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FAZENDO O BEM SEM OLHAR A QUEM: COMO A DOAÇÃO DA NOTA FISCAL PODE 
AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DE ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE GUARAPUAVA

Trânsito
COMDDEG pede apoio dos empresários para 

orientar condutores sobre o uso de vagas 
de estacionamento destinadas a idosos e 

pessoas com deficiência

Agricultura
Por que o agronegócio se 

mantém firme diante da crise?

Empreendedor
Kiko Dalla Vecchia

Restaurante Casa Vecchia 
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PUBLICIDADE - ACIG
Rua XV de Novembro, 8040 - 
Centro - (42) 3621-5566 
acig@acig.com.br

COMERCIAL ACIG
(42) 3621-5575

comercial@acig.com.br

Como todos sabem, passamos pela pior crise econômica do 
Brasil. Mas isso está ficando no passado e podemos observar 
que o mercado está se estabilizando, pois já verificamos uma 
melhora no estado de espírito tanto dos consumidores quanto 
dos empresários. Para 2017 acreditamos no crescimento da 
economia, que deverá alcançar seu auge em 2018. Mas que 
lição podemos tirar depois desse período de crise?
Em primeiro lugar, aprendemos que nós não estávamos 
preparados para enfrentá-la, pois nunca acreditamos que 
nosso negócio poderia ser afetado. Isso aconteceu porque 
estávamos envolvidos na rotina do dia a dia, preocupando-nos 
com marketing, metas e resultados e nunca se nossa empresa 
realmente estaria estruturada e preparada para enfrentar 
estes momentos. Por isso devemos mudar o foco e arrumar 
a casa, investindo em treinamentos, ajustando processos, 
buscando equilíbrio financeiro e principalmente preparando as 
nossas equipes para atender o tão escasso cliente. Para isso 
é necessário buscarmos soluções inovadoras, inteligentes e 
assertivas. A crise fez com que a empresa saísse da zona de 
conforto, obrigando-a a reinventar-
se, ou seja, tirou o empresário da 
inércia e o colocou em ação. Crise é 
sinônimo de oportunidade. Será que 
aprendemos com ela?
Tenho certeza que o pior momento 
da crise passou, e as empresas que 
fizeram e estão fazendo o dever 
de casa estão mais fortalecidas e 
estarão muito mais preparadas para 
o futuro.
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Coluna
EMPRESARIAL

EVENTOS EM DESTAQUE
1 –   A MODAS JOLIE COMEMOROU COM SEUS CLIENTES O DIA DAS CRIANÇAS 

2 – A CENTURY SPORTS RECEBEU CLIENTES E AMIGOS DE UMA FORMA ESPECIAL 
NO DIA 08 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS

3 – O MÊS DE OUTUBRO FOI DE COMEMORAÇÕES NA ADÉLI JOIAS E SEMIJOIAS. 
A EMPRESA CELEBROU SEUS 4 ANOS DE ATIVIDADES, O PRIMEIRO ANO DE 
FUNCIONAMENTO DE SEUS SHOWROOM E REALIZOU O LANÇAMENTO DE SUA 
NOVA COLEÇÃO

4 – CERCA DE 500 PESSOAS ENTRE COOPERADOS, COLABORADORES, CLIENTES 
E AUTORIDADES PRESTIGIARAM A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DE TRÊS 
IMPORTANTES OBRAS PARA A COOPERATIVA AGRÁRIA

5 – NO DIA 06 DE OUTUBRO A FACULDADE CAMPO REAL INAUGUROU SEU NOVO 
AUDITÓRIO. NA OPORTUNIDADE TAMBÉM FOI FEITA A ASSINATURA OFICIAL DO 
TERMO DE COMPROMISSO PARA IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA EM 
GUARAPUAVA 

6 – O PRESIDENTE DA ACIG, RUDIVAL KASCZUK, ACOMPANHADO PELO VICE-
DIRETOR ADMINISTRATIVO DA ASSOCIAÇÃO, SERGIO MICHELETTO, PRESTIGIARAM 
A ABERTURA DO WINTERSHOW. NA FOTO, ELES ESTÃO ACOMPANHADOS PELO 
COORDENADOR DA FAPA, LEANDRO BREN 

7 – OS EMPRESÁRIOS EMERSON THEODOROVICZ E LARA SGANZERLA, 
ACOMPANHADOS PELO CONSULTOR DO PROGRAMA EMPREENDER DA ACIG, 
MARCOS HENRIQUE ADRIANO, PARTICIPARAM COMO CONVIDADOS DO 2º 
ENCONTRO DO EMPREENDER, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 
EMPRESARIAL DE DOIS VIZINHOS 

1

2 3

5

7

4

6



NOVEMBRO 2016 9



10 NOVEMBRO 2016

RECONHECIMENTO

BUSCA CONTÍNUA PELA MELHORIA DOS PROCESSOS GARANTE À 
FM PNEUS O PRÊMIO MÉRITO DE GESTÃO EMPRESARIAL

 Durante o Jantar do Empresário, no mês 
de julho, a FM Pneus recebeu o Prêmio Mérito de 
Gestão Empresarial na categoria Média Empresa. A 
conquista soma-se ao Prêmio Pneu Show, concedido 
pela Associação Brasileira do Segmento de Reforma 
de Pneus (ABR) e pela Associação das Empresas 
Reformadoras de Pneus do Estado de São Paulo 
(ARESP). A empresa foi eleita a Melhor Reformadora 
de Pneus do Brasil no período 2015/2016.
 Atualmente, a Rede FM Pneus possui onze 
unidades, instaladas nos estados do Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. Em Guarapuava desde 
2007, a empresa trabalha com reforma de pneus, 
tanto da linha de utilitários como para máquinas 
agrícolas. Em 2011 a unidade decidiu inovar ao além 
da reforma, também oferecer aos seus clientes 
pneus novos das marcas Continental e General. A 
unidade guarapuavana da FM Pneus ainda trabalha 
com alinhamento de veículos pesados, borracharia, 
rodas, lonas para cobertura de caminhões, entre 
outros produtos.
 O gerente da FM Pneus Guarapuava, 
Genivaldo Ceccon, comenta que desde o início de 
suas atividades no município a empresa sempre teve 
como meta aumentar sua visibilidade e parcerias. 
Neste sentido, a participação no Prêmio Mérito de 
Gestão Empresarial surgiu como uma alternativa 
para mostrar à comunidade local o trabalho que é 
desenvolvido pela FM Pneus. “Resolvemos participar 

para mostrar que somos uma empresa que trabalha 
com seriedade, prezando as parcerias com clientes 
e fornecedores. Também nos inscrevemos porque 
sabemos o respaldo que a Acig, o Conjove o e Sebrae 
têm para dizer se temos ou não uma boa prática de 
gestão”, declara.
 Para Ceccon, o que mais lhe chamou atenção 
na avaliação do Prêmio Mérito de Gestão Empresarial 
foi a postura com que o processo foi conduzido. 
Segundo ele, foi importante perceber o valor de todas 
as empresas que participaram da premiação. O 
gerente destaca que a busca contínua pela melhoria 
na gestão da FM Pneus foi fator fundamental para 
que a empresa ganhasse o Prêmio. “O nosso grande 
diferencial é a melhoria contínua, tanto nos processos 
como na capacitação de nossos colaboradores. Essa 
reestruturação é feita constantemente. Através do 
Prêmio conseguimos apontar nossos pontos fortes e 
onde precisamos melhorar”, diz.

 Genivaldo Ceccon ainda ressalta que a 
conquista da premiação repercutiu positivamente 
junto aos colaboradores e a toda Rede FM Pneus. “Foi 
bacana porque nossos colaboradores perceberam que 
a empresa está bem posicionada no mercado. Além 
disso, em outros lugares são concedidos prêmios aos 
empresários e não necessariamente à gestão das 
empresas. Para nós não importa quem está fazendo a 
gestão, o que importa é que os colaboradores estejam 
bem, que os clientes estejam satisfeitos e que a 
estrutura da FM Pneus esteja presente nas filiais, 
dando continuidade às políticas e práticas adotadas 
pela empresa”, conclui.

Além do Prêmio Mérito de Gestão Empresarial,
a FM Pneus conquistou este ano o Prêmio Pneu Show 

O NOSSO GRANDE DIFERENCIAL É A 
MELHORIA CONTÍNUA, TANTO NOS 
PROCESSOS COMO NA CAPACITAÇÃO 
DE NOSSOS COLABORADORES. 
ESSA REESTRUTURAÇÃO É FEITA 
CONSTANTEMENTE. ATRAVÉS DO 
PRÊMIO CONSEGUIMOS APONTAR 
NOSSOS PONTOS FORTES E ONDE 
PRECISAMOS MELHORAR

“

“

Genivaldo Ceccon - Gerente da FM Pneus 
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Em 2014, acrescentamos ao portfólio de 
serviços a manutenção de direção hidráulica e ar 
condicionado, podendo assim atuar em todas as 
áreas necessárias na manutenção automotiva.

O Auto Center Santa Cruz faz parte do núcleo 
de Mecânica e Autopeças da Acig, trabalhando 
diretamente com os demais nucleados, visando 
adquirir experiência e parcerias.

O foco da empresa é organização e 
atualização, visto que os veículos evoluíram e 
continuam evoluindo muito, dessa forma estamos 
preparados para atender a todos.

Manter-se nesse mercado exige isso: 
dedicação, atualização e principalmente respeito 
com os clientes, trabalhando de forma honesta, 
com um preço justo e sem deixá-los esperando.

Coloco a empresa à disposição de todos para 
que nos façam uma visita e conheçam nossa forma 
de trabalho, com certeza serão bem recebidos e 
quando precisarem retornarão.

COMPARTILHE SUA EXPERIÊNCIA ENVIANDO A SUA HISTÓRIA 
DE EMPREENDEDORISMO PARA IMPRENSA@ACIG.COM.BR E 

NÓS PUBLICAREMOS GRATUITAMENTE NA REVISTA ACIG

Por Luciano Sydor

Coluna
VOCÊ, EMPRESÁRIO

MINHA HISTÓRIA DE 
EMPREENDEDORISMO

Me chamo Luciano Sydor, sou formado em 
matemática pela Unicentro e mecânico há 19 anos.

