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Caros associados, estamos encerrando mais uma gestão e nossa eleição 
será realizada na primeira quinzena de Abril de 2016. Estamos felizes pelos 
resultados alcançados, com muito trabalho, dedicação e doação vimos 
nossa Associação continuar crescendo e se fortalecendo a cada dia.
A ACIG é uma entidade abençoada, por onde passaram grandes 
presidentes, cada um colocando seu conhecimento, trabalhando com 
amor e dedicação para o fortalecimento do cooperativismo associativista. 
Chega o momento de uma nova escolha, nosso presidente Eloi encerra seu 
mandato em alguns meses, deixando um trabalho iniciado com Núcleos 
Setoriais, Organização Interna, Ponto de Atendimento ao Empreendedor 
e Convênios com várias entidades. Neste período, estive auxiliando e 
aprendendo muito. Como Vice-Presidente acompanhei de perto tudo e 
vejo que muitas coisas devemos fortalecer, pois estamos no caminho 
certo; outras temos que continuar melhorando e ainda há aquelas que 
teremos que criar.
É hora de escolhermos uma nova diretoria e me sinto preparado para este 
desafio. Por isso, coloco meu nome a disposição e peço humildemente 
seu apoio, com o voto, com ideias, com a disponibilidade de participar 
junto para continuarmos a escrever esta bela história que já tem 61 anos.
O Brasil passa por um momento delicado, e temos consciência do desafio 
que estamos nos propondo, mas conhecendo a fibra do empresário 
desta terra não tenho dúvidas que juntos 
continuaremos buscando conquistas 
e sucessos, pois isso é o que move o 
empresário guarapuavano. 
Conto com cada um e juntos encon-
traremos formas de mostrar que em 
Guarapuava crise é sinônimo de Inovação 
e Oportunidade.
Em abril, compareça e vote. É através desta 
ferramenta democrática que exercemos 
nosso poder de participação, sendo na 
política partidária ou na política social.
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Coluna
EmprESarial

EvEntoS Em dEStaQUE

1

2

3

1 –  As FARMáCiAs tRAjANO ReAlizARAM NO DiA 27 De jANeiRO, NO pARqUe DO lAGO, A AçãO “CUiDADOs pARA CARNAvAl”, ONDe qUeM pAssAvA 
pelO lOCAl pODe AFeRiR A pRessãO e MeDiR O iMC. tAMbÉM FORAM DistRibUíDOs bRiNDes. 

2 –  NOs DiAs 01 e 02 O GRUpO sUpeRpãO e A seleCtA pROMOveRAM O CURsO De CUliNáRiA DelíCiAs De pásCOA.

3 –  As eMpResáRiAs DO pONtO DA MODA AMpliARAM O espAçO pARA MelhOR AteNDeR seU ClieNtes. 

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  –   NOvAMeD pRODUtOs pARA sAúDe

2  –   Wsj eqUipAMeNtOs 

3  –   p. s. pADilhA DistRibUiDORA

4  –   plANO De seRviçOs CONtábeis
Fotos ACIG

1 2

43
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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 João Carlos da Silva 

Coluna
você, EmprESário

minha história dE 
EmprEEndEdorismo

Tudo começou com um sonho, 
que se tornou realidade em 17 de fevereiro de 
1992 quando eu e meu irmão abrimos o Foto 
Monicolor, prestando serviços como revelação 
de fotos e também as 3x4. No início éramos só 
nós, fazíamos tudo, desde revelação manual 
na sala escura com as películas de filmes até 
atendimento ao cliente. Como a empresa era 
recém-nascida e nosso desejo era oferecer o 
melhor a nossa clientela, tudo o que recebíamos 
tornava-se investimento. Logo começaram os 
casamentos, colocávamos as câmeras na bolsa, 
os filmes 36 poses e íamos alimentando a paixão 
pela fotografia de eventos. Era um trabalho bem 

manual onde todo o processo era feito por nós, as 
fotografias, a revelação e montagem dos álbuns.

Aos poucos fomos fidelizando clientes, 
crescendo no mercado de Guarapuava, em 1994 
adquirimos nosso primeiro laboratório de revelação 
analógica, o qual permitia uma qualidade e agilidade 
nos serviços. Em 2000, minha filha Monielli entrou 
em nossa equipe, para quem não sabe, Monicolor 
provém de Monielli. Nosso ramo de eventos estava 
indo bem e em 2004 decidimos investir no vídeo 
No início meu filho Jean Carlo geriu esta parte, 
que hoje encontra-se com uma moderna ilha de 
edições e câmeras de alta definição. Com o passar 
do tempo, decidimos abrir um estúdio para fotos 
produzidas de bebês, gestantes e casais.

Como a fotografia está em constante 
mudança, entramos na era digital. Em 2007, 
decidimos abrir nossa segunda Loja, na Marechal 
Floriano Peixoto, onde a gerência ficou por conta 
de  Monielli e seu esposo Leandro. Em 2010, após 
20 anos no mesmo endereço, a loja da Saldanha 
Marinho muda ali, na mesma rua, para uma 
instalação ampla e moderna, proporcionando aos 
nossos clientes mais conforto. 

A partir daí, nossa empresa familiar vem 
estado atualizada e sempre atenta ao mercado, 
buscando oferecer os melhores serviços na área 
de fotografia, revelação de fotos, e os carros 
chefes, ensaios externos/estúdio e a fotografia e 
vídeo dos eventos.

Agradecemos a Deus, todos nossos 
clientes amigos e também nossos colaboradores, 
hoje uma equipe com 10 pessoas. A fotografia 
tomou conta de nossas vidas e o amor nos move 
diariamente em cada ensaio, cada casamento e 
nos sentimos honrados em fazer parte da vida de 
muitas pessoas de Guarapuava e região. Fico feliz 
quando pessoas que fotografei o casamento há 
vinte anos atrás nos procuram para fotografar os 
15 anos de suas filhas, ou até mesmo os primeiros 
aninhos há 25 anos atrás e hoje os casamentos.
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14 março 2016

26 anoS 
Mecânica Santos 01/03/90
27 anoS 
Dez Marchas Auto Peças 01/03/89
30 anoS 
Academia de Danças Romani 01/03/86
32 anoS 
Flores e Festas 15/03/84
Sicredi - Portal Do Lago 14/03/84
36 anoS 
Uliana 01/03/80
41 anoS 
Móveis Arauna 17/03/75
43 anoS 
Eletrônica Servilar 27/03/73
45 anoS 
Oi Boutique 19/03/71
46 anoS 
Casa dos Calçados 02/03/70
48 anoS 
Org. Cont. Jurid. Lubachevski 12/03/68
49 anoS 
Carioca Corretor De Imóveis 26/03/67
53 anoS 
Grande Hotel 28/03/63
54 anoS 
Santa Maria 31/03/62
57 anoS 
Pinho Past 26/03/59

