, e as que 
atuavam por aqui não eram tão competitivas, devido a baixa 
renda per capita da população e inflação galopante. E assim 
trabalhamos durante um tempo até que a moda mudou. Foi 
quando nosso negócio empacou e vimos que precisávamos 
buscar alternativas. Então, resolvemos entrar no ramo dos 
uniformes profissionais e escolares. Já tínhamos agora uma 
boa experiência e sabíamos que poderíamos oferecer um 

produto competitivo e de extrema qualidade.
Já havia na cidade algumas empresas neste 

segmento, mas sabíamos que o mercado comportaria mais 
uma. Então lá fomos nós de novo!

No começo enfrentamos muitas dificuldades, 
falta de mão de obra, espaço, problemas financeiros e de 
adaptação para o novo nicho que queríamos atingir, e em 
meio a tudo isso, minha mãe e minha irmã resolveram sair 
do negócio. Mas apesar do cenário desanimador, decidimos, 
agora eu e meu marido, que iríamos enfrentar e vencer cada 
um dos desafios, de novo com muito trabalho.

Por muitos anos reinvestíamos cada centavo 
ganho no negócio, fizemos muitos sacrifícios. Nesses anos 
aprendemos grandes lições, muitas delas dolorosas, mas nunca 
deixamos de sonhar. Começamos a entender a importância de 
planejar, estudar, se capacitar para gerir nosso negócio cada vez 
mais de forma profissional. Hoje, 21 anos depois, conseguimos 
transformar nossa empresa em um negócio lucrativo e com um 
ambiente interno harmonioso, que emprega vários funcionários, 
equipe da qual temos muito orgulho.

Há muito tempo aprendi a importância de se ter 
sonhos, fazer o possível e apresentar o impossível para Deus e 
descansar. A fé é sim capaz de remover montanhas do nosso 
caminho, e nos ensinar a lidar com as montanhas que muitas 
vezes são obstáculos dentro de nós. Nossa história  foi assim, 
cheia de desafios, dificuldades, mas também de bênçãos, 
alegria e vitórias.

cOMPArtiLhE SuA ExPEriênciA EnviAndO A SuA hiStóriA 
dE EMPrEEndEdOriSMO PArA iMPrEnSA@AciG.cOM.br E 

nóS PubLicArEMOS GrAtuitAMEntE nA rEviStA AciG

Por Silvia Dittert

Coluna
você, EmprESário

Minha história de 
empreendedorismo



14 novembro 2015 novembro 2015 15

Pulsar Propaganda 04/11/93
23 anoS 
Frigel Distribuidora de Alimentos 09/11/92
24 anoS 
Free Way 01/11/91
28 anoS 
Madacturbo Comércio de Turbinas  05/11/87
30 anoS 
San Rio Modas 08/11/85
35 anoS 
Big Economia 01/11/80
38 anoS 
Transportes Coletivos Pérola do Oeste 23/11/77
44 anoS 
Santa Terezinha Floricultura Dec. e Aquário 09/11/71
45 anoS 
Alicerce Materiais de Construção 17/11/70

FUndaÇão FUndaÇão FUndaÇãoEmprESa EmprESa EmprESa

1 ano  
Box M3 10/11/14
Papelaria Bischof 04/11/14
2 anoS 
Educacional Damásio 28/11/13
Multi Motos 08/11/13
Lavoura Guarapuava 01/11/13
3 anoS 
RMR Purificadores de Água 26/11/12
Betto’s Auto Peças 21/11/12
Protec Equipamentos de Proteção 06/11/12
4 anoS 
Boa Esperança Confecções 14/11/11
Silvestre Imóveis 10/11/11
Fathiota Modas 03/11/11
Velox 03/11/11
5 anoS 
Forte Motos 19/11/10
Diogo Mudryk 19/11/10
6 anoS 
Armazém Dona Sophia 07/11/09
7 anoS 
Malhas Schultz 25/11/08
Centro de Ed. Infantil Mamãe Natureza 25/11/08
Guara Parafusos 13/11/08
8 anoS 
Estofados Cavalcante 21/11/07
Posto B2 06/11/07
9 anoS 
Expressiva For Men 20/11/06
Restaurante Casa Vecchia 07/11/06

10 anoS 
Correios Agência Industrial de Guarapuava 18/11/05
Guaratruck Acessórios 16/11/05
PPA Guarapuava 04/11/05
11 anoS 
Auto Molas ML 04/11/04
13 anoS 
O.K.O Batatas  11/11/02
Cercopa 01/11/02
14 anoS 
Mercadomóveis - Loja 2 30/11/01
David L. Alves Figueiredo - Médico 25/11/01
Cine XV 07/11/01
15 anoS 
Dallas 06/11/00
Centro Educacional Infantil Aldeia do Sol 01/11/00
16 anoS 
Renovadora de Veículos Adrifer 24/11/99
Escola Primeiros Passos 01/11/99
17 anoS 
Neves Materiais de Construção 19/11/98
20 anoS 
Unifort Materiais de Construção 24/11/95
Guaracig 01/11/95
21 anoS 
Tijolão Materiais Construção -Loja 1 24/11/94
Auto Molas Coradassi 11/11/94
Rede Saúde 01/11/94
22 anoS 
Servisom 23/11/93
Saglosy Uniformes 08/11/93