Nossa empresa, a Auto Center Santa Cruz, 
localiza-se na Rua Professor Becker, 2928, Santa 
Cruz. Estamos nesse endereço desde 1986, antes 
com o nome de Oficina Gerva, de propriedade de 
meu sogro, Alberto Gerva Neto.

Iniciei minhas atividades na oficina no ano 
de 1997. Casei-me em 1998 com Edvirges Gerva 
Sydor, professora e sócia na empresa.

Em 2002, vimos a oportunidade de 
acrescentarmos o comércio de peças em 
nossa oficina, o qual foi o ponta pé inicial para a 
reestruturação da empresa.

Mais tarde adquirimos equipamento para 
alinhamento e balanceamento, pois fazíamos a 
manutenção dos veículos e tínhamos que terceirizar 
esses serviços.

Nossa empresa presta serviços de 
manutenção em veículos leves e camionetes de 
todas as marcas nacionais e importadas.



NOVEMBRO 2016 13



14 NOVEMBRO 2016

23 ANOS 
Saglosy Uniformes 08/11/1993
Pulsar Propaganda 04/11/1993

25 ANOS 
Free Way 01/11/1991

29 ANOS 
Madacturbo Com de Turbinas 05/11/1987

31 ANOS 
San Rio Modas 08/11/1985

36 ANOS 
Big Economia 01/11/1980

39 ANOS 
Transporte Coletivo Pérola do Oeste 23/11/1977

45 ANOS 
Santa Terezinha Floricultura 09/11/1971

46 ANOS 
Alicerce Materias De Construção 17/11/1970

FUNDAÇÃO FUNDAÇÃO FUNDAÇÃOEMPRESA EMPRESA EMPRESA
1 ANO  
Externa Empréstimos 17/11/2015
Maxicalçados Compre Mais 10/11/2015

2 ANOS 
BOX M3 10/11/2014
Papelaria Bischof 04/11/2014

3 ANOS 
Multi Motos 08/11/2013
Clín. de Cirurgia Plástica e Repadora Roberta Ritty        04/11/2013

4 ANOS 
Betto’s Auto Peças 21/11/2012

5 ANOS 
Boa Esperança Confecções 14/11/2011
Silvestre Imóveis 10/11/2011
Fathiota Modas 03/11/2011
Velox 03/11/2011

6 ANOS 
Forte Motos 19/11/2010
Diogo Mudryk 19/11/2010

7 ANOS 
Armazém Dona Sophia 07/11/2009

8 ANOS 
Malhas Schultz 25/11/2008
Centro de Educação Infantil Mamãe Natureza                25/11/2008
Guará  Parafusos 13/11/2008
Novamed Produtos para Saúde 13/11/2008

9 ANOS 
Estofados Cavalcante 21/11/2007

Posto B2 06/11/2007

10 ANOS 
Expressiva for Men 20/11/2006
Restaurante Casa Vecchia 07/11/2006

11 ANOS 
Correios Agência Industrial de Guarapuava 18/11/2005
Guaratruck Acessórios 16/11/2005
P P A Guarapuava 04/11/2005

12 ANOS 
Abrakadabra Infantil e Juvenil 09/11/2004
Sicredi - Portal do Lago 05/11/2004
Auto Molas M L 04/11/2004

14 ANOS 
O.K.O Batatas  11/11/2002
Cercopa 01/11/2002

15 ANOS 
Mercadomóveis - Loja 2 30/11/2001

16 ANOS 
Dallas 06/11/2000
Centro de Educação Infantil Aldeia do Sol 01/11/2000

17 ANOS 
Adrifer 24/11/1999
Escola Primeiros Passos 01/11/1999

21 ANOS 
Unifort Materiais De Construção 24/11/1995
Guaracig 01/11/1995

22 ANOS 
Tijolão Materiais De Construção -Loja 1 24/11/1994
Auto Molas Coradassi 11/11/1994
Rede Saúde 01/11/1994

EMPRESA ADESÃO

NOVOS ASSOCIADOS

J. ALMEIDA ASSESSORIA DE COBRANÇAS 03/10/2016

CENTRO INTEGRADO CUIDAR E PROTEGER 03/10/2016

ACADEMIA COMPANHIA DO CORPO 03/10/2016

CLUBE CONTEZA 03/10/2016

DENTAL CRISTAL 03/10/2016

OOPS 04/10/2016
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1 – Eduardo Christ (Expressiva For Men) e Emerson Theodorovicz 

(Reptec Tecnologia)

2 – Valdonei Spachinski Pacheco (Vasp Imóveis)

3 – Antonio Hiroyuki Yamaguti (Royale Lanches) 

4  – Tibério Pacheco e Orlei José Oliveira Junior (Infolution Sistemas)

5 – Timóteo Monteiro Guimarães e Olga Moyses Guimarães (Atual 

Confecções)

6 – Nara do Rocio Kaznocha e Ana Maria Soldan (NDI – Núcleo de 

Diagnóstico por Imagem)

7 – Luiz Eduardo Chicoski (Casa das Especiarias)

8 – Daniel Fernando de Lima, Barbara Marcondes, Marco Aurelio 

Borges, Yorrana Weiber, Édina Lisboa, Chaiane Prestes e Ana Paula 

Dominico (Employer)

9 – Reinaldo Juliani e Alecsandra Royer (Energisa Luz do Oeste)

10 – Airton Sanson Pasetti (Contabilidade Empresarial Pasetti) e 

Sergio Micheletto (Micheletto Madeiras)

11 –  Jaquewilbor de Lara e Jislaine Ferraz Kluber (Vidrocor)

12 – Marco Borges, Alexandre Dangui Pastro, Douglas Vieira, Luiz 

Arnoldo Cunico Neto, Flavio Sichelero e Marcos Henrique Adriano 

(Conjove)

13 – Maikon Carneiro, Douglas Vieira e Nerilma Golçalves (CVC 

Turismo)

14 – Isys Mayer, Alexandre Dangui Pastro e Jucineia Motta (D & C 

Recupera)

15 – Luiz Arnoldo Cunico Neto (Cunico Advocacia) e Ellison Marques 

(Patoeste)

16 – Débora G. Patussi Ribeiro (P.R.G. Representação Comercial), 

Nuhar Karam (Ictus) e Elizabete Machado (Revista Visual)

17 – Edineia Neumann e Flavio Marcos da Silva (Cresol Vale das 

Araucarias)

18 – Rudival Kasczuk (Fortcar Center) e Marco Aurelio Borges 

(Employer)

Coluna
INTEGRACIG

INTEGRACIG - 14.10.16

Fotos: ACIG
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CAPA

FAZENDO O BEM SEM OLHAR A QUEM:
COMO A DOAÇÃO DA NOTA FISCAL PODE AUXILIAR NA 
MANUTENÇÃO DE ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE GUARAPUAVA

reembolso através do Programa Nota Paraná faz com 
que muitas pessoas respondam não àquela pergunta lá 
do início do texto. Entretanto, a nota que o consumidor 
deixa de registrar em seu CPF pode ser útil para muitas 
entidades, especialmente as que promovem ações 
beneficentes em nossa cidade.
 Reunidas através da Rede do Terceiro Setor, 
criada pelo Instituto GRPCOM, entidades sócio 
assistenciais do Município, com o apoio da ACIG e da 
Pulsar Propaganda (empresa responsável pela criação 
da campanha), lançaram no mês de julho a campanha 
Bem que se Nota. O intuito da ação é incentivar a 
população a depositar em urnas espalhadas por 
diversos estabelecimentos comerciais da cidade estas 
notas em que não são registradas o número do CPF, 
para que as entidades possam cadastrá-las no sistema 
do Nota Paraná e ter acesso ao reembolso dos valores 
de ICMS e a cupons de sorteios especiais realizados 
pela Receita Estadual, que distribuem diversos prêmios 
em dinheiro.
 Segundo a responsável pelo Instituto GRPCOM 
em Guarapuava, Priscila Flareço, a ideia de criar uma 
Rede do Terceiro Setor surgiu para fortalecer o poder 
de mobilização destas entidades. Durante as reuniões 
realizadas pela Rede, a possibilidade de arrecadar 
recursos através da Nota Paraná, algo que já era 
explorado em outras cidades, apareceu como um ponto 
a ser trabalhado também aqui em Guarapuava. “Foi 
levantada a necessidade de um maior conhecimento 
do Nota Paraná, para isso convidamos a coordenadora 
estadual do Programa, Marta Gambini, para participar 
de uma reunião da Rede do Terceiro Setor e esclarecer 
nossas dúvidas. E também convidamos a ACIG, 
visando uma possível parceria. A campanha Bem que 
se Nota é a primeira iniciativa da Rede do Terceiro 
Setor em Guarapuava”, revela Priscila Flareço.

 Conforme conta a coordenadora do Nota 
Paraná, Marta Gambini, entidades sócio assistenciais 
de outros municípios como Londrina, Maringá e Ponta 

A CAMPANHA BEM QUE SE NOTA É A 
PRIMEIRA INICIATIVA DA REDE DO 
TERCEIRO SETOR EM GUARAPUAVA“

“

Priscila Flareço – Responsável pelo Instituto GRPCOM em Guarapuava 

 Seja no supermercado, na farmácia, nas lojas 
de confecções ou no comércio em geral o consumidor 
não foge de responder a pergunta: Quer CPF na Nota? 
Lançado em 2015, o Programa Nota Paraná nasceu 
com o objetivo de incentivar os clientes a solicitarem 
o documento fiscal comprovante das compras, com 
previsão de retorno de até 30% do ICMS (Imposto de 
Circulação Sobre Mercadorias e Serviços) recolhido 
pelos estabelecimentos aos consumidores.
 Apesar da vantagem do retorno financeiro, 
a pressa e o desconhecimento sobre o processo de 
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Grossa também optaram por trabalhar com o sistema 
de Rede para captação das notas fiscais. “Hoje temos 
mais de 700 entidades cadastradas no programa Nota 
Paraná em todo o Estado”, afirma Marta Gambini.

