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acig@acig.com.br
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Muito já se falou, se fala e ainda ouviremos falar dos 
momentos de crise econômica, política, moral, ética 
e de caráter no Brasil. Contudo, as coisas andam 
porque precisam andar e porque a grande maioria 
das pessoas são sensatas e capazes de superar 
as adversidades do cotidiano de forma criativa, 
inovadora e honesta.
Nesse contexto incluo a classe empresarial, que 
apesar de sofrer inúmeras formas de desestímulos 
não se deixa abater, achando forças e persistindo na 
atividade. Guarapuava em especial conta com a ACIG – 
Associação Comercial e Empresarial, legítima entidade 
em prol da defesa dos interesses empresariais.
O associativismo é sem dúvida o caminho para o 
fortalecimento da classe empresarial, que pela soma 
de esforços consegue chegar ao objetivo comum, ou 
seja, o fomento da economia, 
proporcionando melhor saúde 
financeira das empresas  e 
melhor qualidade de vida à 
sociedade como um todo.
“Você empresário, se ainda não é 
nosso associado venha conhecer 
a ACIG e junte-se a nós”.  
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Coluna
EMPRESARIAL

EVENTOS EM DESTAQUE

1 2

43

5 6

1 – A ACIG PARTICIPOU DO LIQUIDA IMÓVEIS, NOS DIAS 12, 13 E 14 
DE MAIO

2 – OS CABELEIREIROS FULVIO E ANA MARIA INAUGURARAM SEU NOVO 
ESPAÇO, TRAZENDO MAIS CONFORTO PARA SEUS CLIENTES

3 – NO DIA 9 DE MAIO O COLÉGIO ESI NOSSA SENHORA DE BELÉM CELEBROU 
SEUS 110 ANOS DE FUNDAÇÃO COM UMA MISSA REALIZADA NA CATEDRAL 

4 – A NEWSTORE SORTEOU UM LINDO PRESENTE PARA OS CLIENTES QUE 
COMPRARAM NA LOJA DURANTE O MÊS DAS MÃES. A CONTEMPLADA FOI 
CINDY FREITAS

5 – O SECRETÁRIO ESTADUAL DE JUSTIÇA, ARTAGÃO JUNIOR, EM VISITA À 
ACIG

6 – A ESCOLA ALDEIA DO SOL REALIZOU UMA COMEMORAÇÃO EM 
HOMENAGEM AO DIA DO PEDAGOGO
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BEM-VINDOS À ACIG
ESTES SÃO OS MAIS NOVOS ELOS DE NOSSA 
CORRENTE ASSOCIATIVISTA

1   –   AMERICAN CLUB

 

2   –  VALENGA ODONTOLOGIA

3   –  MADPUAVA COMPENSADO

4   –   TELAS JL

5   –  FASHION N

Fotos ACIG
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Com Prinex,
você está
sempre em
primeiro lugar
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em Engenharia da Produção pela UFSC ( Universidade 
Federal de Santa Catarina), com ênfase em Qualidade 
e Competividade.

Fui chamada por uma faculdade para dar aula na 
graduação e durante muitos anos trabalhei em empresas 
e dei aulas. Coordenei o Curso de Administração em 
Marketing e Administração Hospitalar, onde desenvolvi 
minhas habilidades de liderança.  

Em 2004, trabalhei como Gerente de marketing 
na Prati Donaduzzi em Toledo, uma das maiores 
produtoras de medicamentos genéricos do Brasil. 
Aprendi muito sobre mercado, liderança de pessoas e 
empreendedorismo com o Dr. Luiz Donaduzzi. Em 2007 
mudei para Guarapuava e fui selecionada para uma 
vaga na área de Marketing na Santa Maria Cia de Papel 
e Celulose. Coordenando a área de marketing, aprimorei 
meus conhecimentos sobre planejamento estratégico, 
objetivos, endomarketing, liderança e gestão de 
processos. Fiz o MBA de Marketing com Ênfase em 
Vendas pela FGV e em 2012, eu e meu irmão  abrimos 
em Quatro Pontes a Evidência Corretora de Seguros. 
O mercado estava promissor e resolvi investir em uma 
franquia de foto depilação e serviços de estética em 
Marechal Cândido Rondon. 

Em 2013, após o meu desligamento da Santa 
Maria, resolvi que era o momento de empreender e 
colocar em prática tudo o que tinha aprendido. Juntando 
o meu conhecimento, fiz um plano de negócios e realizei 
pesquisas para verificar a possibilidade de abrimos 
uma filial da Evidência na cidade, e assim expandirmos 
nossos negócios. Em abril de 2014 abrimos as portas 
da empresa. Optamos por trabalhar com o mercado em 
geral, porém acredito que alguns segmentos dentro do 
seguro são poucos explorados, pois necessitam  de 
conhecimento mais específico. 

Neste período credenciei-me como Consultora 
de Negócios do SEBRAE, onde hoje atuo nas áreas de 
marketing e vendas, empreendedorismo e planejamento 
estratégico. No mês passado, recebi um treinamento 
que me credenciou como auditora do MEG 125 (Modelo 
de Excelência em Gestão).

Minha História de Empreendedorismo tem a 
ver com uma coisa que aprendi e falo para os  meus 
filhos e colaboradores: você tem que ser persistente. 
A porta pode estar fechada, mas quem disse que ela 
está trancada? Você só irá saber se colocar a mão na 
maçaneta, girar e  tentar abri-la. 