FUndaÇão FUndaÇão FUndaÇãoEmprESa EmprESa EmprESa
1 ano  
Instituto Atena - Odontologia e Bem Estar 23/03/15
Ricardo Piscinas 11/03/15
Joci Modas 09/03/15
Closett 09/03/15
Koncept Run Bike Fitness 02/03/15
2 anoS 
Maxicalçados 17/03/14
Parteka XV De Novembro 10/03/14
Parteka Santa Cruz 10/03/14
3 anoS 
Detalhe Eventos 27/03/13
Araufer 26/03/13
Arteg Transportes 22/03/13
Bonny 14/03/13
Kumon Unidade Santa Cruz 14/03/13
Evolução 01/03/13
4 anoS 
Qsl Autopeças 16/03/12
Guara Parts Auto Peças 07/03/12
Wsj Equipamentos 05/03/12
Realiza Veículos 02/03/12
5 anoS 
Basic Kids 31/03/11
Icavel Veículos  30/03/11
Emanna Eletromóveis 23/03/11
Yogo Way Guarapuava 14/03/11 
6 anoS 
Mecânica Teixeira 29/03/10
7 anoS 
Chocolates Aliança 31/03/09
Espaço das Tintas 13/03/09
Método 09/03/09
Matheus Veículos 06/03/09
Restaurante Pizzaria Bom Vivant 04/03/09
Hey Comunicação e Marketing 03/03/09
8 anoS 
Exclusiv Móveis E Decorações 27/03/08
Agropecuária Pro Bicho 18/03/08
Seletiva Internet 07/03/08
9 anoS 
Priscila Ryzy - Dentista 22/03/07
Pizzas Papa Pizzas 16/03/07
Foto Monicolor 16/03/07
10 anoS 
Restaurante Carisa 31/03/06
Vitória Veículos 28/03/06
Dumas Peugeot 15/03/06

11 anoS 
Ligia Oliveira Ciscato - Corr. Imóveis 23/03/05
Sicoob Sul 17/03/05
Pijamalândia 07/03/05
Loja das Persianas 07/03/05
Deragro 02/03/05
12 anoS 
Vip Dog Clínica Veterinária 22/03/04
Century Sports 19/03/04
Cupidos Lingerie 18/03/04
Maketur 04/03/04
Caio 03/03/04
13 anoS 
Haloma Madeiras 20/03/03
Fino Tracto Nutriservice 15/03/03
14 anoS 
Um Por Um 20/03/02
Fabio Esteves - Dentista 01/03/02
15 anoS 
PMM Tubos de Concreto 28/03/01
Madecarbo 01/03/01
16 anoS 
Cantinho do Sabor 09/03/00
Jecri Telhas 01/03/00
17 anoS 
Evidência Empreendimentos Imobiliários 18/03/99
Minerva.com 01/03/99
18 anoS 
Uma Limpeza 23/03/98
Cresol - Unid. Guarapuava 09/03/98
Leve Confecções 01/03/98
19 anoS 
Sociedade Rural de Guarapuava 15/03/97
Battistella Veículos Pesados 07/03/97
20 anoS 
Retificadora Guaramotores 15/03/96
La Femme Confecções 10/03/96
21 anoS 
Cervejaria Bahia 20/03/95
Astra Veículos 14/03/95
Jorge Stoetzer E Cia  01/03/95
22 anoS 
Dacoregio Automotivo 29/03/94
Monika Prasel Iatskiv 18/03/94
Papier Haus 08/03/94 
23 anoS 
Azel Parabólicas 26/03/93
Elisabete N. Balena-Contadora 25/03/93
Charm & Chic 01/03/93
24 anoS 
Monicolor Laboratório Fotográfico 31/03/92

EmprESa adESão

novos associados

P.s. Padilha Distribuidora 18/01/16

Guara Reboques 18/01/16

Vip Lava-Car 20/01/16

Z Modas E Acessórios 20/01/16

Flor Móveis 20/01/16

Novamed Produtos Para Saúde 30/01/16

Plano De Servicos Contábeis 30/01/16

Cristiane Confecções 08/02/16

Studio Cepef Training And Nutrition 08/02/16

Xuxa Bike 08/02/16

Rent Corretora Seguro De Vida 10/02/16
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16 março 2016

1  – Elodir Klein e Renata Nizer (i9 Comunicação Integrada)

2  – Marcia Zogo e Paulo Oliveira (Conplater Consultoria)

3  – Genivaldo Ceccon (FM Pneus)

4  – Flavio Antonio Sichelero (Faax Imóveis)

5  – Ana Paula Gonzatto e Francielli Aryane de Freitas (Plug)

6  – Rafael Furquim (Lobo Pré Vestibular)

7  – Paulo Oliveira (Conplater Consultoria), Loren D’Angelo (Dale 
Carnegie), Elizabeth Machado (Revista Visual) e Elodir Klein (i9 

Comunicação Integrada)

8  – Tiago Silva (FM Pneus)

9  – Marcio Dias de Souza, Jorge Teles e Rui Marcos (Rádio Cultura)

Coluna
intEgracig

intEgracig - 12.02.16

Fotos ACIG

10 – Jailson Junior Gomes Pires e Mario Boava (Atlanta Sistema de 

Segurança)
11 – Juliana Moller e Thaiza Wolf (Igui Piscina)
12 – Gilson Araldi e Bruno Araldi (Gilson Araldi Corretor de Imóveis)
13 – Aroldo Santos (Recruta Zero)

14 – Euripio Rauen (Hospital São Vicente de Paulo)
15 – Elizabeth Machado (Revista Visual) e Elodir Klein (i9 Comunicação 

Integrada)
16 – Paulo Oliveira (Conplater Consultoria) e Loren D’Angelo (Dale 

Carnegie)
17 – Marcelo e Juliana Moller (Igui Piscinas) e Eloi Mamcasz (Crachá 

Digital)

5 8

21 3 4

6

9

7

11 12

13 14 15 16 17

10
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capa

Em mEio à crisE, EmprEsários 
apostam no docE sabor da páscoa

 Os Maias e Astecas o consideravam um 
líquido sagrado. Já na Europa do século XVIII, 
seu consumo era restrito a uma pequena parcela 
da população, devido ao grau de importância 
que era dado às suas propriedades energéticas. 
O fato é que o chocolate é praticamente uma 
unanimidade no Brasil, fazendo do país o terceiro 
maior produtor do mundo, atrás apenas dos 
Estados Unidos e Alemanha. Estima-se que 
anualmente o consumo de chocolate em todo 
Brasil seja de 2,5 kg por habitante. 
 Nesta linha, a Páscoa representa um 
momento importante para a indústria brasileira de 
chocolate. Segundo dados divulgados pela ABICAB 
(Associação Brasileira de Indústria de Chocolates, 
Cacau, Amendoim, Balas e Derivados) em 2015 
foram comercializados no país 19,7 mil toneladas 
de ovos da Páscoa, o que equivale a 80 milhões de 
unidades do produto. 
 Apesar do período de instabilidade 
econômica pelo qual o Brasil passa, o cenário do 

mercado para 2016 senão não é animador ao menos 
não assusta. De acordo com a ABICAB, as vendas 
deste ano devem empatar com as da Páscoa de 
2015. Para atrair o público, as indústrias diminuíram 
o tamanho dos ovos, pensando no consumidor que 
hoje apresenta um poder de aquisição inferior ao de 
outras oportunidades.