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

EmprESa adESão

novos associados

Abre e Fecha 30/09/15
Ecolimp Produtos de Limpeza 30/09/15
Funilaria Paraná 30/09/15
Papelaria Bischof 30/09/15
Mestre da Navalha 07/10/15
Family Confecções 07/10/15
Easy-English For Every One 07/10/15
Panificadora e Pizzaria Sabor Irresistível 07/10/15
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1   –  Airton Sanson Pasetti (Contabilidade Empresarial Pasetti)
2   –  Daiane Schotten, Olga Guimarães e Timóteo Guimarães 

(Atual Confecções)
3   – Daniel Fernando de Lima, Barbara Marcondes, Yorrana 

Weiber, Édina Lisboa, Ana Paula Dominico, Kaue Maciel 
(Employer)

4   –  Elinéia Busmayer e Sandra Glenzel (La Belle Boutique)
5   –  Valdoni Pacheco (Vasp Imóveis)
6   –  Alecsandra Royer e Reinaldo Juliani (Energisa Luz do Oeste)
7   – Flavio Cavalcante (Estofados Cavalcante)
8   –  Vanderlei Santos, Nerilma Gonçalves e Douglas Vieira (CVC 

Turismo)
9   –  Hélio  Marcante e Alana Marcante (Patoeste)
10 – Eloi Martini (RM Motores) 
11 – Alexandre Dangui Pastro (D & C Recupera)
12 – Flavio Antonio Sichelero (Faax Imóveis)
13 – Leni Macedo Semaan (Laboratório Mestre)
14 – Dilceméri Padilha e Dilselene Reis (Berçário Bambini)
15 – Emerson Theodorovicz (Reptec Tecnologia) e Sanir Karam 

Semaan (Laboratório Mestre)
16 – Rosangela Nahm e Loren D’Angelo (Dale Carnegie)

Coluna
intEgracig

intEgracig - 09.10.15

Fotos ACIG
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Grupo está realizando reuniões para
propor mudanças na Câmara

Congresso uma petição com 1 milhão de assinaturas pedindo 
a não volta da CPMF. Como símbolo da Campanha, no dia 
primeiro de outubro a Fiesp lotou a Esplanada dos Ministérios, 
em Brasília, com patos infláveis que simbolizavam a indignação 
da sociedade. 

 Para o Presidente da Federação das Associações 
Comerciais e Empresariais do Paraná, Guido Bresolin Júnior, 
a CPMF representa um atraso para o desenvolvimento do 
Brasil. “Não tenho dúvida de que a volta da CPMF trata-se 
de um retrocesso para toda a cadeia produtiva estadual e 
nacional. As empresas paranaenses, que já estão pagando 
uma alta oneração pelo período de crise que os governos 
estadual e federal estão passando, serão novamente as 
primeiras a sentirem os efeitos da tributação”, afirmou à 
Revista Acig. 

 Em um ano cheio de reviravoltas no mercado 
financeiro nacional, com instabilidade econômica e o 
rebaixamento da nota de crédito do Brasil pela Moody’s, os 
empresários e o cidadão comum foram surpreendidos no mês 
de setembro com a volta de uma sigla que há oito anos não 
fazia mais parte do vocabulário do brasileiro: CPMF. 
 A Contribuição Provisória sobre Movimentação 
Financeira, ou o imposto do cheque, nome pelo qual ficou 
conhecida pela maioria da população, nasceu em 1993, durante 
o governo Itamar Franco. Naquela época o encargo era chamado 
de Imposto Provisório Sobre Movimentação Financeira (IPMF) e 
tinha uma alíquota de 0,25%. A justificativa dada pelo governo 
federal para a criação da nova cobrança era a necessidade 
de verbas para investimento no setor da saúde. Por ter sido 
considerada inconstitucional pelo Superior Tribunal  Federal o 
encargo só passou a ser cobrado em 1994, sendo extinto em 
dezembro daquele ano. Em 1996, já no governo de Fernando 
Henrique Cardoso, o imposto voltou, agora com o nome de CPMF 
e com uma alíquota de 0,2%. Em junho de 1999, o imposto foi 
prorrogado com o aumento da alíquota para 0,38%, acréscimo 
que primeiramente seria destinado à Previdência Social e, na 
sequência ao Fundo de Combate à Pobreza. Houve outras duas 
prorrogações do tributo: uma em 2002 e outra em 2004, até que 

ele fosse extinto pelo Senado em 2007.