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

NÓS PUBLICAREMOS GRATUITAMENTE NA REVISTA ACIG

Por Lilian Waschburger  Cadore

Coluna
VOCÊ, EMPRESÁRIO

MINHA HISTÓRIA DE 
EMPREENDEDORISMO

Minha História de Empreendedorismo começou 
quando era criança. Eu e meus irmãos ajudávamos a 
atender os clientes da lanchonete do meu pai numa 
pequena cidade do Oeste do Paraná, chamada Quatro 
Pontes. Foi com ele que aprendi sobre atendimento 
a clientes, sobre saber e entender o que cada um 
queria, e sobre empreender em novos negócios. Aos 
12 anos, meus pais montaram uma loja de presentes 
e brinquedos. Eu ajudava a fazer preço, etiquetar os 
produtos, atender clientes, fazer o crediário, pacote 
de presente, entre outros. Aos 14 anos minha mãe me 
levou para fazer compras em São Paulo, na Rua 25 de 
Março. Aprendi sobre como comprar as encomendas 
dos clientes, além de trazer novidades. 

Cursei Magistério e concomitantemente fiz o 
técnico em contabilidade. Passei na faculdade de 
Psicologia, mas optei por cursar Administração, onde 
surgiu o desejo maior em ter meu próprio negócio. 
Na Universidade, já morando em Cascavel, comecei 
a estagiar na antiga Telepar. Foi uma experiência que 
me ensinou muito sobre gestão, pois a empresa era 
forte nesta área.  Entrei sem saber ligar o computador 
e quando vi estava ministrando aulas de informática 
no SESC. Com o estágio quase no fim resolvi procurar 
uma colocação no mercado de trabalho e consegui 
uma vaga na Spaipa (Coca Cola), para Analista de 
Vendas. Estava no segundo ano da Faculdade. Comecei 
na área de vendas e marketing, dando todo o apoio 
para a regional, organizando eventos, fechamento de 
informações de vendas e marketing, planejamento, 
entre outras atividades. Fiquei lá por mais de dois anos. 

Sai da Spaipa para empreender, fiquei por 8 
anos em uma empresa de manutenção e serviços para 
Postos de Combustível. Aprendi sobre todos os setores 
do negócio. Com o término da Faculdade fiz Mestrado 
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32 ANOS 
J. Losso Assessoria Imobiliária  14/06/85
Esquadria de Ferro Centro Oeste 01/06/85

36 ANOS 
Show Modas 01/06/81
Jamalito Confecções 01/06/81

40 ANOS 
Rolmaq 10/06/77

41 ANOS 
Carrocerias Aeroporto 01/06/76

42 ANOS 
Erva Mate 81 01/06/75
Gráfica Impresset 01/06/75

44 ANOS 
Agroboi 20/06/73

68 ANOS 
Casa Real 10/06/49

FUNDAÇÃO FUNDAÇÃO FUNDAÇÃOEMPRESA EMPRESA EMPRESA

1 ANOS 
King Colchões e Estofados 06/06/16

2 ANOS 
Mercadinho Jordão 11/06/15
Docinho Docéu 01/06/15

4 ANOS 
Link Monitoramento 10/06/13

5 ANOS 
Fábrica dos Óculos 28/06/12
Comercial BSD Guarapuava 06/06/12

6 ANOS 
Claudio Cabeleireiro 24/06/11
Augustin 21/06/11
Óticas Precisão 01/06/11

7 ANOS 
Pereira de Paula Sociedade de Advogados 23/06/10
Confira 16/06/10
Luciano Ortiz 06/06/10
Follow Investimentos 01/06/10

8 ANOS 
Honda Saikon Veículos 01/06/09

10 ANOS 
Tratorcase S/A 04/06/07

11 ANOS 
Xuxa Bike 22/06/06
Reptec Tecnologia 19/06/06

12 ANOS 
Alfa Automação Comercial 28/06/05
Dvalore Contadores e Consultores 17/06/05
Imperium Imóveis 08/06/05
Crestani Peças e Serviços 01/06/05

15 ANOS 
Cereal Beneficiamento 17/06/02
B & N Hotel Express 15/06/02

17 ANOS 
LSR - Escritorio De Engenharia / E. 14/06/00
Mservice 13/06/00
Refriauto 13/06/00
Lado a Lado Modas 06/06/00
Lupis Tecnologia e Sistemas 01/06/00

20 ANOS 
Rent Corretora Seguro de Vida 25/06/97
Promissor Seguros 18/06/97
Trevo Materiais de Construção 10/06/97
La Fontes Modas 04/06/97
Scartezini e Meirelles LTDA 02/06/97
Peixaria Trianon 02/06/97

21 ANOS 
Visual Propaganda 18/06/95

24 ANOS 
Imobiliária Gralha Azul 28/06/93
Fisk Guarapuava 25/06/93
B Milk 01/06/93

25 ANOS 
Loja Central 01/06/92

26 ANOS 
Grisauto Escapamentos 27/06/91

27 ANOS 
Michelleto Madeiras 18/06/90
Repinho 18/06/90
Eva Schran de Lima - Contadora 18/06/90
Di Bom Tom 01/06/90

28 ANOS 
Panificadora Alvorada 02/06/89

EMPRESA ADESÃO

NOVOS ASSOCIADOS

King Colchões e Estofados 18/04/17
Lari e Ana Modas 18/04/17
Madpuava Compensados 19/04/17
Pet Shop Reino Animal 19/04/17
So Volvo Peças 19/04/17
LZ Áudio, Festas E Eventos 19/04/17
Telas JL 19/04/17
Hasti 25/04/17
Central Caixa Aqui 25/04/17
Relevanz Engenharia 25/04/17
Essencial 04/05/17
Mattos E Martins 04/05/17
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o Conselho conta com a participação da ACIG, COMUTRA 
(Conselho Municipal de Trânsito), Corpo de Bombeiros, 
DETRAN (Departamento de Trânsito do Paraná), Polícia 
Militar, PROET (Programa de Educação no Trânsito), 
Rotary, RPC e SETRAN (Secretaria Municipal de Trânsito). 