 O empresário Claudio Pietrobon, da Pietrobon 
Alimentos, explica que os chocolates representam 
hoje 30% do faturamento da empresa. Assim como 
em outras ocasiões, a produção de mercadorias 
para a Páscoa foi negociada com pequenas, médias 
e grandes redes de supermercado. Entretanto, em 
2016, com receio da crise, a empresa optou por 

Emerson Teodorovicz, da Reptec Tecnologia

Muitas empresas começaram os preparativos para a data já em novembro

Estamos invEstindo Em ovos 
mEnorEs, alguns dElEs com 
brinquEdos do lado dE fora, 
para cHamar a atEnção dos 
consumidorEs

“

“

Claudio Pietrobon – Empresário
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contratos de menor risco. “Este ano não trabalhamos 
com contratos de devolução. Diminuímos o volume 
de produção para evitarmos negócios de risco”, 
revela. Com a produção menor, a empresa abriu 75 
vagas temporárias de trabalho, número que já foi 
superior no passado.
 Com relação aos produtos, Pietrobon conta 
que, assim como as demais empresas do ramo, está 
investindo em ovos menores, alguns deles com os 
brinquedos do lado de fora, para chamar a atenção dos 
consumidores. Este ano a empresa está produzindo 
26 mil ovos de Páscoa por dia, o que resultará em 
1,5 milhão de unidades ao fim do período. “Tivemos 
um aumento significativo nos custos de produção, 
principalmente por causa do preço do cacau, que é 
dolarizado, e também pelo preço da energia elétrica. 
Acredito que o chocolate estará de 15% a 18% mais 
caro na prateleira. Mas acredito também que as 
pessoas não vão deixar de comprar o produto”, avalia.
 Já  a empresária Maria Alice Fialkoski Molenda, 
da D’Alice Chocolates, revela que o fato da Páscoa 
acontecer cedo em 2016 (este ano será celebrada 
no dia 27 de março) exigiu que ela contratasse mais 
funcionários temporários e intensificasse o ritmo da 
produção. “Para darmos conta da fabricação dos 
produtos nossos funcionários mais antigos estão 
fazendo horas extras e não paramos a produção nem 
nos feriados. Este ano a Páscoa caiu em uma data 
que nos preocupa um pouco, pois é em um fim de 
mês, logo após o início das aulas e do Carnaval”, diz.

 Sobre a crise, Maria Alice confessa que 
essa já foi uma questão que chamou sua atenção 
em 2015. “Estávamos aumentando a fabricação 
de 20 a 30% a cada Páscoa. Ano passado 
produzimos a mesma quantidade que em 2014 e 
a procura nos surpreendeu positivamente. Para 
2016 iremos manter a quantidade, porque nossa 
matéria-prima subiu bastante. Alguns produtos 
especiais com que trabalhamos para os recheios 
dobraram de preço. Para não repassar este valor 
aos clientes, diminuímos nossa margem de lucro”, 
conta.
 Pensando em atrair os clientes, a D’Alice 
Chocolates manteve produtos que já fizeram 
sucesso em outras Páscoas e investiu em 
variações. “Nossos ovos são diferenciados. Esse 
ano os lançamentos são os ovos com brigadeiro 
de torrone e pralinê. Também teremos o brigadeiro 
de colher tradicional, que tem uma excelente 
saída, e o brigadeiro de colher em uma caixinha 
com três sabores. Estamos trabalhando desde 
os produtos acessíveis até os mais sofisticados. 
As pessoas querem presentear e na Páscoa é 
chocolate”, finaliza.

capa

as pEssoas quErEm 
prEsEntEar E na páscoa é 
cHocolatE“

“

Maria Alice Fialkoski Molenda - Empresária

Este ano a Páscoa acontece mais cedo do que em outras ocasiões



20 março 2016

ElEiÇõES

acig EscolHE nova
dirEtoria Em abril

 No próximo mês, ocorrem as eleições para a escolha 
da nova Diretoria Administrativa e Conselho Deliberativo da Acig. 
Conforme previsto no estatuto da Associação, as eleições devem 
acontecer sempre na primeira quinzena de abril. Em 2016, o 
certame será realizado no dia 13 de abril, das 12 às 20 horas, na 
sede da entidade.
 A abertura para o edital de registro de chapas ocorrerá 
no dia 03 de março, e será divulgado em órgãos de comunicação 
impressos e eletrônicos. Os empresários que desejam concorrer 
aos cargos eletivos devem fazer os registros até o dia 24 de março. 
Para homologação das chapas é necessário que as mesmas 
sejam nomeadas (para fins de identificação), e que todos os 
candidatos aos cargos apresentem a documentação exigida, que 
deve ser entregue e protocolada na secretaria da Acig. No dia 28 
de março, em reunião, o Conselho Deliberativo da Associação 
analisará os documentos antes de homologar as chapas. Caso 
haja algum imprevisto com a documentação o representante da 
chapa será notificado em seu endereço comercial e terá o prazo 
máximo de 48 horas para regularizar a situação. 
 Podem concorrer às eleições da Acig sócios ou 
responsáveis legais por empresas que estejam associadas à 
entidade há no mínimo um ano e em dia com a tesouraria. A 
mesma regra é válida para quem tem direito a participar da 
votação. É importante salientar que cada empresa, independente 
do tamanho, pode votar apenas uma vez. 
 Caso haja somente uma chapa inscrita, o processo 
eletivo acontecerá normalmente, já que o estatuto da Associação 
não prevê eleições por aclamação. “A presença dos associados 
dá validade ao processo eleitoral. A participação é de suma 
importância tanto para aquele que se candidata, pois ele se 
compromete e é importante para aquele que vota, pois ele se torna 

participante do processo como um todo”, afirma o presidente do 
atual Conselho Deliberativo da Associação, Rui Primak.

 Ainda para Primak, o processo eleitoral apresenta-
se como uma oportunidade de dar continuidade a diversas 
ações que vêm fazendo a diferença no dia a dia da Acig. 
“Através de opções como os Núcleos Setoriais , das 
capacitações, das parcerias e convênios com o Sebrae e 
poder público as Associações Comerciais vão encontrando 
um novo modelo de gestão. A ACIG nos últimos anos fez o 
seu dever de casa neste sentido. Acredito que a continuidade 
desta forma de administrar a entidade seja a melhor maneira 
de dar força e continuidade à entidade”, conclui. 
 Outras informações sobre o processo eleitoral para 
a nova Diretoria da Acig podem ser obtidas no regimento 
da Associação, disponível em www.acig.com.br ou pelo 
telefone 3621-5531.