CAPA

A coordenadora do Programa ressalta que para estar cadastrada no sistema, poder usufruir do reembolso e 
participar dos sorteios as entidades precisam cumprir alguns critérios, entre eles:

Como a entidade pode ser beneficiada pela 
Nota Paraná? 
As entidades paranaenses sem fins lucrativos 
que atuam nas áreas de assistência social, 
cultural, esportiva, saúde, defesa e proteção 
animal podem se beneficiar do Programa Nota 
Paraná recebendo créditos e bilhetes para 
concorrer aos sorteios a partir de:
- Documentos fiscais relativos às suas 
aquisições próprias;
- Doação de documentos fiscais sem 
identificação, depositados em urnas nos 
estabelecimentos e digitados no sistema Nota 
Paraná; 
- Doação de documentos fiscais sem 
identificação realizada pelos próprios 
consumidores a favor da entidade por meio do 
sistema da Nota Paraná.

Como fazer para participar do Programa Nota 
Paraná?
A entidade deve apresentar requerimento 
junto às Secretarias de Estado, de acordo 
com sua área de atuação, contendo Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, Razão 
Social e Nome Fantasia, endereço, CPF do 
representante legal, e-mail e telefone da 
entidade e Certificado de Entidade ou Título de 
Utilidade Pública.

Qual a natureza jurídica da entidade para 
participar do Nota Paraná?
Somente podem participar do Nota Paraná 
as entidades cuja natureza jurídica registrada 
no CNPJ, seja fundação privada, organização 
social ou associação privada.

Como é feito o cadastro da entidade no Nota 
Paraná?
Cabe às Secretarias de Estado da Família e do 
Desenvolvimento Social, do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos, da Cultura, do Esporte, e da 
Saúde a análise da documentação apresentada 
com o requerimento e, se for o caso, o registro 
da entidade no Sistema do Programa Nota.

Quais dados da entidade serão divulgados no 
Programa Nota Paraná?
Ao participar do Programa Nota Paraná 
a entidade paranaense concorda com a 
divulgação das seguintes informações: CNPJ, 
Razão Social e nome fantasia, endereço, nome 
do representante e o valor dos créditos e dos 
prêmios disponibilizados por período.

Será informado a relação das entidades 
cadastradas?
Sim, no endereço www.notaparana.pr.gov.br, 
menu ENTIDADES.

A entidade pode orientar os consumidores a 
fornecerem o CNPJ dela na hora da compra? 
Não, pois tal procedimento contraria a 
legislação. O CNPJ ou CPF informado no 
momento da compra deverá ser do adquirente 
da mercadoria.

Os usuários do Nota Paraná podem deduzir as 
doações feitas às entidades na Declaração de 
Imposto de Renda?  
Não, somente podem ser deduzidas do 
imposto de renda somente as contribuições 
feitas aos fundos controlados pelos Conselhos 
Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente. 

HOJE TEMOS MAIS DE 700 ENTIDADES 
CADASTRADAS NO PROGRAMA NOTA 
PARANÁ EM TODO O ESTADO“

“

Marta Gambini, Coordenadora do Programa Nota Paraná 
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COMO A CAMPANHA BEM QUE SE NOTA ESTÁ CAMINHANDO?

 Nos primeiros dois meses de mobilização, 
a campanha Bem que se Nota arrecadou 20 
mil notas fiscais em 100 pontos de coleta. 
Atualmente, 14 entidades que fazem parte da 
Rede do Terceiro Setor estão aptas a receber os 
recursos oriundos do cadastro destas notas.
 Helena Francisca Alves, coordenadora 
Administrativa da ACOPECC (Associação Centro-
Oeste do Paraná de Estudos e Combate ao Câncer), 
explica que a arrecadação de notas está em 
funcionamento da seguinte forma: as empresas 
onde estão as urnas e as entidades beneficiadas 
pela campanha foram divididas em grupos. 
Semanalmente, um grupo de entidades passa no 
seu respectivo grupo de empresas recolher o que 
foi arrecadado. “Para que cada entidade possa 
ter a chance de arrecadar a mesma quantidade 
Notas estamos promovendo um rodízio mensal 
entre os grupos”, conta Helena.
 A coordenadora da ACOPECC explica 
ainda que mesmo as notas emitidas por 
empresas que não fazem o recolhimento do ICMS 
podem ser doadas, já que elas têm validade para 
a acumulação de créditos para participação 
nos sorteios. “Cada 50 cupons fiscais que 
registramos temos direito a um cupom para o 
sorteio dos prêmios em dinheiro”, diz. Até 30 

dias após sua emissão as notas são válidas para 
registro no sistema.
 Sandra Chass, gerente da Loja Bonny, um 
dos pontos de coleta de notas para campanha, 
comenta que sempre que o cliente opta por não 
registrar o número do CPF na nota fiscal as 
colaboradoras da empresa o orientam a doar o 
comprovante para a iniciativa. “Nós explicamos 
que o intuito é ajudar as instituições de caridade 
da nossa cidade e a aceitação tem sido bem 
grande. Acho que este é um projeto muito 
importante e quanto mais empresas aderirem 
teremos uma colaboração em massa”, ressalta.

 Os empresários que desejam apoiar a 
iniciativa podem solicitar a colocação de uma 
urna da campanha Bem que se Nota em seus 
estabelecimentos. É só entrar em contato pelo 
telefone (42) 3035-3921, com Helena.

NÓS EXPLICAMOS QUE O INTUITO É 
AJUDAR AS INSTITUIÇÕES DE CARIDADE 
DA NOSSA CIDADE E A ACEITAÇÃO TEM 
SIDO BEM GRANDE. ACHO QUE ESTE É UM 
PROJETO MUITO IMPORTANTE E QUANTO 
MAIS EMPRESAS ADERIREM TEREMOS 
UMA COLABORAÇÃO EM MASSA

“ “

Sandra Chass - Gerente da Loja Bonny

Hoje 100 empresas são pontos de coleta da campanha Bem que se Nota
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Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais atende 
cerca de 150 usuários cegos e com baixa visão na faixa etária 
de 06 a 80 anos de idade. Já no atendimento sóciofamiliar 
esse número aumenta para aproximadamente 600 pessoas.

Coordenado pelas Irmãs salesianas, o Centro Educacional 
João Paulo II desenvolve atividades voltadas para crianças, 
jovens e adolescentes que envolvem música, dança e 
ginástica rítmica, esportes, leitura, artesanato, bordado, 
capoeira, apoio pedagógico, PROJOVEM e ginástica aeróbica 
para mães e mulheres da Comunidade, Infância Missionária e 
Articulação da Juventude Salesiana.

CAPA

A Associação Centro-Oeste de Pesquisa e Combate ao Câncer 
oferece suporte aos pacientes com câncer de Guarapuava 
e região. Esse apoio também estende-se às suas famílias. 
Através da Casa de Passagem e de diversas ações a entidade 
já realizou mais de 13 mil atendimentos. 

A Associação dos Deficientes Físicos de Guarapuava nasceu 
com o objetivo de defender os direitos e interesse da pessoa 
com deficiência física. Para que isso se concretize, a entidade 
promove oficinas de convivência sócio educativas. A entidade 
também possui um time de basquetebol em cadeira de rodas.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Guarapuava mantém a Escola de Educação Especial Anne 
Sullivan e a APAE Rural de Guarapuava. A entidade trabalha na 
educação e atendimentos que promovam o desenvolvimento 
motor e intelectual de alunos com diferentes tipos de 
deficiência intelectual.

O Renascer realiza atendimentos, orientação e apoio sócio-
familiar por meio de programas e projetos a crianças cujas 
famílias se encontram em situação de vulnerabilidade social. 
Seu objetivo é atender e promover crianças de 0 a 6 anos de 
idade em situação de insegurança alimentar e nutricional e 
com deficiência física / mental.

O Instituto Dom Bosco acolhe adolescentes e jovens da 
comunidade, incitando neles valores cristãos e oferecendo 
cursos e oficinas que os auxiliem em seu futuro profissional. 
O Instituto também trabalha com o Programa Jovem 
Aprendiz, encaminhando parte de seus educandos para o 
mercado de trabalho. 

Localizada na Colônia Vitória, Distrito de Entre Rios, a Fundação 
Suábio-Brasileira trabalha para a manutenção e divulgação da 
cultura, língua e tradições suábias.

O “Projeto Órtese e Prótese”, coordenado pela UNICENTRO,  
tem o objetivo prestar assistência à saúde da pessoa com 
deficiência física. Mediante a referência dos pacientes a 
Guarapuava, os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), 
através do encaminhamento realizado pelas secretarias 
municipais de saúde dispõem da oportunidade para 
aquisição de órteses, próteses e outros meios auxiliares de 
locomoção, com recursos provindos do Ministério da Saúde e 
da Secretaria de Estado da Saúde, em um tempo curto.

Sediado no Distrito de Entre Rios, o Projeção atende mais de 
300 crianças e adolescentes de 09 a 17 anos, em situação 
de vulnerabilidade social. São realizados cerca de 1.100 
atendimentos semanais, através de 100 oficinas.

O Serviço de Obras Sociais Airton Haenisch há mais de 50 anos 
trabalha com o acolhimento e atendimento a idosos acima 
dos 60 anos (ou pessoas em condições especiais) que foram 
abandonadas ou perderam suas famílias. A entidade é ligada à 
Diocese de Guarapuava. 

A Associação de Estudos, Pesquisa e auxílio aos portadores 
de Alzheimer é composta por uma equipe multiprofissional 
que presta apoio aos cuidadores, familiares e pacientes 
diagnosticados com Alzheimer em Guarapuava.