A ideia do CPET é desenvolver atividades 
educativas durante todo ano, criando na população um 
sentimento de responsabilidade com relação a suas 
atitudes no trânsito. O primeiro passo neste sentido 
foi dado no dia seis de maio, com uma blitz educativa 
realizada na Rua XV de Novembro. “Já fizemos 
campanhas educativas, mas nenhuma com esta 
repercussão. A participação de todos foi muito boa e 
por isso é importante manter o Conselho e programar 
novas ações”, avaliou o Coronel Erich Osternack, 
comandante do 16º Batalhão de Polícia Militar. 

Segundo o Diretor Geral do DETRAN-PR, Marcos 
Traad, mesmo com todo o investimento do Governo do 
Estado em ações educativas (mais de R$ 98 milhões 
desde 2011) a participação da sociedade é fundamental 
para um trânsito mais seguro. “O apoio da sociedade, 
dos empresários, associações e de cada cidadão é muito 
importante. O Maio Amarelo é um movimento, mas não pode 
durar apenas um mês. Temos de  trabalhar o tema trânsito 
durante todo o ano, juntos, para que possamos salvar mais 
vidas”, afirmou. 

O APOIO DA SOCIEDADE, DOS 
EMPRESÁRIOS, ASSOCIAÇÕES 
E DE CADA CIDADÃO É TÃO 
IMPORTANTE. O MAIO AMARELO É 
UM MOVIMENTO, MAS NÃO PODE 
DURAR APENAS UM MÊS. TEMOS 
DE  TRABALHAR O TEMA TRÂNSITO 
DURANTE TODO O ANO, JUNTOS, 
PARA QUE POSSAMOS SALVAR 
MAIS VIDAS”, 

“

“
Marcos Traad – Diretor Geral do DETRAN-PR

COMUNIDADE

MUITO ALÉM DO MAIO AMARELO

Respeitar os limites de velocidade, estar atento 
às placas e ao sinaleiro, dar preferência ao pedestre, 
olhar para os dois lados antes de atravessar e utilizar a 
faixa no momento de fazer a travessia. Estas são regras 
básicas para que condutores, pedestres, ciclistas e 
motociclistas tenham uma boa convivência no trânsito, 
mas infelizmente nem todos os personagens envolvidos 
neste processo estão atentos a elas. 

Em 2011 a ONU (Organização das Nações 
Unidades) instituiu em todo mundo o Maio Amarelo, mês 
de conscientização sobre os cuidados que se deve ter no 
trânsito. A iniciativa surgiu com o objetivo de diminuir o 
número de acidentes deste tipo. Relatório divulgado pela 
OMS (Organização Mundial da Saúde) em 2016 aponta o 
Brasil como o quarto país com maior número de mortes 
por acidentes de trânsito. 

Nos três primeiros meses de 2017 foi registrada 
em Guarapuava uma diminuição no número de acidentes 
de trânsito em comparação com o mesmo período 
do ano anterior. Entretanto, as estatísticas da Polícia 
Militar mostram um aumento de 45% no número de 
autos de infração, 6% de apreensão de veículos e 72% de 
embriaguez ao volante. 

Pensando em reverter estas estatísticas, foi criado 
o CPET (Conselho Permanente de Educação Para o 
Trânsito de Guarapuava). Coordenado pelo CONCEJUG 
(Conselho de Cidadania, Ética e Justiça de Guarapuava), 

A Blitz Educativa realizada no dia 06 de maio foi a primeira ação 
do CPET (Conselho Permanente de Educação Para o Trânsito)
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1 – Irene Aparecida Americano Moriler (Espaço Toda Linda)

2 – Robson Krieger  (K13 Agência Digital)

3 – Jonair Domingues da Silva, Jones José Domingues da 
Silva, Edmilson José Ferreira e Sebastião Valdeci Galvão 
(Aliança Contabilidade)

4 – Morgana Mendes Freitas e Taisa C. Barbieri (Colégio 
Adventista)

5 – Rosiane Nogueira Fornazzari (Gralha Azul Remates)

6 – Anderson Ferraz (Sicoob)

7 – Mauri Pedroso e Jussiane Pedroso (M P Corretor de 
Imóveis)

8 – Angela Katusk, Daviele Bortolanza Da Silva e Leticia 
Brustolin Kulka (Bs Assessoria)

9 – Jacson Sell e Alice Bilek Sell (Auto Peças Bonsucesso)

10 – 2º Tenente  Ramalho (5º SGBI – Corpo de Bombeiros)

11 – Willian R. Simão, Clodoaldo Albino Ancilieiro, Josiane 
Oliveira, Dayane Pesenti e Willian R. Toledo (Mestre da 
Navalha)

12 – Gredionir Machado (Rio Iguaçu Participações)

13 – Francisco Martins Messias Gazzoni e Karim M. Brülê 
(American Club)

14 – Vildo Gomes (Mercado Bem Bom)

15 – Ivan Kojunski e Larissa de Lima (Central Caixa Aqui)

16 – Bruno Marcello Aggio e Marcos de Paula (Unimed 
Guarapuava)

17 – Miriam Abedala (Primeiro Estilo Natação) e Loren 
D’Angelo (Dale Carnegie)