As eleições para o biênio 2016/2018 acontecem no dia 13 de abril

a prEsEnça dos associados 
dá validadE ao procEsso 
ElEitoral. a participação é 
dE suma importância tanto 
para aquElE quE sE candidata, 
pois ElE sE compromEtE E 
é importantE para aquElE 
quE vota, pois ElE sE torna 
participantE do procEsso 
como um todo

“

“

Rui Primak – Presidente do Conselho Deliberativo
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comUnidadE

albErguE noturno dE 
Guarapuava pEdE socorro

 O Albergue Noturno Frederico Ozanam, localizado 
na cidade de Guarapuava-PR, foi fundado no dia 4 de abril 
de 1984. Construído pela Igreja Católica sob o comando do 
bispo que deu nome a casa, hoje, a entidade é administrada 
pela Sociedade São Vicente de Paulo e conta com oito 
funcionários que mantém o local. 
 Criado pela necessidade de se ter um lugar de 
acolhida para pessoas vindas de outras cidades, ou até 
mesmo de outros estados, pessoas carentes e necessitadas, 
o albergue ganhou visitantes diários. Nele, todos têm direito 
a quatro refeições (café da manhã, almoço, café da tarde e 
jantar), banho e repouso. Para isso, a infraestrutura física do 
local conta com dormitórios masculinos e femininos, que 
podem acomodar até 80 pessoas por noite. Além de tudo, 
o albergue também auxilia 30 famílias carentes da região, 
fornecendo alimento.
 Porém, a entidade se encontra em uma situação 
de instabilidade econômica, principalmente pela falta de 
doadores. O maior desejo de toda a equipe que toca as 
atividades no local é o de passar por cima dessas dificuldades 
e poder então, oferecer condições adequadas e de qualidade 
aos beneficiados pelos serviços nas áreas de alimentação, 
saúde, educação, cultura, cidadania, objetivando atender 
pelo menos as necessidades mais básicas.  
 Adelino Luiz Moreira, diretor do Albergue, conta o 
que de mais importante eles necessitam.  “Sofremos muito 
com nossa situação econômica pela disparidade entre o 

que conseguimos arrecadar e o que realmente precisamos 
para nos manter. As doações que chegam geralmente 
são alimentos, mas o que falta mesmo é dinheiro em 
espécie para o pagamento das contas e dos salários dos 
funcionários”.
 Além disso, o Albergue deseja poder dar assistência 
de qualidade aos moradores que permanecem por mais de 
uma noite no local, chamados de moradores temporários, 
buscando formas de ascensão desses indivíduos para que 
saiam da situação de sem-teto e encontrem emprego ou a 
superem vícios como o alcoolismo, comum entre o público 
que procura a instituição. 

 É o que aconteceu com o senhor Josmir 
Guilherme de Souza, de 51 anos, que após se perder no 
álcool e nas drogas, acabou sem teto, e buscou ajuda na 
instituição. “No albergue todos se respeitam, ao contrário 
das ruas onde há muitos roubos e violência. Me sinto mais 
protegido aqui, considero o pessoal da administração do 
albergue meus amigos. Busquei abrigo há sete anos. Na 
época não tinha mais meus documentos e a diretoria 
daqui me ajudou a recuperá-los”.

toda a ajuda é bEm vinda: doaçõEs dE roupas, 
comida, dinHEiro, mas algo muito importantE 
também é a doação dE tEmpo, atEnção E ajuda 
ao próximo. mais informaçõEs pElo tElEfonE: 
(42) 3624-3121

Texto e fotos: Acadêmicos de Jornalismo da Unicentro 
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 Nivaldo Passos Krüger, Presidente da Alac, destacou 
os motivos que fazem com que Manoel Lacerda Cardoso 
Vieira seja um personagem tão singular no meio empresarial. 
“Há algo mais em sua personalidade como empresário, algo 
que não tem relação com o valor econômico e que não se 
adquire no mercado. É a força de vontade, o poder de decisão, 
o respeito, a solidariedade e a esperança”, comentou. 
 A Vice-Prefeita do Município, Eva Schran, ressaltou 
a importância da homenagem que foi prestada ao Diretor 
Presidente do Grupo Santa Maria. “Trata-se de um homem 
desbravador de caminhos e sua empresa tem esta fortaleza 
que vem de sua personalidade. A Santa Maria se projeta no 
Brasil e no mundo e é um orgulho para Guarapuava e região, e 
principalmente para as pessoas que lá trabalham”, disse.

 Bastante emocionado, Manoel Lacerda Cardoso 
Vieira agradeceu a todas as entidades pelo reconhecimento 
à sua atuação junto à comunidade guarapuavana. “Com o 
tempo perdemos muita coisa, mas aprendi desde cedo que é 
necessário trabalhar por aquilo que sonhamos, pois colhemos 
o que plantamos”, afirmou.

homEnagEm

um sonHador quE
faz jus a sEu papEl

 Pai, cidadão e empreendedor. Substantivos e 
adjetivos não faltam para descrever Manoel Lacerda 
Cardoso Vieira, um dos nomes mais conhecidos do meio 
empresarial guarapuavano. Sua trajetória começou na 
década 1960, na indústria madeireira. Na década seguinte, 
o empresário ingressou no ramo papeleiro e transformou o 
Grupo Santa Maria (formado pelas empresas Santa Maria 
Cia de Papel e Celulose, Reflorestadora São Manoel, Três 
Capões e Curucaca Geradora) em um dos mais importantes 
de Guarapuava e região.
 No dia 27 de janeiro, a Acig, a Alac (Academia de 
Letras, Artes e Ciências de Guarapuava) e a A.R.L.S Philantropia 
Guarapuavana prestaram uma justa homenagem a esta figura 
que teve um papel essencial para o crescimento do nosso 
município. Além de receber um certificado de reconhecimento 
por seus feitos, Manoel Lacerda Cardoso Vieira agora dá 
nome à Sala de eventos da Acig, um local que abriga diversas 
atividades que contribuem para o desenvolvimento do 
empresariado local.
 Em seu discurso durante o evento que homenageou 
o empresário, o Presidente da Acig, Eloi Laércio Mamcasz, 
citou trechos do livro O Papel de um Sonhador, escrito por 
Seu Manoel. “O senhor diz que quando uma porta fecha outra 
se abre. Quantas portas estão se abrindo hoje, através do 
seu exemplo”, questionou Mamcasz, ao falar sobre o espírito 
visionário do homenageado.

dEsdE cEdo quE é 
nEcEssário trabalHar 
por aquilo quE sonHamos“

“

Manoel Lacerda Cardoso Vieira – Empresário

Agora a Sala de Eventos da Acig se chama Manoel Lacerda Cardoso Vieira
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Economia

sgc facilita acEsso dE   
EmprEsários a crédito

em investimentos no negócio o pagamento pode ser feito 
em até 48 vezes. “Atualmente, o agente financeiro com o 
qual temos parceria é o Sicoob. O empresário precisa abrir 
uma conta e solicitar a visita do Agente de Negócios da 
SGC”, explica José Divonsil da Silva, Presidente da SGC 
Centro-Sul.

 Os empresários que têm interesse em utilizar os 
serviços da SGC precisam associar-se à ela, pagando uma 
taxa única. Para associados à Acig e as demais associações 
ligadas à Cacicopar (Coordenadoria das Associações 
Comerciais e Empresariais do Centro-Oeste) e à Cacesul 
(Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais 
do Centro-Sul), além de Associados à ACIPG (Associação 
Comercial e Empresarial de Ponta Grossa), a taxa de adesão 
conta com 50% de desconto. 