 No dia 22 de setembro, a Presidente Dilma Rousseff 
enviou ao Congresso Nacional a Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) nos moldes da antiga CPMF. Segundo o 
Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, os recursos arrecadados 
com a alíquota de 0,2% serão utilizados para a Previdência Social. 
Em caso de aprovação, a previsão é que o tributo comece a valer 
após 90 dias. Sua duração está prevista para quatro anos. 
Embora a medida do Governo Federal tenha como meta 
estabilizar as contas públicas, entidades representativas 
de diversas classes têm se mostrado avessas ao projeto. 
O exemplo mais latente disso foi dado pela Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), ao encabeçar 
o movimento Não Vou Pagar o Pato, que visa entregar ao 

capa capa

Quem vai pagar o pato?
Possível volta da CPMF 
PreoCuPa setor eMPresarial

“ ”
não tenho dúvida de que a 
volta da cpmF trata-se de 
um retrocesso para toda a 
cadeia produtiva estadual 
e nacional

para assinar a petição contra 
a volta da cpmF é preciso 
entrar no site
www.naovoupagaropato.com.br  

entenda porque você é quem vai pagar o pato

Guido Bresolin Junior – Presidente da Faciap

Quem pagará a CpmF?
ela já está em vigor?

Para entrar em vigor a CPMF precisa ser 
aprovada pelo Congresso Nacional. Serão 
tributadas pessoas físicas e empresas que 
realizarem transferências de qualquer valor 
monetário por meio de bancos e instituições 
financeiras. A cobrança do tributo valerá 
inclusive para atividades como saques em 
caixas eletrônicos, pagamentos de boletos 
bancários e faturas de cartão de crédito.

Quem será mais aFetado pela CpmF?
De uma maneira geral, todos os contribuintes 
serão mais afetados pelo imposto. Contudo, 
os setores de produção sofrerão mais com a 
medida, devido as várias movimentações de 
sua cadeia produtiva.

Qual o valor em dinheiro Que será 
arreCado pelo governo Com

a volta da CpmF?
As estimativas do Governo Federal prevêem 
uma arrecadação de até R$ 32 bilhões 
enquanto o imposto estiver em vigor. 
Anteriormente, a CPMF já rendeu R$ 222 
bilhões aos cofres públicos.

Como desCobrir o Quanto a CpmF 
inCidirá nas transações banCárias?

Para descobrir o quanto você irá pagar de CPMF 
em cada transação financeira é necessário 
multiplicar o valor da movimentação por 0,002%.
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rEconhEcimEnto
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Coluna
EmprEEndEdorrEconhEcimEnto

Uma das grandes surpresas da entrega do Prêmio 
Mérito Empresarial 2015, realizada no fim do mês de julho, 
aconteceu na categoria Média Empresa. Isto porque, apesar de 
atuar há mais de 80 anos em Guarapuava, esta foi a primeira 
vez que o Moinho São Luiz se inscreveu para premiação. 
Segundo Antonio Cunico, Gerente Industrial e Financeiro da 
empresa, embora já tivesse ouvido falar do Prêmio, não era 
de seu conhecimento e dos demais sócios os critérios de 
avaliação do Mérito Empresarial. 

O empresário revela que só inscreveu devido a um 
“empurrãozinho” de uma colaboradora da Associação. “A 
Pâmela, funcionária da Acig e minha aluna na disciplina de 
Jogos de Empresa, conheceu o Moinho São Luiz através de 
visitas técnicas que promovemos com as faculdades locais. 
A insistência dela em inscrever a empresa fez com que 
viéssemos a responder os questionários, sem a pretensão 
de ganhar, talvez medir a empresa com as demais de nossa 
região fosse a maior curiosidade inicial.  Mas os méritos da 
inscrição são totalmente dela”, enfatiza.

Diferente do empreendimento modesto da época de sua 
fundação, hoje o Moinho São Luiz é uma empresa moderna, 
que conta com maquinários atualizados e investe em novos 
produtos, tecnologias, logística e cuidados ambientais. O 
Moinho é especializado em produzir tipos de farinhas especiais, 
utilizados no setor de panificação. Por se tratar de uma 
empresa familiar, ele é administrado por um conselho de sócios 
que em conjunto decide sobre o planejamento estratégico e os 
investimentos que serão realizados. Abaixo deste Conselho, 

estão a Gerência Industrial e Financeira e Gerência Comercial e 
Logística, esta última a cargo de Luiz Cunico. 

Para Antonio Cunico, um dos principais diferenciais 
da empresa é o relacionamento com os colaboradores. 
“Acreditamos em nossos colaboradores e tentamos criar um 
ambiente e ferramentas necessárias para esse bom trabalho. 
Nós não retemos informações e nem centralizamos.  Os 
dados da empresa são abertos em telas do Sistema BI,  onde 
todos podem ver e tentar fazer o seu melhor em prol da 
empresa”, esclarece. 