18 – Claudio Bremm (Glax Vidros e Acessórios)

19 – Fabio Peterlini (Guarapet)

20 – Silboney Rocha B. Silvério e Kamilla Bittencourt Silvério 
(Hasti)

21 – Jeferson Lozeckyi e Enedi N. Lozeckyi (Fashion N)

22 – Cristina Esteche e Adriana Gardacho (Rede Sul de 
Notícias)

23 – Rodrigo Fernando Roman (Cooperativa Agrária)

24 – Juciana Filipin e Eder Filipin (Metalúrgica Filipin) 

25 – Rosana Fiuza Obal (Protec ) e Elaine Machado (Acig)

26 – Saulo Eduardo Maestri (Relevanz Engenharia)

27 – Rudival Kasczuk (Fortcar Center) e Cledemar Antonio 
Mazzochin (Inviolável)

Coluna
INTEGRACIG

INTEGRACIG - 12.05.17

Fotos: ACIG
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mesmo sentimento de ‘pertencimento’ junto a 
seus associados que no dia oito de maio a ACIG 
reuniu no Harbor Hotel seus Diretores, membros 
dos Conselhos Deliberativo, da Mulher e do Jovem 
Empresário, representantes dos Núcleos Setoriais e 
Multissetoriais e colaboradores para o lançamento 
da campanha ACIG #TodosPorVocê. 

A Campanha tem como objetivo valorizar os 
personagens que são fundamentais para o dia a dia 
da Associação, mostrando que mais do que produtos 
e serviços, a grande vantagem que a ACIG oferece 
a seus associados é a capacidade intangível que a 
entidade tem de trabalhar por demandas coletivas nas 
esferas municipal, regional (através da CACICOPAR 
– Coordenadoria das Associações Comerciais e 
Empresariais do Centro-Oeste do Paraná), estadual 
(através da FACIAP – Federação das Associações 
Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná) 
e nacional (através da CACB – Confederação das 
Associações Comerciais e Empresariais do Brasil). 

ACIG TODOS POR VOCÊ: ENTIDADE LANÇA CAMPANHA 
INSTITUCIONAL PENSANDO EM ATRAIR NOVOS SÓCIOS

Pertencer, verbo transitivo indireto que entre 
outras coisas significa: ser propriedade de; fazer 
parte de; ser parte do domínio de. A ACIG, como 
entidade criada para defender os interesses da 
classe empresarial guarapuavana, pertence a todos 
os empreendedores que a ela são associados. 

No parágrafo acima poderíamos ter substituído 
o trecho ‘que a ela são associados’ por ‘que dela 
fazem parte’. Mas antes de falarmos sobre fazer parte, 
precisamos apresentar outro termo, cada vez mais 
importante para o bom andamento de organizações 
dos mais diversos tipos: o pertencimento. O chamado 
‘sentimento de pertencimento’ pode ser definido 
como a crença em uma origem em comum que une 
os indivíduos de uma comunidade, fazendo com que 
surja neles um espírito de coletividade no qual terão 
os mesmos valores e anseios. 

Pare um minuto e pense, a que locais presentes 
no seu cotidiano você pertence? Sua comunidade 
religiosa? Seu grupo de ciclismo? A torcida do seu 
time de coração? Foi pensando em suscitar este 

Lançada no dia 08 de maio, a nova campanha institucional da ACIG quer 
criar o sentimento de pertencimento em seus sócios e colaboradores
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“Nossa intenção é mudar a maneira com que sempre 
se pensou a Associação, mostrando que todos na 
ACIG trabalham pelo empresário. A ideia é chamar 
o empresário que está lá fora e mostrar que mesmo 
quem não é associado acaba sendo beneficiado pelas 
ações da entidade”, explicou Osvaldo Tavares, da 
Pulsar Propaganda, agência criadora da Campanha. 

Ainda durante o evento de lançamento, o 
2º Vice-Presidente da ACIG, Cledemar Antonio 
Mazzochin, destacou que além de trazer novos 
associados, outra meta da campanha é contribuir 
para que os empresários sintam-se mais próximos 
da entidade e possam entender a importância de sua 
participação no processo de construção de ações 
que auxiliem no crescimento de toda cidade. “Se 
nós que estamos aqui não tivermos este espírito de 
pertencimento, as outras pessoas também não terão. 
Devemos pensar na sociedade que gostaríamos de 
ter e deixar para os nossos filhos e trabalhar para 
que isso aconteça”, disse. 

Segundo o Presidente do Conselho Deliberativo da 
Associação, Rui Sérgio Primak, a ACIG é uma entidade 
moderna, que está pronta para atender as necessidades 
dos empreendedores locais, por isso a relevância de 
entender o papel do associativismo diante da luta por 
demandas da classe. “Participar de uma entidade de 
classe traz benefícios muito além da utilização dos 
serviços prestados por ela. O Associativismo é vital para 
as ações em conjunto que visem o fortalecimento de 
todos. No caso da ACIG são mais de 60 anos de ações 
para este fortalecimento”, salientou. 

Para a empresária Débora Patussi Ribeiro, 
coordenadora do Núcleo Setorial de Comunicação, 
ao envolver toda estrutura direta da entidade para a 
apresentação de sua nova campanha institucional a 
ACIG produziu um ambiente favorável para que se crie 
o sentimento de pertencimento junto a seu público. 
“Esta é uma campanha que vai unir os associados, 
pois não se trata apenas de uma ação com o objetivo 
comercial, vai além, trabalhando as pessoas e 
colocando-as como agentes multiplicadoras”, avaliou.