 Uma das grandes dificuldades dos empresários, 
seja para estabelecer seu negócio ou para ampliar o 
empreendimento, é a concessão de crédito. Em uma situação 
econômica cada dia mais incerta, conseguir empréstimos ou 
financiamentos com baixas taxas de juros têm se tornado 
uma tarefa árdua.
 Nesse sentido, a Sociedade Garantidora de 
Crédito Centro-Sul se apresenta como uma alternativa 
para microempreendedores individuais, micro e pequenos 
empresários que precisam de crédito. As SGCs seguem um 
modelo criado na Europa: são sociedades de caráter privado, 
com a finalidade de complementar as garantias exigidas a 
seus associados nas operações de crédito junto ao sistema 
financeiro. As SGCs não realizam empréstimos, seu principal 
objetivo é promover a competitividade e desenvolvimento 
empresarial, por meio do acesso de crédito e assessoria 
financeira para as empresas associadas.  
 As SGCs funcionam em todo Brasil através de 
parcerias entre as Associações Comerciais e o Sebrae. A 
SGC Centro-Sul está em atividade há 11 meses. Através 
da SGC, o empresário pode conseguir o financiamento de 
até 75% do valor pleiteado, que pode variar em R$ 4 mil e 
R$ 100 mil. Para valores utilizados como capital de giro 
o parcelamento é de 24 meses. Já para aqueles usados 

a sgc vEm atuando junto 
aos EmprEsários como 
uma altErnativa dE aval 
para invEstimEntos nas 
opEraçõEs dE créditos

A SGC Centro-Sul funciona junto ao Prédio da Acig
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ao fechamento de cerca de 500 fábricas americanas.
 Uma resolução para se criar uma data anual 
para celebrar os direitos da mulher foi aprovada 
em 1910, durante a conferência Internacional de 
Mulheres Socialistas na Dinamarca. Esta resolução 
foi aprovada por mais de cem representantes de 17 
países. Era preciso valorizar as lutas femininas e obter 
suporte para se instituir o   voto universal em diversas 
nações.
 O dia 8 de março foi consagrado em 1917 
quando aproximadamente 90 mil trabalhadoras se 
manifestaram contra o Czar Nicolau II pelas más 
condições de trabalho e a participação russa na 
guerra. Este protesto ficou conhecido como “Pão 
e Paz”. Esta data foi oficializada apenas em 1921, 
ano em que a ONU assinou o primeiro acordo 
internacional firmando princípios de igualdade entre 
homens e mulheres.
 Esta data deve ser vista como momento para 
mobilização, para conquista de mais direitos, para 
reprovar qualquer forma de discriminações e violências 
morais, físicas, psicológicas, econômicas e sexuais 
até hoje sofridas por tantas mulheres brasileiras. É 
tempo de fincar pé impedindo retrocessos que venham 
ameaçar o que já foi conquistado em inúmeros países 
e é claro, no Brasil.

 É momento para promover a Igualdade entre 
Gêneros e Valorizar a Mulher, incentivá-las a ocupar 
mais os espaços de poder e de liderança em nosso país. 
Dotá-las do sentimento de que não existem limites 
para as  suas conquistas e sobretudo reconhecer 
a sua competência em tantas áreas de domínio 
masculino como na administração de empresas, nos 
esportes, na tecnologia, nas engenharias e sobretudo 
vislumbrar maior independência financeira.

 Com certeza você já se perguntou: qual é 
importância de se comemorar todos os anos no dia 
08 de março o “Dia Internacional da Mulher”?
 Não nos é possível responder a tal indagação 
sem visitarmos a história que remete à criação do Dia 
Internacional da Mulher. É preciso lembrar o episódio 
ocorrido em 1911 numa fábrica têxtil de Nova York 
onde 130 trabalhadoras morreram carbonizadas. 
Este fato sem dúvida marcou a trajetória das lutas 
feministas durante o século 20, porém muito 
antes deste lamentável episódio as mulheres já se 
movimentavam protestando em vários países da 
Europa e nos Estados Unidos. As desumanas jornadas 
diárias de trabalho e os insignificantes salários 
trazidos pela Revolução Industrial serviram de pano 
de fundo para as greves por melhores condições de 
trabalho nas fábricas.
 O primeiro Dia Internacional da Mulher foi 
comemorado em maio de 1908 nos Estados Unidos, 
quando cerca de 1.500 mulheres participaram de 
uma manifestação exigindo igualdade econômica e 
política no país. No ano seguinte, o Partido Socialista 
dos EUA oficializou a data no dia 28 de fevereiro, com 
um protesto ocorrido no centro de Nova York do qual 
participaram mais de 3.000 pessoas que culminou, 
em novembro de 1909, em longa greve têxtil que levou 

cEmE

dia intErnacional da mulHEr 
– um rEtrospEcto histórico E 
importância
Por Lourdes de Figueiredo Leal 

não sE nascE mulHEr, 
torna-sE mulHEr“

“

Simone de Beuvoir
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Coluna
EmprEEndEdor

o empreendedorismo de 
passo em passo
rossana campello manfredini 
transformou seu amor pela dança 
em mais do que trabalho: em um 
projeto de vida. neste mês de março 
a academia de danças rômani 
completa 30 anos
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Coluna
EmprEEndEdor

melhor. Assim, em 2000, decidimos trabalhar só com a dança com 
várias modalidades, atendendo desde o infantil até o adulto, com o 
projeto de futuramente termos uma Escola Profissional em Dança. 
Há três anos e meio temos uma equipe junto ao Núcleo Regional de 
Educação nos orientando e formatando o curso técnico em dança 
para lançarmos em julho de 2016. Hoje temos várias faculdades 
e universidades, que abrem um leque de opções para a educação 
e profissionalização, logo o mercado está mais exigente. Nós 
fazemos muitas parcerias, principalmente com o curso de Artes e 
Diretoria de Cultura da Unicentro, Secretaria de Educação e Cultura 
e Casa da Cultura da Prefeitura. Sempre falo que depois de grande 
fiz vestibular e fui para o banco da Universidade para poder me 
formar em Arte e Educação pela Unicentro, sempre é tempo de 
estudar e aprender. Depois também cursei a Pós em composição 
e Arte Contemporânea. Foi um aprendizado muito grande para 
minha vida e daí que veio a perspectiva de formar uma escola de 
dança e sair do formato academia, desta forma o curso técnico em 
dança ampliará o repertório do interprete-bailarino para colocá-lo 
no mercado profissional. 
como é Formada a EQUipE da acadEmia hoJE?
Tenho duas filhas, a Carol e a Gabi, as duas são bailarinas e 
professoras aqui na Rômani e elas me ajudam bastante. A 
nossa equipe contempla professores de dança, teatro e música, 
educadora física, pedagoga, marketing, secretaria, auxiliar de 
secretaria. Este ano vou dirigir o curso técnico e administrar a 
empresa. Ano passado dei aula de Dança Contemporânea, montei 
uma coreografia para o nosso espetáculo, mas agora estou fazendo 
aulas com a minha filha mais velha na turma do Ballet Dance, que é 
formada em fisioterapia e alia a técnica do ballet e jazz ao pilates, é 
uma turma para adultos com a técnica do Ballet e o swing do jazz. 
Quando comecei a Rômani era só eu quem dava aula. Trabalhava 
de manhã, à tarde e à noite. Hoje, entre professores e demais 
colaboradores, somos em 14 pessoas.