Criada por missionários americanos, a Associação Canaã de 
Proteção aos Menores está localizada no Distrito de Entre Rios. 
Sua missão é acolher crianças que foram abandonas, rejeitas 
ou sofreram algum tipo de abuso e por isso são encaminhadas 
para instituição através dos órgãos competentes legais. 

A Caritas Sociales é uma obra da Igreja Católica presente 
no Brasil e na Europa. A entidade trabalha com famílias em 
situação de vulnerabilidade social através do Centro de Apoio à 
Família e da Pastoral da Criança.

A QUEM A CAMPANHA BEM QUE SE NOTA JÁ ESTÁ FAZENDO BEM?
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CEME

CEME REALIZA CURSO DE QUALIDADE NO 
ATENDIMENTO PARA COLABORADORES DE 
EMPRESAS NUCLEADAS

 Como você já acompanhou aqui na Revista Acig, uma 
das metas estipuladas dentro do planejamento estratégico do 
CEME/Núcleo Multissetorial da Mulher Empresária é aumentar 
em 20% a qualidade da gestão das empresas que fazem parte 
do grupo até 2018. Um dos caminhos para chegar a este 
objetivo passa por uma palavra cada dia mais comum no meio 
empresarial: capacitação.
 E quando falamos em buscar conhecimento isto 
não está voltado apenas às empresárias. Após uma série de 
conversas dentro das reuniões do CEME viu-se a necessidade de 
trabalhar com ações que também atingissem os colaboradores 
das empresas nucleadas. Pensando nisso, a empresária 
Lourdes de Figueiredo Leal, da Imprendere, propôs ao grupo a 
organização de um curso de qualidade no atendimento, voltado 
para colaboradores das áreas de comércio e serviços. “Minha 
motivação ao oferecer às companheiras do Conselho este 
curso foi exatamente as más experiências que já tive, onde o 
colaborador muitas vezes negligencia o atendimento ou trabalha 
sem motivação”, comenta Lourdes.
 Durante cinco semanas, cerca de 30 colaboradores das 
empresas nucleadas, divididos em duas turmas, foram orientados 
sobre a importância do atendimento para o crescimento das 
empresas, levando-se em consideração fatores como o que é o 
atendimento, porque se atende e como utilizar a comunicação 
de maneira assertiva para entender e suprir as necessidades 
do cliente. Além disso, também foram trabalhados aspectos da 
fidelização do cliente e exemplos de bons ou maus atendimentos 
através de filmes bastante conhecidos pelo público. “O atendimento 
é um diferencial de mercado nesse mundo globalizado, onde 
os produtos são muito semelhantes e estão ao alcance do 
consumidor, então o que vai decidir se eu vou ou não comprar é a 
forma como sou atendido. Faço uma avaliação altamente positiva 

da participação dos colaboradores no curso, eles acolheram de 
maneira muito intensa o que a gente propôs”, analisa Lourdes de 
Figueiredo Leal.

 Nuhar Karam, da Ictus Produtos Hospitalares, comenta 
que antes mesmo do fim do curso já pode perceber mudanças 
na atitude de sua equipe de colaboradoras. “Todas precisamos 
ter equipes fortes, atuantes, que tenham o desempenho que 
esperamos, e para isso precisamos investir. Percebi uma evolução 
nas meninas, desde a maneira de se portar, de se vestir, até no 
comportamento, e isso influencia em tudo”, destaca a empresária.
 Para Dadiane Bochnia, secretária do Centro Médico 
Veterinário Vetivitta, a oportunidade de capacitação oferecida aos 
colaboradores pelas empresárias do CEME auxilia no crescimento 
profissional e também pessoal de cada participante. “O curso com a 
Lourdes foi maravilhoso. Fico muito feliz em ter sido convidada para 
participar, pois o conhecimento que obtive aqui vai agregar não só 
na empresa, mas também na minha vida particular”, afirma.

O ATENDIMENTO É UM DIFERENCIAL 
DE MERCADO NESSE MUNDO 
GLOBALIZADO, ONDE OS PRODUTOS 
SÃO MUITO SEMELHANTES E ESTÃO 
AO ALCANCE DO CONSUMIDOR, 
ENTÃO O QUE VAI DECIDIR SE EU VOU 
OU NÃO COMPRAR É A FORMA COMO 
SOU ATENDIDO

“

“

Lourdes de Figueiredo Leal – Vice-Presidente do CEME

Cerca de 30 colaboradores das empresas nucleadas participaram do curso 
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CENTRO DE EQUOTERAPIA É NOVA FERRAMENTA DE REABILITAÇÃO
E APRENDIZAGEM PARA OS ALUNOS DA APAE GUARAPUAVA

 Há pouco mais de um mês a APAE Rural de Guarapuava 
passou a ser casa de dois simpáticos moradores: Mourinho e Santa 
Paula. Os dois cavalos são as estrelas da Guaraeco, Centro de 
Equoterapia da APAE, inaugurado no dia 28 de setembro.
 O espaço, orçado em R$ 250 mil, contou com verbas 
provenientes dos governos municipal, estadual e federal e com o 
apoio de parceiros para ser construído. Além de pista para prática 
das atividades e baias para até seis animais, o Centro possui cozinha, 
sala de espera para os pais, sala para que a equipe multidisciplinar 
realize atendimento, banheiros adaptados e espaço para reuniões.
 A Equoterapia é um tipo de terapia que utiliza a 
equitação como meio para reabilitar e educar pessoas com 
deficiências intelectuais e motoras. Diversos aspectos podem 
ser trabalhados através da técnica como o equilíbrio, a postura 
corporal, fala, linguagem, tato, lateralidade, memória, percepção 
visual e auditiva, análise de síntese e raciocínio, autoconfiança, 
autoestima, entre outros.
 Conforme o enfermeiro e equitador Thiago Nunes, um 
dos responsáveis pelo Projeto, o processo de triagem para que os 
alunos da instituição comecem a praticar a Equoterapia funciona 
da seguinte forma: após indicação médica, eles são avaliados 
pela equipe do Centro, que é formada também por fisioterapeutas, 
psicólogas e terapeuta ocupacional. Nesta avaliação são detectadas 
as principais necessidades do paciente (motoras ou psicológicas) 

e em cima disto são preparados os atendimentos. Se a principal 
dificuldade do paciente é motora o atendimento é mediado pelo 
fisioterapeuta, se é intelectual, pelo psicólogo, por exemplo. “Cada 
cavalo exige uma equipe de aproximadamente seis profissionais 
para a realização das atividades. Hoje temos uma equipe montada, 
que realizará aproximadamente 900 atendimentos mensais”, 
explica Nunes.
 Mourinho, por ser mais velho e tranquilo, é o animal 
que está participando dos atendimentos. Santa Paula passará a 
trabalhar com os alunos a partir do momento em que alguns deles 
já estejam aptos para montar sozinhos, visando a participação em 
futuras competições paradespostivas.
 As atividades no Centro de Equoterapia funcionam de 
segunda à sexta-feira, das 8 às 12  horas e das 13h15 às 17h15. 
Apesar do projeto ainda estar dando seus primeiros passos, ou 
melhor, galopes, a equipe multidisciplinar de trabalho tem notado 
muito entusiasmo por parte dos alunos da APAE. “Neste primeiro 
contato, onde estamos estabelecendo um vínculo entre eles 
e o animal, vemos o quanto já estão saindo animados. Este é o 
nosso objetivo, trabalhar com a autoestima, a autoconfiança e 
o bem estar de cada um deles”, relata Edenise Correa, uma das 
psicólogas da equipe.

O Centro de Equoterapia da APAE Guarapuava já está funcionando a pleno vapor, mas a aquisição de materiais lúdicos 
para o desenvolvimento de atividades com os alunos, além dos que já existem no local, seria bastante importante.
Quer ajudar? Entre em contato com o Departamento de Marketing da APAE pelo (42) 3623-2544.

Os cavalos Santa Paula e Mourinho com os membros da equipe multidisciplinar do Centro de Equoterapia: Tatielly Oliveira (Psicóloga), Thiago Nunes (equitador e enfermeiro), Edenise 
Correa (Psicóloga) e Joice Casagrande (Fisioterapeuta). Também compõem a equipe Francielle Oliva (Fisioterapeuta) e Emanuel Oliveira (Terapeuta Ocupacional) 
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POR QUE O AGRONEGÓCIO SE MANTÉM
FIRME DIANTE DA CRISE?

 Em tempos onde a palavra crise 
tem provocado pânico em diversos setores 
da indústria brasileira, fazendo com que 
seus reflexos respinguem no comércio e na 
prestação de serviços, um ramo da economia 
tem demonstrado força para sair praticamente 
ileso do olho do furacão: o agronegócio. 
Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística), em 2015 a 
safra brasileira de cereais, leguminosas e 
oleaginosas obteve uma produção recorde, 
chegando a impressionantes 209,5 milhões 
de toneladas colhidas.
 Ainda segundo o Instituto, o 
prognóstico para safra 2016 é um aumento 
de 7,7%, fazendo com que a produção 
ultrapasse a casa das 210 milhões de 
toneladas. Ao que tudo indica as previsões 
irão se confirmar, já que só em setembro 
deste ano o agronegócio foi responsável pela 
geração de 6,9 milhões de dólares positivos 
na balança comercial brasileira, conforme 
aponta relatório divulgado pelo Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços.
 No Paraná, o agronegócio é 
responsável por praticamente um terço do PIB 
(Produto Interno Bruto), fator que impulsiona 
a economia do estado, fazendo com que aqui 
a crise tenha efeitos menos nocivos do que 
em outras regiões do Brasil. “Com percas na 
indústria, comércio e serviços, acabamos 
ganhando espaço na economia nacional, pois 
com a força do campo nossa queda tem sido 
menor do que a de outros estados”, enfatizou 
o Secretário Estadual de Agricultura e 
Abastecimento, Norberto Ortigara, lembrando 
que o estado ocupa hoje o posto de quarta 
economia do país.