Sobre a conquista do Prêmio Mérito Empresarial na 
categoria Média Empresa, Cunico fala que a premiação serve 
como incentivo para toda a equipe do Moinho São Luiz. “Ficamos 
orgulhosos em poder mostrar um pouco de nossa empresa e da 
capacidade que ela possui em gestão, o que talvez  nós, vivendo 
muito o dia a dia, não pudéssemos nos dar conta”, diz. 

eM sua PriMeira PartiCiPação, 
moinho são luiz conquista o 
prêmio mérito empresarial

“ ”

Ficamos orgulhosos em 
poder mostrar um pouco 
de nossa empresa e da 
capacidade que ela possui 
em gestão, o que talvez  nós, 
vivendo muito o dia a dia, não 
pudéssemos nos dar conta
Antonio Cunico - Gerente Industrial e Financeiro do Moinho São Luiz

Moinho São Luiz foi o destaque do
Prêmio Mérito Empresarial na categoria Média Empresa 
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 Nos dias 2 e 3 de outubro jovens lideranças 
empresariais de todo Paraná estiveram em Guarapuava para 
participar da Assembleia Geral Ordinária da Faciap Jovem. As 
atividades tiveram início na sexta-feira, com uma visita técnica 
à Cooperativa Agrária Agroindustrial. Na Agrária, o grupo foi 
recebido pelo Diretor Financeiro da Empresa e membro do 
Conselho Deliberativo da Acig, Arnaldo Stock. Na oportunidade, 
Stock falou sobre a história da Cooperativa e as atividades 
que ela desenvolve atualmente. Em seguida, os empresários 
conheceram a Microcervejaria Experimental da Agrária e o 
Museu Histórico de Entre Rios. O dia terminou com um Happy 
Hour no Donau Bier. O momento de descontração teve o apoio 
da Chopperia e o patrocínio da empresa Agrícola AGP.
 No sábado pela manhã, a Assembleia Geral Ordinária, 
realizada no auditório da Acig, discutiu ações desenvolvidas 
pela Faciap Jovem como o Jojep’s, o Feirão do Imposto e a 
participação no Congresso da Conaje (Confederação Nacional 
dos Jovens Empresários). Segundo o Presidente da Faciap 

Jovem, Marcelo Quelho Filho, a ideia das AGOs serem itinerantes 
tem como objetivo democratizar as atividades da entidade. 
“Queremos que todos os Conselhos Jovens do Paraná tenham 
acesso à Faciap Jovem. Temos um carinho muito especial por 
Guarapuava, pois o Presidente da Acig é alguém que é fruto do 
Conjove da casa e do Conjove estadual. Vimos que o Conselho 
de Guarapuava se uniu para nos proporcionar uma excelente 
AGO”, afirmou. 
 Para o presidente do Conjove da Acig, Eduardo Christ, 
o diferencial da AGO realizada em Guarapuava ficou por conta 
da visita técnica à Agrária, que mostrou aos empresários um 
grande exemplo de empreendedorismo. Ele também destacou 
a organização com que foi realizada a Assembleia. “Minha 
avaliação é muito positiva, poder conhecer novas lideranças, 
mostrar as inovações e os cases de sucesso da nossa cidade 
é muito gratificante. Muitos empresários não conheciam 
Guarapuava e este evento nos deu a oportunidade de mostrar 
as boas práticas do nosso município”, disse. 

conJovE
Coluna

EmprEEndEdor

jovens lideranças de
todo paraná participam
de aGo eM GuaraPuava

Visita à Microcervejaria Experimental da Agrária

Assembleia Geral da Faciap Jovem, no auditório da Acig 

Visita ao Museu Histórico de Entre Rios

Coluna
EmprEEndEdor

empreendedorismo
dentro de casa
Juliana Palermo concilia a família, 
os cuidados com os dois filhos e 
a vida como empresária. Formada 
em administração pela unicentro 
e Pós-graduada em Gestão da 
Qualidade pela universidade Federal 
do Paraná, ela chegou a dar aulas, mas 
abandonou a docência para se dedicar 
ao empreendedorismo. hoje, ela 
administra a PPa Guarapuava ao lado 
do esposo, emerson vidal Futsuki 

Coluna
EmprEEndEdor
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vocês ADquirirAm A filiAl DE loNDriNA rEcENtEmENtE. 
o quE os lEvou A iNvEstir Em um pEríoDo DE crisE?
Eu costumo fugir um pouco do padrão convencional de 
administração. Por mais que eu seja formada e pós-graduada, 
costumo me levar muito pela oportunidade. Tivemos esta 
oportunidade de comprar uma loja que estava fechando em 
Londrina e reaproveitar o quadro de colaboradores que tinha 
lá. As pessoas podem se perguntar: nossa, você comprou uma 
coisa falida? Mas acabamos confiando no nosso trabalho. O 
ramo de segurança está numa crescente, não está em baixa. 
Apostamos nesta oportunidade porque Londrina é uma 
cidade de mais de 500 mil habitantes. Hoje em Guarapuava 
eu tenho mais dois ou três concorrentes. Lá eu tenho 14. Mas 
é um pessoal bastante receptivo, que tem um comércio bem 
arrojado. Demos um passo para expandir nosso negócio.