QUaiS modalidadES dE danÇa EStão diSponívEiS na 
acadEmia?
Sempre oferecemos o que temos, mas quem nos dá o feedback é 
o público. Nós temos o ballet clássico, o jazz, a dança de salão, as 
danças urbanas, e também podemos ofertar sapateado, dança do 
ventre, entre outras modalidades de dança, se houver a procura 
do público. Hoje em dia, com as faculdades de Educação Física e 
de Artes há uma oferta boa de profissionais na cidade. 
EXiStE Uma FaiXa Etária ESpEcíFica para praticar a 
danÇa?
A partir dos 3 anos. Sempre falo que os pais são os maiores 
investidores na educação de seus filhos. Eu não vejo a dança 

como comEÇoU SUa rElaÇão com a danÇa?
A minha história com a dança começou quando eu tinha sete 
anos, quando mudamos de Curitiba para Campinas, São Paulo. 
Minha mãe me fez uma proposta: o que você quer aprender piano 
ou ballet? Ela me levou até A Academia Lina Penteado, que era a 
melhor Escola de Ballet de Campinas, vinculada à Royal Academy 
of London. Fiz uma aula e me apaixonei, e nem quis aprender piano. 
Depois de muito tempo tentei fazer teclado, mas não era minha 
área. Eu creio que Deus já havia preparado algo maravilhoso para o 
meu futuro, nos dando oportunidades e abrindo portas. 
como você vEio para gUarapUava?
Meus familiares por parte de mãe são de Guarapuava. Por isso, a 
maioria das minhas férias de janeiro eu passava aqui, na fazenda. 
Minha vozinha sempre falava, que Guarapuava era uma cidade 
maravilhosa e eu só fui descobrir isso muitos anos depois quando 
vim morar aqui.
Fiz ballet clássico e moderno na Academia Lina Penteado até 1981 
onde terminei a minha graduação como técnica em dança. Retornei 
a Curitiba e continuei meus estudos com qualificações específicas 
em dança e frequentando várias academias renomadas, como: 
Estúdio Jean Varde, Estúdio Dan’Jô e Estúdio D.  Neste meio tempo 
me casei.  Meu marido é de Campinas e viemos para Guarapuava, 
porque infelizmente meus avós faleceram e na época minha mãe 
precisava de alguém que a ajudasse com a administração da 
fazenda da família. Em um primeiro momento eu dei aula em uma 
academia durante um ano, gostei muito e percebi que a cidade 
tinha um potencial muito grande na área da cultura. Então queria 
fazer algo no meu viés, de acordo com a minha formação. Em 1986 
abrimos a primeira academia de danças, na Rua Coronel Lustosa, 
com o nome de Stagium. Em 1988 vimos a necessidade de ter um 
espaço maior na Rua Barão do Rio Branco e troquei o nome para 
Rômani, que tem um significado muito especial na minha vida. O 
Rô vem de Rossana, Ma de Marcio, que é o nome do meu esposo, 
e Ni de Manfredini. É uma homenagem à nossa história de amor. 
a rômani SEmprE FUncionoU no Formato QUE é hoJE?
Neste novo espaço tínhamos outro formato, abraçamos o jazz, 
o ballet, aeróbica, localizada, musculação, karatê, judô, e até um 
espaço para um grande autorama, porque nesta ocasião era o que 
a cidade precisava. Tivemos muitas oportunidades, trouxemos 
cursos de fora e montamos espetáculos com os nossos bailarinos 
que marcaram a nossa história. Com o passar do tempo, a 
cidade foi crescendo e abriu outras academias na área fitness. 
Foi quando decidi focar apenas na área da dança e fazer o meu 

“ ”
a dança contEmporânEa 
vEio rEbatEr EstEs padrõEs, 
dando oportunidadE para 
todos. qual é o corpo quE 
dança? é aquElE quE quEr 
dançar
Rossana Campello Manfredini – Empresária
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valores. Esse ano, teremos novas expectativas e muito jogo de 
cintura para driblar a crise. Faremos o edital de seleção de bolsistas 
para alunos de escolas públicas do sexto e sétimo ano, tanto para 
ballet clássico quanto para a dança urbana (hip hop), para meninos. 
Ainda é muito difícil trazê-los, porque existe uma certa resistência 
por causa de preconceitos. Aos poucos vamos quebrando este 
paradigma. Tudo é uma questão de aceitação e com o tempo os 
homens ganham seu espaço na dança.

QUal o conSElho QUE você dEiXa para QUEm abriU 
Um nEgócio há poUco tEmpo oU ainda prEtEndE SEr 
EmprEEndEdor?
Em primeiro lugar, você tem que amar aquilo que você faz. Segundo, 
aconselho a todo aquele que quer abrir um negócio a fazer uma 
pesquisa antes, hoje temos muitos cursos à disposição, a própria 
ACIG oferta em parceria com o Sebrae. Terceiro, uma palavra 
chave é perseverança. Se você às vezes está em uma época que 
sua empresa está no vermelho faça algo diferente, inove, dê um up 
dentro do mercado, porque você vai ver que terá um crescimento 
novamente. A quarta coisa é ter sucessores no negócio. Eu, por 
exemplo, ainda posso dar aula, mas para poder gerenciar melhor 
a empresa delego as aulas para os demais professores. A quinta 
condição é o atendimento, as pessoas gostam de carinho e atenção. 
Isso que está faltando no mercado, este feedback entre o empresário 
e o público, porque tudo o que você coloca amor e carinho é bom. 
Uma dica muito importante é colocar Deus em primeiro lugar em 
tua vida. Nós somos a imagem e semelhança de Deus e Ele deu 
capacidade para agir, pensar e se movimentar, mas sem Ele nada 
somos.  Você pode morrer amanhã e não vai levar nada, nem o pó 
dos sapatos. Então escreva a sua história com amor!