A ideia da Campanha ACIG #TodosPorVocê  é mostrar as 
vantagens intangíveis de estar no sistema associativista

SE NÓS QUE ESTAMOS AQUI NÃO 
TIVERMOS ESTE ESPÍRITO DE 
PERTENCIMENTO, AS OUTRAS 
PESSOAS TAMBÉM NÃO TERÃO. 
DEVEMOS PENSAR NA SOCIEDADE QUE 
GOSTARÍAMOS DE TER E DEIXAR PARA 
OS NOSSOS FILHOS E TRABALHAR 
PARA QUE ISSO ACONTEÇA

“

“

Cledemar Antonio Mazzochin – 2º Vice-Presidente da ACIG

PARTICIPAR DE UMA ENTIDADE 
DE CLASSE TRAZ BENEFÍCIOS 
MUITO ALÉM DA UTILIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS PRESTADOS POR ELA. O 
ASSOCIATIVISMO É VITAL PARA AS 
AÇÕES EM CONJUNTO QUE VISEM O 
FORTALECIMENTO DE TODOS

“

“

Rui Sérgio Primak – Presidente do Conselho Deliberativo da ACIG 
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COMO IRÁ FUNCIONAR

Durante o lançamento da Campanha Acig 
#TodosPorVocê  o consultor comercial da Associação, 
Marcos Henrique Adriano, explicou aos presentes 
como funcionará a ação  para atração de novos 
sócios. Ele ressaltou a importância da participação 
de colaboradores, associados, empresas nucleadas, 
conselheiros e diretores neste processo. “Este é um 
trabalho de uma essência muito diferente. O material 

gráfico de divulgação não faz nada sozinho. Nós temos 
que levá-lo até as pessoas e mostrar a ACIG, pois a 
Associação precisa de empresários que contribuam 
com boas ideias”, enfatizou. 

A Campanha ACIG #TodosPorVocê concederá 
benefícios para quem trouxer novos associados 
à entidade. Confira quais são e como funcionam 
estes incentivos.
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CAMPANHA

CONFIRA OS 
CONTEMPLADOS COM 
45 VALES-COMPRAS DE 
R$ 150,00 DA CAMPANHA 
EU AMO MINHA MÃE
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CAMPANHA
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CONJOVE

CONJOVE APRESENTA PRÊMIO MÉRITO EMPRESARIAL 
EM ASSEMBLEIA GERAL DA FACIAP JOVEM

Nos dias 12 e 13 de maio o presidente do 
Conselho do Jovem Empresário da ACIG, Thiago 
Pfann, e os conselheiros Eduardo Christ e Miklã´el 
Alves participaram da Assembleia Ordinária 
da FACIAP Jovem, realizada em Pato Branco. 
As AGOs, como são chamadas, são reuniões 
periódicas onde os jovens empreendedores 
de todo o Paraná se encontram para trocar 
experiências e pensar em ações conjuntas que 
fortaleçam o associativismo. 

Durante a AGO, os empresários participaram 
de uma visita técnica à fábrica da Atlas 
Eletrodomésticos, empresa especializada na 
produção de cooktops, fogões e fornos elétricos. 
O grupo também conheceu a Planta Garden, 
empresa de venda de flores no atacado e varejo. 
“A participação nas AGOs nos dá a oportunidade 
de conhecer e entender as ações individuais ou 
integradas que são promovidas pelos diversos 
Conselhos de Jovens Empresários distribuídos 
pelo Paraná. Estas ações possuem reflexos na 
comunidade local, estadual e, muitas vezes, 
nacional. As visitas técnicas da AGO em Pato 
Branco foram excepcionais, pela seleção das 
empresas, viés técnico e objetividade”, declarou 
Thiago Pfann. 

O CONJOVE da ACIG teve papel de destaque 
nesta Assembleia Ordinária Geral. No encontro, os 
representantes de Guarapuava apresentaram aos 
demais empresários do estado o Prêmio Mérito 
Empresarial. Segundo o Presidente da FACIAP 
Jovem, Marcos Rinaldi, o grande diferencial 
do Prêmio é o impacto local que ele causa ao 

aplicar uma metodologia que avalia a gestão 
das empresas inscritas. “Desde a primeira vez 
que tive contato com o projeto achei fantástica a 
sua forma de execução, pois, diferente de outros 
prêmios que acabam sendo por indicação, votação 
ou influência, o CONJOVE ACIG criou uma forma  
onde as empresas concorrem pela qualidade 
no seu modelo de gestão, sendo tudo feito com 
critérios técnicos e precisos. A FACIAP Jovem já 
iniciou uma conversa com o CONJOVE ACIG para 
levar a metodologia para jovens empresários de 
todo o estado, beneficiando ainda mais o ambiente 
empreendedor do Paraná”, afirmou.

O Conselheiro Eduardo Christ caracterizou 
a participação na AGO como um momento 
importante para mostrar o trabalho que é 
realizado pelo CONJOVE da ACIG. “A participação 
da AGO foi muito importante para a divulgação 
das ações do CONJOVE Guarapuava a nível 
estadual. Pudemos mostrar o Prêmio Mérito 
Empresarial e fazer com que empresários de 
outras cidades se interessassem em saber mais 
sobre ele”, disse. O Conselheiro Miklã´el Alves 
destacou a receptividade dos participantes da 
Assembleia à apresentação do Prêmio. “Tivemos 
uma receptividade muito positiva, os empresários 
presentes realizaram vários questionamentos e 
ficaram admirados com a plataforma utilizada 
para a avaliação, parcerias realizadas e forma de 
validação do prêmio”, concluiu. 