como vocês Estão ENcArANDo A crisE?
Sentimos uma baixa no setor por conta da questão da crise, 
mas o maior problema não está na queda de vendas e sim 

na inadimplência. As vendas não têm aumentado, como era 
o projeto, mas têm se mantido. Outro problema que temos 
enfrentado hoje é a alta do dólar, já que a maioria dos nossos 
produtos são importados. Porém, creio que pelo cenário que 
vivemos hoje, estamos em uma situação satisfatória.

quAl o sEgrEDo pArA mANtEr As vENDAs?
Para conseguirmos manter as vendas a melhor estratégia está 
na qualidade do atendimento, já que todo o ramo está passando 
pela alta nos preços. No começo os clientes estranham, mas 
eles acabam precisando comprar. 

quE coNsElho você DEixAriA pArA quEm Está 
comEçANDo um NEgócio AgorA, ou AiNDA pENsA Em 
EmprEENDEr?
Você precisa ser persistente e trabalhar bastante. Diferente 
do que o pessoal pensa, a gente trabalha muito mais sendo 
empresário do que sendo colaborador. Antes de ter a 
empresa eu atuei como funcionária e eu sei que é muito mais 
cômodo eu chegar às 18 horas, fechar a porta e ir para casa 
cuidar da família. Por eu e o Emerson trabalharmos juntos 
acabamos levando muita coisa para casa, mas fazemos um 
esforço para distinguirmos isso. Se você é funcionário isso 
não acontece, você trabalha das 8 às 18. Embora tenhamos 
bastante colaboradores, ainda temos uma empresa bem 
familiar. Meu filho já começou a trabalhar conosco e 
queremos muito que de certo. 

como vocês comEçArAm A ADmiNistrAr A ppA?
Nós assumimos a PPA através da compra da empresa, que 
pertencia a um investidor de Curitiba. Ele veio para Guarapuava 
e não se adaptou aos moldes da cidade, então acabamos 
adquirindo a empresa. Começamos a atuar no ramo cinco anos 
antes, quando abrimos uma revenda, onde trabalhávamos 
com instalação e manutenção dos equipamentos que hoje 
comercializamos. A partir do momento que nos tornamos 
distribuidores, paramos de atender o consumidor final, 
voltando nossas ações apenas para o contato com as revendas 
e instaladores cadastrados conosco. 

quANto tEmpo fAz isso?
Faz 10 anos. Inicialmente, contávamos com um quadro de 
colaboradores formado por quatro pessoas, hoje estamos em 
21. Como já mencionei, atendemos basicamente instaladores 
e revendas cadastradas. Fazemos a venda e a assistência 
técnica dos equipamentos, tanto dos que estão em garantia 
quanto dos que já passaram deste período. Não atendemos 
somente Guarapuava. Na verdade, hoje, a maior parte do nosso 
mercado é fora. De 100% do total dos nossos clientes, 20% 
está em Guarapuava e o restante está distribuído em outras 
regiões do Paraná e do Brasil. 

com quE tipo DE proDutos vocês trAbAlhAm?
Trabalhamos com equipamentos de segurança eletrônica, 
como alarmes, cercas elétricas, vídeoporteiro. Também 
trabalhamos com a parte de automação, que são os controles 
de acesso, portões eletrônicos, interfones, entre outros. 
Fornecemos a parte de centrais eletrônicas de pequeno e 
grande porte. Ainda disponibilizamos aos nossos clientes 
alguns itens da parte de informática. Temos também algumas 
ferramentas. Procuramos trabalhar com as marcas mais 
renomadas do mercado. Nosso carro chefe na loja hoje 
é a Intelbrás. Temos outra loja em Londrina, mas lá não 
trabalhamos com a Intelbrás, devido a política de canais. 
Trabalhamos ainda com PPA e várias marcas que são bastante 

conceituadas no setor de segurança eletrônica. Nossa escolha 
por trabalhar com marcas conhecidas é pelo fato de sermos 
uma assistência técnica. Precisamos nos responsabilizar pela 
garantia dos produtos e o trabalho com estas marcas nos 
permite ter menos problemas e um retorno mais rápido no caso 
de troca e reparos. Estas marcas nos dão maior assistência no 
sentido de peças, manutenção e acesso às fábricas. 