  Assim como no Paraná, o agronegócio 
apresenta-se como base de sustentação da 
economia guarapuavana, não somente devido 
aos altos valores gerados pela atividade, mas 
também por criar uma série de empregos 
direta ou indiretamente ligados à produção e 
industrialização do que é colhido no campo. 
“A importância do agronegócio para nossa 
economia é indiscutível. Temos que olhar 
o dinheiro que o agronegócio nos gera e, 
por consequência de toda cadeia produtiva 
relacionada ao comércio, à prestação de 
serviços, que vai desde a oficina mecânica 
que faz a manutenção das máquinas, por 
exemplo, colocando esse dinheiro em 
circulação”, afirmou o Prefeito de Guarapuava, 
Cesar Silvestri Filho, durante a abertura do 
Wintershow, evento que discute pesquisas 
sobre cereais de inverno.

 Agora, a pergunta que não quer 

calar: quais os segredos que fazem com que 

tenhamos um agronegócio tão bem preparado 

para enfrentar momentos de turbulência 

econômica? As respostas podem ser muitas, 

mas certamente a pesquisa está entre elas.

COM PERCAS NA INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO E SERVIÇOS, ACABAMOS 
GANHANDO ESPAÇO NA ECONOMIA 
NACIONAL, POIS COM A FORÇA 
DO CAMPO NOSSA QUEDA TEM 
SIDO MENOR DO QUE A DE OUTROS 
ESTADOS
Norberto Ortigara - Secretário Estadual de Agricultura e Abastecimento 

“

“
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As produções de culturas de inverno como cevada e trigo são potencializadas com as pesquisas da FAPA

 Seja no pão quentinho que você acabou de 
comprar na padaria, no chocolate ou no biscoito da hora 
do intervalo, ou naquela gelada com os amigos no final 
de semana, eles sempre estão lá. Os cereais de inverno, 
como o trigo e a cevada, estão presentes em vários 
produtos que consumimos com frequência. Para garantir 
a qualidade do produto final que será servido na mesa das 
famílias brasileiras, os produtores recorrem a tecnologias 
que promovam as melhores técnicas de utilização do solo, 
manejo de culturas, controle de pragas, entre outras.
 Nesse sentido, a Cooperativa Agrária 
Agroindustrial, localizada em Guarapuava, no Distrito de 
Entre Rios, uma das maiores produtoras de culturas de 
inverno do Brasil, tem trabalhado fortemente em pesquisas 
que auxiliem o agricultor a aumentar seus índices de 
produtividade. Através da FAPA (Fundação Agrária de 
Pesquisa Agropecuária), só em 2016 a Cooperativa investiu 
perto de R$ 9 milhões em estudos que procuram dar aos 
produtores cooperados e fomentados informações sobre 
como conduzir os processos de plantio e colheita da 
melhor maneira possível. 
 Este esforço em produzir com excelência 
aparece de forma positiva nos resultados apresentados 

pela Cooperativa. Em 2015, apesar da incidência do 
fenômeno El Niño, que provocou uma reviravolta no clima 
do inverno em todo sul do Brasil, foram colhidas 82.244 
toneladas de trigo e 81.839 toneladas de cevada, segundo 
exposto no Relatório Anual da Agrária. Somadas as outras 
culturas promovidas pela Cooperativa, foram mais de 813 
toneladas de grãos produzidas pelos cooperados, que 
são utilizadas nas cinco grandes indústrias mantidas 
pela empresa: farinha, milho, óleo e farelo, ração e malte 
(esta última responsável por 25% de todo malte presente 
no mercado nacional). Para que o conhecimento gerado 
nos campos da FAPA chegue ao produtor, a Agrária lança 
mão de diversos meios como publicação de pesquisas 
que podem ser acessadas através do portal do cooperado, 
comercialização de laudos técnicos e, principalmente 
repasse de informações à equipe de agrônomos da 
Cooperativa responsável pela assistência técnica às 
propriedades. Outra maneira utilizada para disseminar 
o resultado destas pesquisas são os eventos científicos 
promovidos pela Fundação, como o Dia de Campo de 
Verão e o Wintershow, maior evento científico de cereais 
de inverno de todo país, que este ano ocorreu entre os dias 
18 e 20 de outubro.

WINTERSHOW: UMA VITRINE PARA AS NOVAS TECNOLOGIAS EM 
CEREAIS DE INVERNO
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NOS ALEGRA VER UM EVENTO 
VOLTADO À PESQUISA, À 
DIVERSIFICAÇÃO E AO FOMENTO 
DE NOVAS TECNOLOGIAS E QUE 
PROMOVE O NOSSO DIFERENCIAL, 
QUE É A ALTA PRODUTIVIDADE DAS 
CULTURAS DE CEVADA E TRIGO. 
NESTA ÉPOCA DO ANO A ATENÇÃO 
DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO SE 
VOLTA PARA GUARAPUAVA

“

“
Cesar Silvestri Filho – Prefeito de Guarapuava

AGRICULTURA

 Estes eventos são gratuitos, e além de externarem 
à comunidade do agronegócio os avanços obtidos através 
das atividades realizadas pela FAPA, tem como objetivo atrair 
produtores, cooperativas e profissionais do setor para que 
conheçam os produtos da Agrária. “O intuito do Wintershow 
é atrair pessoas que gostam de tecnologia e que querem 
entender melhor a agricultura, porque elas também podem 
ser nossos clientes e fomentados, ajudando a abastecer as 
cinco indústrias da Cooperativa”, esclarece Leandro Bren, 
Coordenador da FAPA.
 Para o Secretário Estadual de Agricultura, eventos 
como o Wintershow trazem a informação para mais perto 
do produtor rural e auxiliam a aumentar a produtividade no 
campo. “Quem não aprende algo novo todo dia fica pra trás, em 
qualquer área e também na agricultura. Hoje o conhecimento 
explica três quartos que a gente colhe no campo, por isso 
boa parte dos nossos agricultores compreende melhor as 
informações e as aplica conforme suas condições”, avaliou 
Norberto Ortigara.
 Já o Prefeito de Guarapuava, Cesar Silvestri 
Filho, destacou que o Wintershow, além de disseminar 
conhecimento, mostra a todo Brasil a relevância do 
agronegócio guarapuavano. “Nos alegra ver um evento 
voltado à pesquisa, à diversificação e ao fomento de novas 
tecnologias e que promove o nosso diferencial, que é a alta 
produtividade das culturas de cevada e trigo. Nesta época 
do ano a atenção do agronegócio brasileiro se volta para 
Guarapuava”, disse.
 O Secretário Municipal de Agricultura de 
Guarapuava, Itacir Vezzaro, classificou o Wintershow 
como um importante meio de promover a interação 
entre produtores e pesquisadores. “O Wintershow é uma 

oportunidade não apenas para o agricultor, mas também 
para o pesquisador mostrar todo trabalho que realizou, 
transmitindo essa tecnologia para os agricultores, que 
estão na linha de frente da produção”, salientou.

 Durante os três dias de evento, o Wintershow reuniu 
um público de 5300 pessoas, entre cooperados, produtores, 
estudantes, de Guarapuava e região, e comunidade em geral. 
O evento contou com a participação de cerca de oitenta 
expositores entre revendedoras de máquinas agrícolas, 
bancos e cooperativas de crédito, multinacionais dos ramos 
de insumos agrícolas e entidades ligadas ao setor. 
 Dentre as atividades desenvolvidas no Wintershow 
2016 estiveram diversas palestras simultâneas, onde os 
pesquisadores da FAPA falaram sobre assuntos como 
manejo de cultivares, rotação de culturas, manejo de pragas, 
conservação do solo, e outros.
 Além das palestras técnicas, foram realizadas 
ainda dinâmicas de máquinas e palestras com grandes 
nomes do cenário nacional como Mário Sérgio Cortella, 
José Luiz Tejon, e a medalhista olímpica e ex-jogadora 
da seleção brasileira de vôlei Virna. “Eventos como o 
Wintershow cumprem com o papel social da FAPA. Mesmo 
Guarapuava sendo uma cidade do interior, muitas vezes 
as pessoas não sabem que os cereais de inverno estão 
presentes no seu dia a dia e esta é uma oportunidade para 
elas conhecerem o campo”, declarou Leandro Bren.

 Para a empresária Loren D’Angelo, participar 
do Wintershow 2016 lhe proporcionou a oportunidade 
de conhecer mais sobre o trabalho desenvolvido pela 
Cooperativa Agrária. “Quando vejo que a FAPA tem um 
investimento desses e atrai pessoas que não são da área, 
como eu, podemos ver o tamanho deste projeto. Por estar 
em uma área distante do agronegócio, participar do evento e 
conhecer mais sobre a agricultura foi um presente”, concluiu.

WINTERSHOW E SUA RELAÇÃO COM A COMUNIDADE
EVENTOS COMO O WINTERSHOW 
CUMPREM COM O PAPEL SOCIAL DA 
FAPA. MESMO GUARAPUAVA SENDO 
UMA CIDADE DO INTERIOR, MUITAS 
VEZES AS PESSOAS NÃO SABEM 
QUE  OS CEREAIS DE INVERNO ESTÃO 
PRESENTES NO SEU DIA A DIA ESTA 
É UMA OPORTUNIDADE PARA ELAS 
CONHECEREM O CAMPO

“

“

Leandro Bren – Coordenador da FAPA

O público do Wintershow passou de 4 mil pessoas
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demarcados com cones, que identifiquem o 
local. “Os comerciantes ajudarão muito nesse 
processo de conscientização se colocarem 
os cones inibidores, pois automaticamente 
os condutores perceberão que não podem 
deixar os veículos nestas vagas”, comenta. 
Sell Junior também argumenta que mesmo os 
estabelecimentos que possuem poucas vagas 
de estacionamento podem destinar aos idosos 
e deficientes vagas compartilhadas.

A fiscalização do cumprimento da 
nova lei ficará à cargo do departamento de 
trânsito da Polícia Militar e da Secretaria 
Municipal de Trânsito (antigo GUARATRAN). 
Como o número de agentes para fiscalização 
é pequeno para o tamanho na cidade, serão 
realizadas blitz educativas, com o objetivo de 
orientar a população.