O CONJOVE ACIG CRIOU UMA FORMA  
ONDE AS EMPRESAS CONCORREM 
PELA QUALIDADE NO SEU MODELO 
DE GESTÃO, SENDO TUDO FEITO COM 
CRITÉRIOS TÉCNICOS E PRECISOS. 
A FACIAP JOVEM JÁ INICIOU UMA 
CONVERSA COM O CONJOVE ACIG 
PARA LEVAR A METODOLOGIA PARA 
JOVENS EMPRESÁRIOS DE TODO O 
ESTADO, BENEFICIANDO AINDA MAIS 
O AMBIENTE EMPREENDEDOR DO 
PARANÁ

“
“

Marcos Rinaldi – Presidente da FACIAP Jovem 

A mais recente Assembleia Geral realizada pela 
FACIAP Jovem aconteceu em Pato Branco 



JUNHO 2017 25

cadastrados no DEA cursos rápidos e que auxiliem 
neste processo. 

A Vice-Presidente para Assistência e 
Prestação de Serviços da ACIG, Miriam Matoba 
Abedala, explica que a intenção da Associação 
é favorecer os estudantes, para que tenham 
melhores condições de estabelecerem-se no 
mercado de trabalho. “Os cursos são uma forma 
de melhorar as habilidades destes jovens, para 
que eles ingressem na empresa como estágios e 
tenham condições de tornarem-se colaboradores 
efetivados”, disse.  

O primeiro curso aconteceu no dia 27 de 
abril, nas dependências da Campo Real. Durante 
toda manhã, os estudantes tiveram noções de 
como planejar sua carreira, de que forma procurar 
por vagas que têm relação com seu perfil e onde 
buscar experiências. Segundo o Professor Pedro 
Paulo Papi, coordenador do curso de Administração 
da Faculdade, uma das principais dificuldades 
encontradas pelos departamentos de recursos 
humanos das empresas na hora da seleção é 
justamente a falta de qualificação. “É importante 
que o estudante procure por vagas que tenham a 
ver com a sua formação, pois o enriquecimento do 
currículo acontece desta forma”, analisou. 

Jaqueline Pereira de Souza é acadêmica do 
primeiro ano do curso de Ciências Contábeis da 
Unicentro e cadastrou seu currículo no DEA há pouco 
mais de um mês. Ela contou que o que a atraiu para 
o curso foi a oportunidade de se preparar melhor 
para as entrevistas de emprego. “Estou procurando 
estágio na área que estudo e acho que o curso 
ajuda a complementar meu currículo”, afirmou. 

Dados da Associação Brasileira de Estágios 
(ABRES) apontam que em 2016 apenas 2,7% dos 
alunos matriculados nos ensinos médio e técnico 
em todo Brasil estavam estagiando. Já entre os 
mais de oito milhões de brasileiros que cursavam 
o ensino superior ano passado esta porcentagem 
era de 9,2%. Fazer um estágio, seja durante o 
ensino médio ou já na Faculdade, é essencial 
para a formação de um bom profissional. Este 
é um dos fatores que faz com que as vagas 
sejam tão procuradas. Só no banco de dados do 
Departamento de Estágios ACIG (DEA) há cerca de 
quatro mil currículos cadastrados. 

Mas para o empregador, o que faz a diferença 
na hora de escolher entre este ou aquele candidato? 
Frio na barriga, suor nas mãos, e até a timidez 
são normais na hora de encarar uma entrevista 
de estágio (ainda mais se estivermos falando do 
primeiro emprego), e é positivo que o candidato 
saiba como controlar estes contratempos. 
Entretanto, quando se pensa em como conquistar 
a tão sonhada colocação no mercado de trabalho 
um elemento é fundamental: formação. 

É claro que estudantes são profissionais 
ainda em fase de formação, mas cursos de 
línguas estrangeiras, comunicação interpessoal, 
uso do pacote office, entre outros, são diferenciais 
importantes quando se procura um estágio. 
Pensando nisso, a ACIG firmou uma parceria 
com a Faculdade Campo Real, com o objetivo 
de oferecer de maneira gratuita para estudantes 

Mercado de
TRABALHO

OS CURSOS SÃO UMA FORMA DE 
MELHORAR AS HABILIDADES DESTES 
JOVENS, PARA QUE ELES INGRESSEM 
NA EMPRESA COMO ESTÁGIOS E 
TENHAM CONDIÇÕES DE TORNAREM-
SE COLABORADORES EFETIVADOS

“

“

Miriam Matoba Abedala - Vice-Presidente para Assistência 
e Prestação de Serviços da ACIG

ATRAVÉS DE PARCERIA ENTRE ACIG E FACULDADE CAMPO REAL, 
ESTUDANTES CADASTRADOS NO DEA TÊM ACESSO A CURSOS GRATUITOS

A ideia da parceria entre a ACIG e a Faculdade Campo Real é oferecer 
cursos rápidos, atendendo as exigências de formação do mercado 

Foto: Assessoria Faculdade Campo Real 
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CEME

PENSANDO EM MELHORAR A GESTÃO DE SEUS NEGÓCIOS,  
EMPRESÁRIAS PARTICIPAM DE CURSO BASEADO NO MEG

Passadas as ações envolvendo a 1ª Feira de Negócios 
promovida pelo Núcleo Multissetorial da Mulher Empresária da 
ACIG, o grupo volta suas atenções para um tema recorrente 
em suas reuniões: capacitação. Com a meta de aumentar 
em 20% a eficiência na gestão das empresas nucleadas até 
o próximo ano, as empresárias participarão entre os dias 27 e 
29 de junho de um treinamento que utilizará como método de 
avaliação os fundamentos do MEG (Modelo de Excelência em 
Gestão), desenvolvido pela Fundação Nacional da Qualidade. 