como AcoNtEcE A comErciAlizAção?
Nós comercializamos os produtos através de televendas e 
vendas externas, por meio de carros que colocamos na rua 
com vendedores que levam materiais a pronta entrega. Estes 
vendedores têm uma região pré-determinada e fazem sua rota 
toda semana, realizando a entrega para os clientes. Este é um 
diferencial da nossa empresa, poucas do ramo fazem isso, já 
que a maioria trabalha apenas com encomendas. 

quEm ADmiNistrA hojE A EmprEsA?
Eu e meu marido somos sócios na empresa. Toda parte 
administrativa e burocrática da empresa fica a meu cargo. Hoje, 
não estou conseguido dar conta da demanda, por isso estamos 
admitindo novas colaboradoras para me auxiliar. A ideia é termos 
mais colaboradoras para que ao invés de eu operacionalizar 
tanto eu possa administrar mais. Estamos em um processo de 
reestruturação, para ver se conseguimos tirar um pouco da minha 
mão, para que eu tenha mais mobilidade na administração. 

Coluna
EmprEEndEdor

Equipe da PPA Guarapuava  

“

“

”

”

costumo Fugir um pouco 
do padrão convencional 
de administração. por mais 
que eu seja Formada e pós-
graduada, costumo me levar 
muito pela oportunidade

diFerente do que o 
pessoal pensa, a gente 
trabalha muito mais sendo 
empresário do que sendo 
colaborador

Juliana Palermo – Empresária

Juliana Palermo – Empresária

Equipe da PPA Guarapuava  

Coluna
EmprEEndEdor
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No início do mês de outubro o presidente da Acig, 
Eloi Laércio Mamcasz, recebeu na sede da Associação a visita 
do Gerente Executivo da unidade do Sesc em Guarapuava, 
Cássio Roberto Fernandes Lima, e do Assessor da Direção 
Regional do Sesc Paraná, Sérgio Luiz Tibúrcio. O motivo da 
visita foi estreitar os laços de parceria entre a Acig e o Sistema 
Fecomércio SESC/SENAC. 

Durante o encontro, diversos assuntos foram 
tratados, como a Semana do Comércio em Movimento 
2015, que aconteceu entre os dias 26 e 31 de outubro em 
28 unidades do SESC no Paraná. A ação ofereceu  aos 
comerciários várias atividades gratuitas nas áreas de 
educação, cultura, saúde lazer. 

Além disso, também foram temas da conversa: 
o sistema de arrecadação compulsória efetuado pelas 
empresas que atuam no setor do comércio; a promoção de 
ações que contribuam para fortalecer a imagem institucional 

do Sesc, com atenção especial aos clientes preferenciais; o 
incremento dos canais de relacionamento com os clientes; 
o fortalecimento de ações junto aos empresários e aos 
comerciários que os incentivem a utilizar as atividades e 
serviços oferecidos pelo Sesc. “O objetivo maior da instituição 
é investir em ações que visem melhoria da qualidade de vida 
dos comerciários e de seus familiares. Acreditamos que 
assim se constrói uma parceria cada dia melhor com o setor 
comercial e com o cidadão paranaense”, afirmaram Cássio 
Roberto Fernandes Lima e Sérgio Luiz Tiburcio.

Entre os serviços oferecidos pelo Sesc  disponíveis 
aos comerciários e seus dependentes de Guarapuava constam: 
Assistência Odontológica, Restaurante, Educação Infantil, 
Curso de Idiomas – Inglês, Educação e Cidadania, Turismo, 
Trabalho com Grupos, Apresentações Artísticas (música, teatro, 
literatura, dança), Biblioteca, Recreação (sala de jogos), Quadras 
de Esporte, GMF - ginástica multifuncional, desafio 5km 
(caminhada e corrida orientada) e Ação Comunitária (educação, 
cultura, saúde, lazer e assistência).

comUnidadE

acig e sistema Fecomércio 
estreitaM ParCeria

Sérgio Luiz Tíburcio, Eloi Mamcasz e
Cássio Roberto Fernandes Lima

“ ”

o objetivo maior da 
instituição é investir em 
ações que visem melhoria 
da qualidade de vida dos 
comerciários e de seus 
Familiares. acreditamos 
que assim se constrói uma 
parceria cada dia melhor 
com o setor comercial e com 
o cidadão paranaense
Cássio Roberto Fernandes Lima e Sérgio Luiz Tiburcio

Sesc oferece diversos serviços aos 
comerciários de Guarapuava
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Um câncer e uma separação conturbada fizeram 
com que Silvana Hennicka encontrasse na escrita a melhor 
forma de expressar suas emoções e sentimentos. Foi assim 
que surgiu o blog Pedaços da Minha Memória. Posteriormente, 
esta mãe de dois adolescentes sentiu a necessidade de se 
superar ainda mais, propondo-se a autoria de um romance. 
Após um ano de muito trabalho nasceu o livro Quando os 
Sonhos se Dissipam. “Este romance veio da vontade de provar 
para mim mesma que eu ainda era capaz de realizar algo 
grandioso por mim, já que passei a maior parte da minha vida 
fazendo pelos outros”, comenta.