Outro ponto importante apontado por Sell 
Junior diz respeito à identificação das pessoas 
que podem usufruir destas vagas. “Os idosos ou 
pessoas com deficiências, sejam temporárias ou 
permanentes, devem obter uma credencial para 
poder utilizar essas vagas. Para isso a pessoa 
deve ir até a Secretaria de Trânsito, com um 
laudo, e solicitar uma credencial. Isso porque 
muitas deficiências, como a surdez, por exemplo, 
não são aparentes”, esclarece o Presidente do 
COMDDEG, alertando que os beneficiários da lei 
que não estiverem devidamente identificados 
também podem ser multados. Além disso, para 
as vagas localizadas nas ruas, o uso do ESTAR é 
obrigatório, mesmo com a posse da credencial.

COMDDEG PEDE APOIO DOS EMPRESÁRIOS PARA ORIENTAR 
CONDUTORES SOBRE O USO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO 
DESTINADAS A IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Em primeiro de novembro entra em 
vigor em todo território brasileiro a Lei 
13.281/2016, que altera, entre outras coisas, 
um ponto bastante importante do Código de 
Trânsito Brasileiro, que diz respeito às vagas 
de estacionamento reservadas para idosos e 
pessoas com deficiência. A partir deste mês 
serão multados todos os condutores que 
estacionarem nestas vagas sem portarem em 
seus veículos credenciais específicas para tal.

Sim, por incrível que pareça, a legislação 
de trânsito nacional não previa sanções para 
o condutor que estacionasse nas vagas 
destinadas para idosos ou pessoas com 
deficiência. Mas agora a medida promete 
apertar no bolso de quem descumprir a 
lei: seja na rua ou em estacionamentos de 
estabelecimentos comerciais o condutor que 
deixar seu veículo nestas vagas poderá ser 
autuado com multa gravíssima, que atualmente 
é taxada em R$ 293,47.

De acordo com o presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
(COMDDEG), Darcy Sell Junior, algumas grandes 
lojas de departamento e supermercados do 
município já foram chamados para reuniões 
do órgão, onde foram orientados sobre a 
forma correta para sinalização destas vagas. 
Além da marcação no chão, estes espaços 
devem estar sinalizados horizontalmente e 

OS COMERCIANTES AJUDARÃO 
MUITO NESSE PROCESSO DE 
CONSCIENTIZAÇÃO SE COLOCAREM 
OS CONES INIBIDORES, POIS 
AUTOMATICAMENTE OS 
CONDUTORES PERCEBERÃO QUE 
NÃO PODEM DEIXAR OS VEÍCULOS 
NESTAS VAGAS

“

“

Darcy Sell Junior – Presidente do COMDDEG

TRÂNSITO

O estacionamento do mercado Superpão Compre Mais é um exemplo de boa 
sinalização das vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência
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Há 10 anos os irmãos Adriana e Kiko Dalla Vecchia deram início ao Restaurante Casa 
Vecchia. A parceria e o compromisso em atender com qualidade fez com que a empresa 
tornasse-se uma referência em gastronomia em Guarapuava e região. No mês que o Casa 
Vecchia completa sua primeira década de atividade conversamos com o chef Kiko Dalla 
Vecchia, que nos falou sobre a consolidação do negócio durante este período 

Irmãos na vida e nos negócios: 
Adriana e Kiko Dalla Vecchia 
comemoram os 10 anos do 
Restaurante Casa Vecchia



28 NOVEMBRO 2016

Coluna
EMPREENDEDOR

COMO SURGIU A IDEIA DE INVESTIR NO RAMO DE ALIMENTAÇÃO?
O Restaurante Casa Vecchia começou como uma brincadeira 
na nossa chácara. Tinha um espaço onde eu cozinhava para 
os amigos durante os finais de semana. Eles sempre falavam 
que eu cozinhava bem e na época apareceu este restaurante 
(localizado na Rua Vicente Machado) para vender, por um preço 
bem acessível. A pessoa que era dona do negócio não queria 
mais trabalhar na área, porque estava cansada. Então convidei 
minha irmã Adriana para comprarmos, já que o preço estava 
muito bom e o aluguel também era bastante acessível, e, caso 
não desse certo, montaríamos um salão pequeno de festas para 
família, pois gostamos muito de nos reunir. 

COMO É O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE CASA VECCHIA?
O restaurante funciona segunda a segunda. Durante os dias 
de semana atendemos em média 150 pessoas. Aos sábados e 
domingos nossa clientela dobra. Oferecemos 26 tipos de salada 
e mais 28 tipos de pratos, que são modificados quase todos 
os dias. Na segunda-feira nosso cardápio é baseado em uma 
brincadeira que faço pelo Brasil e pelo mundo, na terça servimos 
comida oriental, na quarta árabe e na quinta só comidas 
brasileiras. Na sexta servimos a comida italiana e nos sábados 
e domingos uma mistura de tudo isso.

DE QUE FORMA VOCÊS COMEÇARAM A TRABALHAR COM EVENTOS?
Abrimos em novembro de 2006 e em março de 2007 fizemos o 
nosso primeiro evento: o  Jantar Divas, do Conselho da Mulher 
da ACIG. Eram mais de 100 pessoas e eu nunca havia feito 
eventos como este. Tive que desmontar a cozinha, inclusive 
tirando o fogão pela janela. Quase morri, mas do evento mesmo 
já saí com dois casamentos fechados para dois meses depois.
Cada vez era a mesma logística, desmontar toda cozinha para 
levar aos locais onde fazíamos os eventos. Eu chegava a passar 
mal, pensando que seria o último evento e dizendo para mim 
mesmo que não queria mais. Mas a procura foi aumentando, 
então falei para a Adriana que tínhamos entrado de vez no 
ramo e que precisávamos investir. Começamos a comprar 
fogão e demais materiais que necessitávamos para realizar 
as atividades fora do restaurante. Comecei também a me 
especializar, principalmente fazendo pesquisas, vendo quais 
eram as tendências. Na época em Guarapuava todos os eventos 
seguiam o mesmo padrão de cardápio: entrada com canapés 
na mesa e finalizando com escalope ao molho madeira. Então 
fomos modificando um pouco esta área. Primeiro entramos 
com a mesa de antepastos, que foi uma novidade para o 
guarapuavano, logo também já passamos para os finger foods, 
fui elaborando os cardápios, trabalhando com molhos diferentes, 
e assim nos firmamos no mercado.

QUANTOS COLABORADORES A EMPRESA TEM HOJE? EXISTE A 
CONTRATAÇÃO DE UMA EQUIPE ADICIONAL PARA REALIZAÇÃO 
DOS EVENTOS?
Em 2015 fizemos mais de 100 eventos. Isso vai desde um jantar 
para poucas pessoas até eventos gigantescos. O restaurante 
hoje trabalha com um número maior de colaboradores em função 
disso. Só um exemplo, há pouco ligou uma moça pedindo para 
preparamos um jantar amanhã para 40 pessoas. Eu não digo 
não e sempre damos um jeito de fazer. Por isso, temos uma 
equipe a mais para cuidar desses casos. Atualmente temos 26 
colaboradores fixos e em torno de 60 flutuantes, que é o pessoal 
que nos ajuda a produzir, porque muita coisa precisamos deixar 
pronta antes do dia do evento, e servir. Temos que ter também 
todo um cuidado de armazenamento, com geladeiras especiais.

QUAL O MAIOR NÚMERO DE EVENTOS QUE VOCÊS JÁ FIZERAM 
EM UM MESMO DIA?
Nosso máximo foram seis eventos em um mesmo dia. Isto na 
verdade se tornou bastante normal. Nesta semana (em que 
estávamos conversando) sexta vou estar em Quedas do Iguaçu, 
sábado estarei em Pitanga, porque também já estamos saindo 
bastante.

VOCÊ ACABA DE NOS DIZER QUE O CASA VECCHIA ESTÁ 
FAZENDO MUITOS EVENTOS EM OUTRAS CIDADES. COMO 
ACONTECE ESSE CONTATO COM O PESSOAL DE FORA?
Guarapuava está se tornando um polo. Hoje muitos dos melhores 
profissionais da área de eventos do Paraná estão aqui. Isto em todas 
as áreas, como decoração, som e iluminação, cerimonial. Os eventos 
na cidade geralmente são mega eventos. Tanto que não sei se outros 
centros, como Curitiba, fazem festas de 15 anos como as que são 
feitas aqui, por exemplo. E isso acaba trazendo muitos convidados 
de fora, como parentes e amigos. Estas pessoas entram em contato 
com o nosso trabalho, veem as coisas diferentes que fazemos aqui, 
e acabam fazendo pesquisas conosco. 

QUAL FOI O PRIMEIRO EVENTO QUE VOCÊS FIZERAM EM 
OUTRO MUNICÍPIO?
O primeiro evento em outra cidade foi um casamento em 
Pitanga. Logo em seguida fiz outro em Foz do Iguaçu. De 
Guarapuava a Foz são aproximadamente 350 km, foi o trajeto 
mais longo que fizemos. Foi uma experiência muito bacana. 
Levamos um ônibus para a equipe, um ônibus para cozinha, 
caminhão de refrigeração, enfim, toda a estrutura necessária. 
Hoje, as cidades onde mais fazemos eventos são as do entorno 
de Guarapuava como Pitanga, Prudentópolis. Também temos 
eventos agendados para Ponta Grossa, um 15 anos bem grande, 
e estamos com orçamentos para Curitiba e para São Paulo. Para 
nós é bastante gratificante estarmos expandindo. 