Coluna
EmprEEndEdor

como apenas uma atividade a mais na vida das crianças e dos 
jovens, vejo a dança como um investimento educacional e cultural, 
porque estimula tanto a parte motora quanto a parte intelectual, 
neurológica, cardiorrespiratória, entre tantos outros benefícios. O 
universo é em movimento, então o ser humano é em movimento, 
ele é dançante, só que não sabe disso, tem que experimentar. Idade 
para dançar não tem, tanto é, que nós temos turmas de adultos. 
Estimulamos esta procura, porque o corpo precisa ser trabalhado. 
Antigamente, tínhamos uma ideia de que para o ballet clássico o 
corpo precisava ser esguio, na contemporaneidade não existe isso. 
Primeiro, porque a mulher brasileira não tem o formato do corpo 
de uma mulher russa, por exemplo. A nossa mulher tem um corpo 
mais curvilíneo. A dança contemporânea veio rebater estes padrões, 
dando oportunidade para todos. Qual é o corpo que dança? É aquele 
que quer dançar.
todoS oS anoS vocêS montam Um grandE ESpEtácUlo. 
como é EStE procESSo?
A partir do tema do espetáculo procuramos filmes e livros para 
que possamos pesquisar e formar o todo. Já trabalhamos com 
o repertório clássico como O Quebra Nozes, La Fillle Mal Gardée, 
entre outros. Com o tempo passamos a fazer coisas diferentes, o 
que exige mais pesquisa. É um trabalho grande, porque precisamos 
procurar as músicas, conceber tanto os figurinos quanto os 
cenários. Trabalhamos com muitas parcerias, porque na vida você 
não consegue fazer nada sozinho, sempre parto deste princípio, de 
que precisamos juntar forças. 
Montamos o espetáculo como um quebra-cabeça. Distribuímos os 
personagens entre as turmas e depois escolhemos os personagens 
principais, além dos convidados de fora. Ano passado tivemos a 
presença da Companhia de Dança Masculina Jair Moraes, de 
Curitiba, que veio abrilhantar o nosso espetáculo. Tivemos também 
a presença do professor Rubens, da Academia Personal, que fez 
um dos nossos personagens principais e que se mostrou muito 
disponível àquilo que estávamos propondo. Os nossos professores 
e os nossos alunos que têm um grau maior de conhecimento 
corporal ou que se destacaram durante o ano são os nossos 
personagens principais. Queremos sempre dar oportunidades a 
todos. 
mUito SE Fala do momEnto dE criSE pElo QUal o braSil 
EStá paSSando. como você avalia o ano dE 2015 E EStE 
início dE 2016?
Estamos passando por uma crise, mas ano passado, graças a Deus, 
não sentimos ela. Os alunos vieram, se mantiveram e adequamos 

“ ”

uma palavra cHavE é 
pErsEvErança. sE você às 
vEzEs Está Em uma época 
quE sua EmprEsa Está 
no vErmElHo faça algo 
difErEntE, inovE, dê um up 
dEntro do mErcado, porquE 
você vai vEr quE tErá 
crEscimEnto novamEntE
Rossana Campello Manfredini - Empresária
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conJovE

por quE dEvo participar 
do conjovE?
O Conselho do Jovem Empresário é um braço da Acig que tem como missão desenvolver pessoal e profissionalmente jovens 
empreendedores de Guarapuava, atuando diretamente no desenvolvimento do espírito associativista e na descoberta de 

novas lideranças. As reuniões do Conselho acontecem durante todo ano, sempre às terças-feiras, a partir das 7h30.

Confira o que alguns conselheiros do Conjove falam sobre suas experiências junto ao grupo:

“Participar do Conjove é muito gratificante, é uma honra imensa fazer parte deste Grupo. O mais importante 
é que se trata de um trabalho voluntário, sem remuneração, mas nem por isso, sem uma enorme entrega 
de todos os participantes. O ambiente que preparamos é para discussões sobre a vida empresarial, nele 
buscamos constantemente debater o melhor para as nossas empresas, e como alcançar a excelência 
em nossos negócios. Só que nossos trabalhos não se restringem somente a nossas empresas, elas 
sempre serão o foco, mas precisamos pensar nos clientes, sem eles não há sucesso, por isso é nossa 
obrigação discutir nossa cidade e região, como contribuir de forma efetiva para que tenhamos melhores 
condições para todos, afinal, é necessário uma atmosfera próspera para termos maiores oportunidades 
de crescimento.”
Marco Borges – Employer

“Para mim o Conjove é uma oportunidade excelente de me relacionar com colegas empreendedores, 
trocar experiências e visões diferentes sobre o cotidiano. Uma oportunidade de estar inserido na Acig em 
meio a grandes empresários, participando de ações voltadas ao coletivo, sejam elas de conscientização 
ou de reconhecimento. Tenho orgulho e gratidão por ser conselheiro do Conjove e poder fazer parte de 
ações tão transformadoras.” 
Paulo Gomes – RPC

“Quando decidi entrar no Conjove foi para fazer novos contatos, o famoso “network” que os homens de 
negócios amam falar. Hoje ,frequento as reuniões na esperança de “fazer um mundo melhor” começando 
pela nossa sociedade local, pensar em grupo sobre como podemos melhorar a gestão das nossas 
empresas e por consequência das empresas locais, fortalecendo nossa economia e oferecendo parceria 
para o poder público, afinal de contas o poder público tem muito o que aprender sobre gestão com a 
iniciativa privada.”
Gidalti Bueno Linhares – Dental Life

“Aceitei o convite do Eduardo Christ há mais de 2 anos para participar do Conjove por vários motivos, 
dentre eles a oportunidade de conhecer pessoas de outros segmentos do comércio, trocar experiências, 
aprender com elas e ainda poder fazer algo a mais pela nossa cidade no que diz respeito a melhorá-la. Ao 
participar do grupo, encontrei muito mais que isso, me tornando amigo de diversas pessoas, adquirindo 
uma visão mais ampla do sistema associativista e de como a união de forças e troca de conhecimento 
direcionado para o bem de nossas empresas e organizações funciona. Sou grato pelo convite e anseio 
para que mais jovens venham fazer parte desta família chamada Conjove.” 
Janos Horst – Dell Anno



março 2016 31



32 março 2016

campanha

A ACIG agradece a todas as empresas que mais uma vez mostraram a força do 
associativismo participando da Campanha Natal Fantástico. Parabenizamos 
a todos os clientes contemplados: obrigado por acreditarem na força do 
comércio de Guarapuava!

Willyan Gabriel Nogueira – Insight

Elizabete N. Sell – Casa Real

Antonio C. de A. Cavalheiro – Imobiliária Gaspar

Valdemar Fiuza – QSL Peças

Lineu Jukoski – Ampliar Materiais de Construção

Marines Sybrux – Bela Imagem

Viviane Bayer – Hering Store

Rafaela Patricia Caldeira  - Betto’s Auto Peças Maria Marta O. Matera  - Farmácias Trajano Gilberto Araujo - Climec Sebastião Cordeiro Monteiro - Latreille Ângela Maria Ida – Guarapet 

Elis Regina Scherer – Superpão Entre Rios Elis Regina Scherer – Superpão Entre Rios Zoroneide de Lima – San Rio Modas Paulo Cesar Góes – Lacerda Materiais de Construção

Suzamara de Camargo – Reptec Tecnologia Antoninho Iareski – Estrela Materiais de Construção Rulianderson de C. Hardo - Mercadomóveis
Gabriella Dalposso Martins 

Centro de Educação Infantil Aldeia do Sol

Celson Kuc – Info Cartuchos Noema Silvestrin - Babysol Eliane Maximiniano da Silva – Grisauto Escapamentos Aline Ratuchne – Vitalar Móveis