Para que a obra tomasse forma no papel, Silvana 
pesquisou na internet formas de arrecadar a verba necessária 
para sua publicação. Foi assim que ela descobriu a Lei Rouanet, 
que permite a captação de recursos através do incentivo fiscal. 
No início, ela pensou que seria um processo fácil, mas percebeu 
que precisaria de ajuda para formatar o projeto de publicação 
do livro e enviá-lo para aprovação do Ministério da Cultura. “O 
processo era muito mais complexo do que eu imaginava. Foi 
quando encontrei na intenet o Flavio Nardeli, que trabalha neste 
ramo de formatação de projetos de todos os gêneros. A princípio 
fiquei receosa, mas encontrei várias fontes que sobre ele que me 
pareceram confiáveis. Alguns meses após protocolar o projeto 
junto ao Minc recebi a aprovação”, conta.

“Quando os Sonhos se Dissipam” será 
publicado pela Editora Unicentro, que é responsável pela 
diagramação, arte e capa da obra. Agora, Silvana está no 
processo de captação de recursos para o lançamento do 
livro. Por estar enquadrada na Lei Rouanet, a obra pode 
receber patrocínios de até 4% sobre o lucro real das 
empresas interessadas em investir. O valor destinado 

para o projeto é abatido 100% do Imposto de Renda. Já 
as pessoas físicas podem participar com 6% do valor 
declarado no IR. Mais do que o incentivo à cultura, as 
empresas que apoiarem a obra terão sua marca exposta 
em todos os canais de publicidade do livro, além de 
receberem alguns exemplares para doação.

Para Silvana, escrever é mais do que um simples 
hábito, é um forma de manter-se viva.” Meu maior sonho é 
viver do que escrevo, pois só assim continuarei jovem, mesmo 
que um dia dentro de um corpo idoso”, afirma. 

cUltUra

escritora guarapuavana
busCa aPoio Para
PubliCação de obra

Quando os Sonhos se Dissipam é o
primeiro romance de Silvana

“ ”

este romance veio da 
vontade de provar para 
mim mesma que eu ainda 
era capaz de realizar algo 
grandioso por mim, já que 
passei a maior parte da 
minha vida Fazendo pelos 
outros
Silvana Hennicka - Escritora
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Há pouco mais de um mês do Natal, empresários 
e comunidade em geral já iniciaram os preparativos para a época 
mais esperada do ano. Como já é uma tradição, a Acig estará 
contribuindo com a ornamentação de Guarapuava, colocando, 
com o apoio da Prefeitura Municipal, os famosos anjinhos 
iluminados que enfeitam os postes do Centro da cidade. 

Porém, para 2015, além dos anjinhos a 
Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava assumiu 
um nova missão: viabilizar a iluminação da Catedral Nossa 
Senhora de Belém, pois devido a reforma da pintura do 
prédio histórico todo o projeto de iluminação precisará ser 
reformulado. “Entendemos que a Catedral é um símbolo da 
união da nossa comunidade, por isso esperamos que toda 
nossa classe empresarial e entidades representativas se unam 
em prol desta tarefa”, explica o Presidente da Associação, 
Eloi Laércio Mamcasz. Assim como já foi realizado em outras 
oportunidades, a Acig enviou aos seus associados boletos 
de doação voluntária para que os empresários que puderem 
realizem suas contribuições. 

Outra mudança para 2015 é a realização de peças 
cênicas e cantatas de Natal durante os 10 dias que antecedem 
a data. A iniciativa partiu da Diocese de Guarapuava, com o 
objetivo abordar o sentido da comemoração, defendendo 
valores culturais que falem sobre a vida. A ação marcará a 
abertura do jubileu de 50 anos da Diocese. Cerca de 200 jovens 
de Paróquias da cidade estarão envolvidos nas apresentações. 
“O Natal é a festa da presença de Deus no mundo, que na sua 
simplicidade nos ensina a acreditar mesmo quando parece 
impossível. Temos um grande número de voluntários que 
auxiliam na apresentação da Paixão de Cristo, por ocasião da 
Páscoa, esta ação é uma forma de motivá-los às atividades 
vindouras”, esclarece o Padre Itamar Abreu Turco, da Diocese. 
Para que o projeto saia do papel, a Ação Evangelizadora 
precisa de apoio financeiro para contratação dos profissionais 
que ensaiarão os voluntários e a confecção dos figurinos. Os 
interessados em ajudar devem entrar em contato com o Padre 
Itamar pelos telefones 3626-4348 e 9947-9047, ou pelo email 
itamar147@hotmail.com. 