O Casa Vecchia criou um novo conceito na hora de servir nos eventos 

EM 2015 FIZEMOS MAIS DE 100 
EVENTOS. ISSO VAI DESDE UM 
JANTAR PARA POUCAS PESSOAS 
ATÉ EVENTOS GIGANTESCOS. O 
RESTAURANTE HOJE TRABALHA 
COM UM NÚMERO MAIOR DE 
COLABORADORES EM FUNÇÃO DISSO

“

“

Kiko Dalla Vecchia – Empresário
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VOCÊ É SÓCIO DA SUA IRMÃ NO RESTAURANTE CASA 
VECCHIA. COMO VOCÊS DIVIDEM AS TAREFAS PARA 
CONDUÇÃO DO NEGÓCIO?
No Restaurante eu coordeno a produção, a Adriana fica na parte 
administrativa e a Bruna, minha filha, na frente do salão. Em 
eventos em também coordeno toda produção na cozinha e o 
modo de servir o cardápio e a Adriana a parte de onde servir a 
comida, ou seja, materiais, contratação de garçons. Ela faz esta 
parte mais burocrática, que eu acredito ser a mais importante. 
Um exemplo: às vezes eu faço uma comida e servimos em uma 
travessa qualquer e aí vem ela com uma surpresa, traz umas 
travessas maravilhosas. Isso parece que muda a comida, apenas 
pelo visual. E os casamentos e eventos em geral estão exigindo 
muito isso, antigamente era apenas um prato e o par de talheres 
e um copo. Hoje a mesa precisa ser posta completamente, 
composta por suplá, guardanapo de tecido, todas as taças, as 
cores de taças ornamentando com a decoração. Quando não 
temos no estoque algum destes materiais trazemos de fora, 
para deixarmos os eventos ainda mais glamorosos.

DE QUE FORMA VOCÊ DEFINE A PARCERIA COM A ADRIANA?
Sobre a parceria com a minha irmã? É muito bacana. Sempre 
nos demos muito bem, nos conhecemos muito bem, sabemos 
até onde podemos ir. Com relação a trabalho quando estou com 
ela sei que não preciso me preocupar com nada. Nunca houve 
de eu decepcioná-la na cozinha ou de ela me decepcionar no 
momento de servir os pratos.

COMO VOCÊ CONSTRÓI O CARDÁPIO PARA EVENTOS? É 
COMUM A CRIAÇÃO DE NOVOS PRATOS?
A criação de novos pratos acontece muito. Os cardápios dos 
nossos eventos são personalizados. Já aconteceu de recebermos 
noivas que nos conheceram em outros eventos e nos disseram 
que o cardápio estava maravilhoso, mas não queriam nada daquilo 
que haviam provado, pois os convidados dos dois eventos eram os 
mesmos. Então eu sento com o cliente para definir. Me preocupo 
muito em não me ater especificamente ao que ele gosta, mas sim 
ao que os convidados gostam. Já aconteceu de fazermos eventos 
onde os noivos pediram um cardápio elaborado e os convidados 
nos perguntarem que horas iria sair a costela. Nos preocupamos 

em saber o que o cliente quer aliado ao que público que estará 
presente quer. A festa precisa agradar todos que participam dela. 
Sempre estamos orientando os clientes neste sentido e em cima 
daquilo que eles nos dizem criamos pratos novos.

COMO SURGIU A IDEIA DO NOVO ESPAÇO, O SPAZIO VECCHIA?
Já fazia algum tempo que estávamos com o projeto de termos o 
nosso espaço, até porque facilita para o contratante e fica mais 
em conta o espaço, porque não temos frete, não tem quebra 
de material, não tem desgaste do nosso mobiliário. Tendo um 
espaço próprio é um gasto a menos para o cliente. Além é claro 
da nossa comodidade para trabalhar. 
Há dois anos fiz uma feira de noivas onde várias pessoas 
passaram pelo estande e comentaram que queriam nos contratar, 
mas acabavam optando por outros locais onde o serviço de 
buffet já estava incluso. Então junto com a Adriana percebemos 
que era a hora de investir. Apareceu esta oportunidade, e minha 
irmã, como uma excelente responsável pela parte financeira, 
foi fazendo os ajustes. Surpreendentemente, achávamos que 
teríamos os primeiros eventos apenas em novembro, pois 
inauguramos em março. Um mês depois já tínhamos eventos 
agendados e não paramos mais. Todo evento tem uma 
programação no mínimo um ano antes. Alguns aniversários 
surgiram, eventos que estavam pré-agendados em outros 
locais acabaram fechando conosco, e isso tem nos deixado 
bem animados. O Casa Vecchia aqui na Vicente Machado para 
almoço é um lugar para 100 pessoas, e quando utilizamos para 
eventos colocamos até 80 pessoas. Na Rua Guaíra, onde fica a 
nossa Churrascaria, temos espaço para 170 pessoas. O Spazio 
comporta 500 pessoas, para jantares. Para formaturas temos o 
espaço liberado para até 1200 pessoas. Temos três locais hoje 
que podemos oferecer para as pessoas realizarem seus eventos.

SE VOCÊ PUDESSE DEIXAR UM CONSELHO PARA QUEM 
PENSA EM ABRIR UM NEGÓCIO OU PARA QUEM COMEÇOU A 
EMPREENDER HÁ POUCO TEMPO, QUAL SERIA?
Na minha área o segredo é a dedicação. É só fazer com amor, 
carinho e qualidade que você vai conseguir. Eu conheço pessoas 
que criaram famílias fazendo coxinha. Mas não é qualquer 
coxinha, é a melhor coxinha. Então o conselho é este: tudo que 
você for fazer faça bem feito, com os pés no chão e sempre 
buscando novidades. 

O Casa Vecchia criou um novo conceito na hora de servir nos eventos 

NA MINHA ÁREA O SEGREDO É A 
DEDICAÇÃO. É SÓ FAZER COM AMOR, 
CARINHO E QUALIDADE QUE VOCÊ 
VAI CONSEGUIR. EU CONHEÇO 
PESSOAS QUE CRIARAM FAMÍLIAS 
FAZENDO COXINHA. MAS NÃO É 
QUALQUER COXINHA,
É A MELHOR COXINHA

“

“

Kiko Dalla Vecchia – Empresário
Todos os cardápios feitos pelo Casa Vecchia para eventos são personalizados 
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de eventos como este sempre que necessário. 
“Acredito que o associativismo é a mola propulsora 
para que nossas empresas se desenvolvam. Por 
isso, estaremos sempre de portas abertas para 
recebê-los”, disse.
 Segundo o Presidente da CACICOPAR, 
Marco Aurélio Borges, quando as lideranças 
têm mais acesso às informações sobre o 
funcionamento do sistema associativista elas 
acabam tendo mais vontade de participar de 
ações que trazem melhorias para toda classe 
empresarial e, porque não dizer, para sociedade 
em geral. “Precisamos que todas as Associações 
que fazem parte da Coordenadoria sejam 
representadas, para que possam enxergar o 
sistema e perceber que através dele podemos 
fazer muito mais”, afirmou durante sua fala no 
evento.
 Em seu pronunciamento, o Presidente 
da FACIAP, Guido Bresolin Junior, tratou sobre 
os conceitos do associativismo e fez um breve 
balanço de sua gestão à frente da Federação, 
especialmente no que diz respeito às iniciativas 
de capacitação oferecidas aos empresários, 
como os cursos disponíveis pela UNIFACIAP, e 
o monitoramento de Projetos de Lei e votações 
na Assembleia Legislativa do Paraná que são de 

 
ASSOCIATIVISMO

CACICOPAR PROMOVE ENCONTRO COM
LIDERANÇAS DA REGIÃO

 No dia 10 de outubro, lideranças empresariais 
de toda região estiveram reunidas na ACIG para um 
encontro promovido pela CACICOPAR (Coordenadoria 
das Associações Comerciais e Empresariais do 
Centro-Oeste). O evento contou com a presença de 
representantes de Guarapuava e dos municípios 
de Boa Ventura de São Roque, Candói, Cantagalo, 
Foz do Jordão, Goioxim, Pinhão, Pitanga e Turvo, 
além do Presidente da FACIAP (Federação das 
Associações Comerciais e Empresariais do Paraná), 
Guido Bresolin Junior, e do Diretor de Relações 
Institucionais da entidade, Márcio Vieira.
 O principal objetivo do encontro foi 
promover uma aproximação entre CACICOPAR, 
FACIAP e as Associações Comerciais e 
Empresariais que compõem a Coordenadoria. Para 
isso, os participantes puderam conhecer melhor 
o funcionamento do sistema associativista, as 
bandeiras que são elencadas pelo associativismo 
no Paraná e no Brasil, e os desafios de promover 
o empreendedorismo em uma região que apresenta 
um dos menores índices de desenvolvimento 
humano da região sul do Brasil.
 O Presidente da ACIG, Rudival Kasczuk, 
mostrou entusiasmo ao receber o encontro e 
colocou a estrutura da Associação à disposição da 
Coordenadoria e da Federação para a realização 

Atualmente a CACICOPAR é composta por 16 Associações Comerciais e Empresariais
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a importância de estar inserido no sistema 
associativista. “O associativismo é essencial para 
a mudança. Primeiro, porque juntos conseguimos 
ir mais longe. Segundo, porque através dele 
fugimos da questão do ‘ter’. Diferente da política, 
por exemplo, no associativismo nós nos doamos, 
pois todas essas lideranças atuam como Diretores 
e Presidentes voluntários em suas Associações. 
Precisamos sempre estar dando esse passo à 
frente, fortalecendo nossa região”, avaliou.

PRECISAMOS PENSAR EM UMA 
LIDERANÇA QUE FAÇA A DIFERENÇA, 
POR ISSO A NECESSIDADE DE 
ESTARMOS ORDENADOS EM 
ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E 
EMPRESARIAIS. AS ACES TÊM 
QUE SER TRANSPARENTES, 
DEMOCRÁTICAS E ESTAREM LIGADAS 
À COMUNIDADE

“

“

Guido Bresolin Junior – Presidente da FACIAP

 
ASSOCIATIVISMO

QUEM É QUEM NO SISTEMA ASSOCIATIVISTA?

A Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná é a mãe 
de todas as Associações Comerciais e Empresariais do estado. Localizada em 
Curitiba, é sua função mapear, organizar e promover mobilizações em prol das 
demandas da classe empresarial paranaense. Para realizar essa função com 
mais eficiência, a FACIAP dividiu o estado em 12 regiões e criou em cada uma 
delas coordenadorias.

A Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Centro-
Oeste do Paraná é uma das 12 coordenadorias criadas pela FACIAP. 
Atualmente, ela é composta por 16 municípios: Boa Ventura de são Roque, 
Candói, Cantagalo, Foz do Jordão, Goioxim, Guarapuava, Laranjeiras do 
Sul, Manoel Ribas, Marquinho, Nova Laranjeiras, Palmital, Pinhão, Pitanga, 
Reserva do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu e Turvo. Sua principal função é 
fortalecer o associativismo na região.

As Associações Comerciais e Empresariais (ACEs) são os braços do 
sistema associativista presentes em cada município. As ACEs trabalham 
oferecendo uma rede de benefícios que dinamize o dia a dia do empresário, 
além de lutar por demandas da classe. 

O Presidente da FACIAP, Guido Bresolin Junor, esteve presente no evento

interesse da classe empresarial. “Precisamos 
pensar em uma liderança que faça a diferença, 
por isso a necessidade de estarmos ordenados 
em Associações Comerciais e Empresariais. As 
ACEs têm que ser transparentes, democráticas e 
estarem ligadas à comunidade”, destacou.
 Para  a Vice-Presidente da Associação 
Comercial e Empresarial de Pitanga (ACEPI), 
Simone Lopes, a participação neste tipo de evento 
é muito válida para que o empresário compreenda 

A CACB é a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do 
Brasil. Formada por 27 federações, que representam cada um dos estados 
brasileiros, a entidade conta com cerca de 2300 Associações Comerciais 
e Empresariais ligadas à ela, representando mais de dois milhões de 
empresários por todo país. Sediada em Brasília, a CACB luta por demandas 
de diversos setores, especialmente as referentes ao micro e pequeno 
empreendedor, que  corresponde a 89% das empresas que representa.

Todos os meses, seja no site ou na Revista ACIG, citamos inúmeras vezes siglas como CACICOPAR, FACIAP 
E CACB. Mas o que elas de fato significam? Por que é importante conhecê-las? É o que contaremos a seguir.
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CONHEÇA OS CANDIDATOS 
ELEITOS NAS ELEIÇÕES 2016
A matéria de capa da edição 100 da Revista Acig mostrou a você leitor a importância do voto consciente. 
Passado o processo eleitoral, em outubro, conheça os candidatos que foram escolhidos pela nossa 
população para estar à frente dos poderes executivo e legislativo nos próximos quatro anos:

Prefeito Eleito
Cesar Silvestri Filho
Nome: Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Ocupação: Prefeito
Grau de instrução: Superior Completo 
Quantidade de Votos: 57. 969
Vice: Itacir Vezzaro
Partido: PPS (Partido Popular Socialista)
Coligação: Força para muito mais (PPS / PDT / PROS/ PMB / PSC 
/ PR / PSD / PHS / PMN / PSDC / PRB / PSL / PRP / PSB / PTB 
/ PV / PMDB)

Vereador Eleito
Dognei Aldonei
Nome Completo: Aldonei Luis Bonfin
Ocupação: Servidor Público Municipal
Grau de Instrução: Ensino Fundamental Completo
Quantidade de votos: 1944
Partido: PDT (Partido Democrático Trabalhista)
Coligação: Aliança para o Progresso (PDT/ PPS/ PMDB)

Vereadora Eleita
Maria José
Nome Completo: Maria José Mandu Ribeiro Ribas
Ocupação: Enfermeira
Grau de Instrução: Superior Completo
Quantidade de votos: 1431
Partido: PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira)
Coligação: Sempre com você (PP/ PSDB/ DEM)

Vereador Eleito
Celso Costa
Nome Completo: Celso Lara da Costa
Ocupação: Contador
Grau de Instrução: Superior Completo
Quantidade de votos: 1716
Partido: PPS (Partido Popular Socialista)
Coligação: Aliança para o Progresso (PDT/ PPS/ PMDB)

Vereador Eleito
Dr. Rodrigo Crema
Nome Completo: Rodrigo Sereno Crema
Ocupação: Médico
Grau de Instrução: Superior Completo
Quantidade de votos: 1938
Partido: PSB (Partido Socialista Brasileiro)
Coligação: Guarapuava para todos (PSB/PTB/ PV)

Vereador Eleito
Marcio Carneiro
Nome Completo: Marcio Luiz Carneiro do Nascimento
Ocupação: Comerciante
Grau de Instrução: Superior Incompleto
Quantidade de votos: 1599
Partido: PPS (Partido Popular Socialista)
Coligação: Aliança para o Progresso (PDT/ PPS/ PMDB)

Vereador Eleito
Danilo Dominico 
Nome Completo: Danilo Dominico 
Ocupação: Servidor Público Estadual
Grau de Instrução: Superior Completo
Quantidade de votos: 1763
Partido: PSD (Partido Social Democrático)
Coligação: Participar para transformar (PSD/ PHS/ PSDC/ PMN)

Vereador Eleito
Gilson Fé e Esperança
Nome Completo: Gilson Moreira Da Silva
Ocupação: Vereador
Grau de Instrução: Ensino Fundamental Completo
Quantidade de votos: 1569
Partido: PSD (Partido Social Democrático)
Coligação: Participar para transformar (PSD / PHS / PSDC / PMN)

Vereador Eleito
Samuca 
Nome Completo: Samuel da Silva Pinto
Ocupação: Servidor Público Estadual 
Grau de Instrução: Ensino Superior Incompleto
Quantidade de votos: 1719
Partido: PPS (Partido Popular Socialista)
Coligação: Aliança para o Progresso (PDT/ PPS/ PMDB)

Vereador Eleito
Elcio Melhem
Nome Completo: Elcio José Melhem
Ocupação: Advogado
Grau de Instrução: Ensino Superior Completo
Quantidade de votos: 1511
Partido: PP (Partido Progressista)
Coligação: Sempre com você (PP/ PSDB/ DEM)
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Vereadora Eleita
Professora Terezinha
Nome Completo: Terezinha dos Santos Daiprai
Ocupação: Professora de Ensino Médio
Grau de Instrução: Superior Completo
Quantidade de votos: 1020
Partido: PT (Partido dos Trabalhadores)
Coligação: Guarapuava democrática (PT/ PCdoB/ PSOL)

Vereador Eleito
Negão – Valdemar Calixtro
Nome Completo: Valdemar Calixtro dos Santos
Ocupação: Contador
Grau de Instrução: Superior Completo
Quantidade de votos: 1428
Partido: PDT (Partido Democrático Trabalhista)
Coligação: Aliança para o Progresso (PDT/ PPS/ PMDB)

Vereador Eleito
Germano Alves
Nome Completo: Germano Toledo Alves
Ocupação: Outros
Grau de Instrução: Superior Completo
Quantidade de votos: 938
Partido: PR (Partido da República)
Coligação: Aliança para o futuro (PSC/ PROS/ PR/ PMB)

Vereador Eleito
Vardinho
Nome Completo: Valdemar dos Santos
Ocupação: Servidor Público Estadual 
Grau de Instrução: Ensino Fundamental Incompleto
Quantidade de votos: 1411
Partido: DEM (Democratas)
Coligação: Sempre com você (PP/ PSDB/ DEM)

Vereador Eleito
Prof. Serjão
Nome Completo: Sérgio André Nunes
Ocupação: Professor de Ensino Médio
Grau de Instrução: Superior Completo
Quantidade de votos: 926
Partido: PT (Partido dos Trabalhadores)
Coligação: Guarapuava democrática (PT/ PCdoB/ PSOL)

Vereador Eleito
Jabur do Motocross
Nome Completo: Valdomiro Batista
Ocupação: Vereador
Grau de Instrução: Ensino Fundamental Completo
Quantidade de votos: 1316
Partido: PRB (Partido Republicano Brasileiro)
Coligação: Fé, amor e trabalho (PSL/ PRB)

Vereador Eleito
Cezina Malusa
Nome Completo: Antonio Cezar Ferreira Prestes
Ocupação: Supervisor, Inspetor e Agente de Compras e Vendas 
Grau de Instrução: Ensino Médio Completo
Quantidade de votos: 858
Partido: PSC (Partido Social Cristão)
Coligação: Aliança para o futuro (PSC/ PROS/ PR/ PMB)

Vereador Eleito
Guto Klosowski
Nome Completo: Luiz Augusto Klosowski
Ocupação: Agente Administrativo
Grau de Instrução: Superior Completo
Quantidade de votos: 1341
Partido: PHS (Partido Humanista da Solidariedade)
Coligação: Participar para transformar (PSD / PHS / PSDC / PMN)

Vereador Eleito
Pedro Moraes
Nome Completo: Pedro Luiz Moraes 
Ocupação: Empresário
Grau de Instrução: Ensino Médio Completo 
Quantidade de votos: 867
Partido: PRB (Partido Republicano Brasileiro)
Coligação: Fé, amor e trabalho (PSL/ PRB)

Vereador Eleito
João Napoleão
Nome Completo: João Carlos Gonçalves
Ocupação: Comerciante
Grau de Instrução: Ensino Fundamental Incompleto
Quantidade de votos: 1314
Partido: PROS (Partido Republicano da Ordem Social)
Coligação: Aliança para o futuro (PSC/ PROS/ PR/ PMB)

Vereador Eleito
Luiz Juraski
Nome Completo: Luiz Juraski
Ocupação: Administrador
Grau de Instrução: Ensino Médio Completo
Quantidade de votos: 809
Partido: PRB (Partido Republicano Brasileiro)
Coligação: Fé, amor e trabalho (PSL/ PRB)

Vereador Eleito
Dedo
Nome Completo: Nelson Carlos Reclitski
Ocupação: Empresário
Grau de Instrução: Ensino Fundamental Incompleto
Quantidade de votos: 1235
Partido: PSB (Partido Socialista Brasileiro)
Coligação: Guarapuava para todos (PSB/ PTB/ PV)
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