Edson A. Scheleder - Patoeste Helaine Jaeger Helleis - Closett Marlete Beatriz Maçaneiro -Latreille Eva Leal Marquendorf – Mercado Zara

Nubiane Kailer S. Coelho – Basic Kids Ana Bucco Pereira - Mercadomóveis Carlos Proença – Montana Peças e Serviços Nelson Teixeira – Comercial Ivaiporã

Antonio Evaldo Mello – Wande Peças Mariana Iglesias – Peixaria Trianon Renato Gadonski – Comtudo Materiais de Construção Lisandro Pezzi Schmidt – Exclusiv Móveis e Decorações

Marco Antonio Slusoviski – Gouveia Jóias e Relógios Rafael A. O. Ramos – Ótica Veja Loreni Abbegg – Unifort Materiais de Construção Altamiro Flareço –  Companhia do Piso

Jurandir de Oliveira - Superbaratão Sonia Sbeki – Mabe’s Raphael Domingues Ida – Supermercado Unimax Ana Paula Fogiatto – Loja das Persianas Maria Aparecida Kechetrztz - Bonny
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Maria Helena Rodrigues
São Cristóvão Materiais de Construção Suellen Aparecida Covinski – Maxicalçados 

Bruna R. Pacheco Welke – Supermercado Unimax

Edna Santos – Mil Malhas

Eduardo Jose Ribas – Superpão Compre Mais

Luiz Fernando Lopes de Matos – Dez Marchas

Camila M. C. da Luz – Serallê Calçados

Cleverson Machado Busmaier – Varejão Auto Peças

Zeneide Cordeiro – Supermercado Unimax Larissa Niczay – Superpão Hiper

Patricia Aleteia de Lima
Dilson Joalheiro

Francyele de Andrade - Maxicalçados

Nilson Marcelo dos Santos
Mercadão de Peças 2000

Leônidas Machado – Zico Motosserras

Joelma Chomen – Imobiliária Gaspar

Rita de Cássia A. Lustosa – Sak Som

Vlademir Borchardt – Loja Morcath

Marielle H. Campos Reis – Casa Modelo

Luiz Alfredo Atas – La Portt

Alice Gavanski da Veiga - Maxiesportes Danilo Romano Berté Neto
Supermercado Edinara

Paróquia Santos Anjos
Eletrônica Servilar 

Arlete Ribeiro de Lima
Supermercado Unimax

José Carlos Cortes de Siqueira Junior
Fort Car Rodas Izabel Merchori – Farmácias Trajano Rosalino de Jesus Palhano – Oba Atacado Iraides do Belém Pacheco – Vitalar Móveis 

Maria Pereira L. Cavassin – Gleyne Jeans Gracielly Cristina Ribeiro – Casa dos Calçados Noeli Aparecida Tussolino – Casa dos Calçados Ana Rosa Medeiros – Supermercado Unimax

Honorato Fernandes – Fábrica dos Óculos Allan Pires Machado  - Marttery Angela Daiane Mudryk - Colcci Edenise Aparecida Santana
Ampliar Materiais de Construção

Luiz Guilherme C. da Costa – Robinho Som e Acessórios Fernanda Ribeiro – Hering Store Elisa Souza Santos – Posto Vila Bela Vilma Terezinha de Lima Martins - Mercadomóveis

Janete Vieira – Superpão XV Ana Adair kllin Rigiani – Tijolão Materiais de Construção Adair Sebastião do Amaral – Fort Car Center Ana Paula Kurshaidt – Kuka Maluka

Eliana de Fátima dos Reis Silva – Imobiliária Feroz Marialva Ribeiro de Almeida – São Cristóvão
Materiais de Construção

Thiago Nascimento da Silva – La Portt Esiquiel Vagner dos Santos – Chuveirão das Tintas

Natanael Padilha – Fort Car Rodas Leonel Zampier Leite – Mix Supermercado Janice Raifur – Plug Bruna de Fátima Correia – Construfácil Materiais
de Construção

Michelly Lourenço do Nascimento – Serallê Calçados Marcel Túlio Cordova – Elcco Materiais de Construção Alice de Bastos Vidal – Da Sappateira
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 Diante de tantas incertezas, corrupção, 
desfaçatez dos políticos e das ostentações perdulárias 
de poucos com muito e, muitos com pouco, é que surge 
a significativa reação de um lado a autoridade da Igreja 
com a Encíclica do Papa Francisco, Laudato Si (Louvado 
Sejas): “Pretendo especialmente entrar em diálogo com 
todos acerca de nossa causa comum”. 
 Reafirma com ênfase o que disse seu 
antecessor Bento XVI: “O Mundo não pode ser 
analisado concentrando-se apenas sobre um dos 
seus aspectos, porque o Livro da Natureza é uno e 
indivisível, incluindo entre outras coisas, o meio 
ambiente, a vida e sua sustentabilidade, a família e 
as relações sociais. É que a degradação da natureza 
está estreitamente ligada à cultura que molda a 
convivência humana”.

 Afirmando: “O Homem não se cria em si 
mesmo, ele é espírito e vontade, mas também é 
natureza. O desperdício da criação começa onde já não 
reconhecemos qualquer instância acima de nós, mas 
vemo-nos unicamente como nós mesmos”. “O mundo é 
algo mais do que um problema a resolver; é o mistério do 
gozo que contemplamos na alegria e no louvor”. 
 Por outro lado, como que em resposta as 
advertências dos pontífices, acentuadas pelo Papa 
Francisco, as Nações encontraram-se em Paris na 
Conferência Mundial das Nações sobre a Degradação da 
Terra, das águas e do aquecimento global pela emissão 
de gases estufa (GEES), estes considerados os vilões do 
aquecimento global.
 Nesse importante Congresso de Paris, realizado 
no mês de dezembro de 2015, definiu-se o aporte 
de recursos financeiros que ajudem as Nações em 
desenvolvimento com a adaptação e mitigação do 
processo poluente. Esses recursos financeiros devem 
ser completados até 2025 e chegarão a 100 bilhões 
de dólares, cabendo também às nações emergentes, 
contribuições previstas para cada uma delas.

 O Brasil comprometeu-se a diminuir 43% das 
emissões poluentes até 2030, reduzir o desmatamento, 
e focar sua matriz energética em fontes renováveis.
 O acordo de Paris, sobretudo, é importante 
pela conscientização da gravidade da degradação 
e suas consequências desastrosas para a vida no 
planeta. E também pela consciência de que o atual 
modelo predatório é insustentável por mais tempo. 
Assim é que, temos pela frente mais que um simples 
objetivo a ser alcançado, e sim, um desafio universal e 
uma nobre missão. 

artigo

a voz da igrEja 
E o brado das naçõEs

“ ”

nEssE importantE 
congrEsso dE paris, 
rEalizado no mês dE 
dEzEmbro dE 2015, dEfiniu-
sE o aportE dE rEcursos 
financEiros quE ajudEm as 
naçõEs Em dEsEnvolvimEnto 
com a adaptação E 
mitigação do procEsso 
poluEntE
Nivaldo Passos Krüger

Por Nivaldo Passos Krüger
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