A campanha Natal Fantástico, já tradicional por 
movimentar o comércio guarapuavano, começa no dia 16 de 
novembro. Este ano, a promoção distribuirá 100 vales-compras 
de R$ 300,00, oportunizando, assim como na edição anterior, que 
cada estabelecimento participante premie um de seus clientes. Os 
consumidores também estarão concorrendo a um Volkswagen Up 

0 KM. O sorteio acontece no dia 15 de janeiro de 2016. “Todos os 
comerciantes ficam mais envolvidos e motivados nesta época do 
ano. É um momento em que o comerciante reúne toda sua energia. 
Creio que este ano teremos uma Campanha Natal Fantástico tão 
forte como nas outras ocasiões”, afirma Loren D’Angelo, Vice-
Presidente para Comércio da Acig.        

CoMunidade se une Para Mais uMa 
celebração do natal em guarapuava

natal

A Acig está mobilizando o empresariado
local em prol da iluminação da Catedral  

natal Fantástico 2015
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A violência contra a mulher é um assunto 
presente no cotidiano de muitas famílias e ainda pouco 
debatido em grandes círculos sociais já que as vítimas, na 
maioria das vezes, sentem-se acudas por diversos motivos, 
onde o principal deles é a dependência dos agressores. Dados 
da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres 
divulgados em 2014 mostram que nos primeiros dois anos de 
atividades da Secretaria 700 casos de violência contra mulher 
foram registrados em Guarapuava, um número considerado 
alarmante. Só no mês de outubro, dois casos de assassinatos 
de mulheres, cujos suspeitos são seus companheiros, foram 
noticiados pela imprensa da cidade. 

No dia 21 de setembro, no auditório da Acig, 
aconteceu o lançamento da campanha internacional Mulheres 
Seguras no Local de Trabalho. A ação, encabeçada pela 
Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres e pelo Clube 
Soroptimista, tem como objetivo fazer com que as empresas 
do município tenham acesso a informações sobre as políticas 
públicas de apoio às mulheres em situação de violência. 

Além desta, outra ação que conta com o apoio 
de diversas entidades guarapuavanas, incluindo o Conselho 
Empresarial da Mulher Executiva, são os 16 Dias de Ativismo 

contra a Violência de Gênero. O objetivo do evento, que acontece 
mundialmente, é estabelecer um elo simbólico entre violência 
de gênero e direitos humanos, enfatizando que a violência 
contra a mulher é uma violação aos direitos humanos. Como 
marcos deste elo estão as datas de 25 de novembro – Dia 
Internacional contra a Violência de Gênero – e 10 de dezembro 
– Dia Internacional dos Direitos Humanos.       

No Brasil, os 16 Dias de Ativismo são celebrados 
desde 2002. Em Guarapuava, as atividades acontecem há 3 
anos. Em breve, a Secretaria Municipal de Políticas Públicas 
para as Mulheres divulgará a agenda de ações que marcarão 
o evento. Você poderá conferir quais serão estas atividades no 
site da Acig. 

violência contra mulher:
uM assunto Que PreCisa
ser disCutido

cEmEcEmE

só no mês de outubro, dois casos 
de assassinatos de mulheres, 
cujos suspeitos são seus 
companheiros, Foram noticiados 
pela imprensa da cidade

Conte com uma equipe de motoristas treinados, 
além de veículos que seguem um rigoroso 
sistema de manutenção preventiva que visa 
proporcionar total segurança, conforto e confiança 
no transporte de pessoas.

• Ponta Grossa: (42) 3220-3646
• Curitiba: (41) 3312-3863
• Cascavel: (45) 3225-4111 (Ramal 108)
• Foz do Iguaçu: (45) 3522-1992
  www.princesadoscampos.com.br / fretamento
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Único.
Imagine viver momentos inesquecíveis. Aqueles 
que trazem a sensação de conforto, a diversão 

que vira grandes histórias e a felicidade de saber 
que você está no lugar certo. Assim é viver no 
Elegance Residence. Aqui, você encontra toda 
so� sticação, segurança e praticidade que uma 

vida única como a sua merece.

Projeto e realização:

www.eleganceguarapuava.com.br

Vendas: (42) 3035-1613 / 3621-7100
Rua Guaíra, 4053

As imagens aqui apresentadas são de caráter meramente ilustrativo e provisório, 
tendo como � nalidade a divulgação do empreendimento para � ns comerciais e 
estão sujeitas a alterações de cor, textura, acabamento e composição. Tanto o 
mobiliário quanto os utensílios utilizados para compor as gravuras possuem 
dimensões comerciais e não integram o contrato de compra e venda. A vegetação 
que compõe o paisagismo é ilustrativa. Eventuais alterações de projeto serão 
executadas de acordo com o memorial descritivo do Elegance Residence. O 
empreendimento só será comercializado após a emissão Registro de Incorporação 
em cumprimento ao estabelecido na lei 4.591/64.

3 a 4 suítes325 a 468 m2(área total)