O curso será realizado através de uma parceria entre 
o Núcleo e o Colegiado de Administração da Faculdade 
Guairacá. Para possibilitar que o maior número de empresárias 
que fazem parte do grupo participe da formação, o Núcleo 
subsidiará metade do valor do curso. 

A partir da autoavaliação realizada pelas empresárias 
através do preenchimento do questionário do Prêmio Mérito 
Empresarial (que segue padrões aplicados pelo MEG) elas 
receberão orientações de como dinamizar a gestão de suas 

empresas, mantendo padrões positivos e criando melhorias 
em setores que ainda estão deficitários. “Para que 
possamos aumentar nossa qualidade de gestão em 20%, 
que é nossa meta inicial, é necessário que conheçamos 
o que precisa ser mudado em nossas empresas e saber 
como realizar estas mudanças”, comenta a presidente do 
Núcleo, Lara Sganzerla. 

Núcleo tem a meta de aumentar em 20% a qualidade da gestão das empresas participantes 

PARA QUE POSSAMOS AUMENTAR 
NOSSA QUALIDADE DE GESTÃO EM 
20%, QUE É NOSSA META INICIAL, 
É NECESSÁRIO QUE CONHEÇAMOS 
O QUE PRECISA SER MUDADO EM 
NOSSAS EMPRESAS E SABER COMO 
REALIZAR ESTAS MUDANÇAS

“
“

Lara Sganzerla – Presidente do Núcleo Multissetorial da Mulher Empresária 

`

O MEG – Modelo de Excelência em Gestão 
nada mais é que um modelo de referência em gestão 
organizacional, podendo ser utilizado para medir o 
grau de maturidade do sistema de gestão de uma 
organização. Este modelo foi criado através da 
experiência, conhecimento e trabalho de pesquisa 
de diversas organizações públicas, privadas, 
universidades e especialistas do Brasil e do exterior. O 
modelo é baseado em um conjunto de Fundamentos 

O QUE É O MEG?
de Excelência, que se desdobram em um conjunto de 
processos que geram resultado. 

Entre os Fundamentos da Excelência de Gestão 
trabalhados pelo MEG estão: pensamento sistêmico, 
compromisso com as partes interessadas, aprendizado 
organizacional e inovação, adaptabilidade, liderança 
transformadora, desenvolvimento sustentável, orientação 
por processos e geração de valor. 
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Coluna
EMPREENDEDOR

Foi literalmente vendendo seu peixe que há vinte anos o senhor André Kuczer 
tornou-se Empreendedor. Hoje, ele administra a Peixaria Trianon ao lado do 
filho mais velho, que também se chama André. Eles conversaram com a 
Revista Acig para contar um pouco de sua história

Um empreendedor 
que sabe vender seu 
peixe
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COMO A IDEIA DE ABRIR UMA PEIXARIA FOI RECEBIDA 
PELO PÚBLICO? 
Seu André: Quando iniciei o negócio as pessoas me 
chamavam de louco por abrir uma peixaria aqui, diziam 
que em Guarapuava não se comia peixe, se comia 
churrasco. Mas Guarapuava também me ajudou, 
porque começou a comprar peixe. Acho que o segredo 
para termos nos dado bem é a qualidade que temos nos 
produtos, primamos muito por isso, tanto que nunca 
tivemos devoluções. O atendimento também é algo que 
prezamos muito. Temos clientes fiéis, gente que vem do 
outro lado da cidade comprar e que está toda semana 
aqui. Às vezes até me perguntam porque não montamos 
um ponto de vendas em outra região. 

FALANDO EM CLIENTES, VOCÊS ATENDEM APENAS 
EM GUARAPUAVA? 
André Filho: Atendemos Guarapuava e região. Temos 
muitos clientes de Pitanga, Candói, Turvo, Ivaiporã, Pato 
Branco e União da Vitória. Alguns clientes vêm até nós 
e para outros, como restaurantes e mercados, nós que 
fazemos a entrega. Atendemos hotéis, restaurantes, 
churrascarias aqui em Guarapuava também. 

O SENHOR FALOU QUE CHEGARAM A CHAMÁ-LO DE 
LOUCO POR ABRIR UMA PEIXARIA. A QUE FATOR O 
SENHOR CREDITA O SUCESSO DO SEU NEGÓCIO?
Seu André: A gente conseguiu permanecer na ativa por 
ter visão de mercado. Tem muita gente que monta um 
negócio sem visão de como está o mercado e acaba 
fechando as portas, porque não teve um planejamento 
de como conduzir o empreendimento. 

O QUE VOCÊS CONSIDERAM MAIS IMPORTANTE NO 
RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES? 
Seu André: A comunicação dos nossos funcionários é o 
mais importante na hora do nosso atendimento. 
André Filho: Outra coisa importante é a entrega rápida. 
Às vezes o cliente precisa de um produto com urgência, 
então procuramos atender o mais rápido possível. Isso 
é respeito com o cliente. 

Coluna
EMPREENDEDOR

A sede própria da Peixaria Trianon foi construída há 9 anos

COMO SURGIU A IDEIA DE ABRIR UMA PEIXARIA?
Seu André: Sempre gostei de pescar, sou um pescador. 
Meu pai era pescador e desde pequeno o acompanhava. 
Sou natural de Rebouças e lá nós pescávamos bastante 
nas lagoas. Com o tempo fui para Curitiba, onde me 
formei no curso Técnico de Avaliação de Bens, fiz 
concurso da Copel e passei. Trabalhei na empresa por 22 
anos e me aposentei em 1996. Estávamos morando em 
Salto Segredo e eu e minha falecida esposa resolvemos 
procurar um lugar onde nossos filhos pudessem estudar, 
fazer faculdade, por isso escolhemos Guarapuava, pois 
tínhamos familiares aqui. Depois que terminamos de 
construir nossa casa fiquei alguns meses sem realizar 
outras atividades, mas sempre gostei de trabalhar. Então 
o fato de eu pescar me trouxe a ideia de comercializar 
peixe. Na época já existia uma peixaria em Guarapuava, 
mas a cidade estava se expandindo e decidimos investir. 
Comecei a trabalhar de carro: pegava os peixes em Santa 
Catarina, voltava, e vendia de casa em casa, com a ajuda 
dos meus filhos. 

DE QUE MANEIRA ESTE EMPREENDIMENTO QUE 
FUNCIONAVA DE PORTA EM PORTA PASSOU A TER UM 
ENDEREÇO PRÓPRIO? 
Seu André: Como o negócio foi crescendo, precisei 
alugar uma sala na Rua Quintino Bocaiúva. Tivemos 
um problema com assalto e acabei voltando a trabalhar 
em casa, na edícula, mas não dava muito certo, pela 
movimentação de pessoas. Foi quando aluguei uma 
nova sala, desta vez na Rua Barão do Rio Branco, porém 
ficava um pouco fora de rota para os clientes. Depois 
aluguei uma sala na Rua Saldanha Marinho, onde hoje 
fica a lotérica, mas por causa da falta de estacionamento 
também ficava difícil para a clientela. Como eu já 
havia comprado o terreno do lado e tínhamos espaço, 
resolvemos construir a sede própria, há cerca de uns 
nove anos. 

A GENTE CONSEGUIU PERMANECER NA 
ATIVA POR TER VISÃO DE MERCADO. 
TEM MUITA GENTE QUE MONTA UM 
NEGÓCIO SEM VISÃO DE COMO ESTÁ 
O MERCADO E ACABA FECHANDO 
AS PORTAS, PORQUE NÃO TEVE UM 
PLANEJAMENTO DE COMO CONDUZIR 
O EMPREENDIMENTO

“

“

André Kuczer – Empresário
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Coluna
EMPREENDEDOR

Equipe da Peixaria Trianon

QUANTOS COLABORADORES TRABALHAM NA 
PEIXARIA TRIANON?
Seu André: Hoje temos quatro funcionários, contando 
com o meu filho André, que é meu gerente, e comanda 
toda empresa, é meu braço direito aqui. 

QUAL O PRODUTO MAIS PROCURADO PELOS 
CLIENTES? 
Seu André: Nosso carro chefe é o filé de tilápia, e depois 
o camarão. Nosso camarão tem uma qualidade muito 
boa. Nosso fornecedor é uma empresa de Piçarras, 
Santa Catarina, que trabalha só com camarão, eu sou o 
cliente número um deles, o primeiro que comprou com 
nota fiscal. 

COMO É A RELAÇÃO DA EMPRESA COM OS 
FORNECEDORES? 
André Filho: Trabalhamos com os mesmos fornecedores 
há mais de 15 anos. A maioria deles entrega os produtos 
aqui na empresa. Às vezes vamos buscar alguma coisa, 
quando é urgente. Vamos com o carro grande porque 
vendemos o caminhão que tínhamos, pois não havia 
mais a necessidade de mantê-lo. Temos fornecedores 
do Paraná, São Paulo, Mato Grosso e Santa Catariana e 
trabalhamos também com alguns produtos importados. 

NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS MUITO SE FALOU EM CRISE. 
COMO VOCÊS ADMINISTRARAM A EMPRESA PARA 
QUE ELA SOFRESSE MENOS COM OS IMPACTOS DA 
SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PAÍS?   
André Filho: A crise pegou todo mundo, as vendas 
diminuíram bastante. Tivemos muitos produtos que os 

preços subiram e nós mantivemos o mesmo valor 
para não perder os clientes. Conseguimos passar 
a fase mais difícil e no fim de 2016 já deu uma 
melhorada, com o Natal e o Ano Novo, e depois veio 
a Quaresma, que ajudou bastante. O mercado deu 
uma aquecida e agora está estabilizando. A gente 
torce para que melhore. 

A QUARESMA É O PERÍODO ONDE VOCÊS MAIS 
VENDEM? 
André Filho: Temos uma movimentação muito 
grande na época da Quaresma. Aumenta em quase 
100% se comparamos com os outros períodos 
do ano, principalmente na Semana Santa. É uma 
época de movimento constante. Abrimos até na 
Sexta-Feira Santa para atender os clientes, pois 
muitos deles não conseguem vir na Quinta-Feira. 
Acabamos fazendo horários especiais nesta época 
do ano. A partir do Carnaval praticamente não 
temos descanso. Trabalhamos até o meio dia da 
Sexta-Feira Santa.
Seu André: Normalmente é na Quaresma que a 
gente consegue normalizar a parte financeira da 
empresa, porque é uma época que temos uma 
alavancada nas vendas. 

QUAL O PRINCIPAL SEGREDO PARA SE MANTER 
TANTO TEMPO NO MERCADO? 
André Filho:  Nós temos uma empresa familiar, 
então acredito que o segredo é dedicação. O pai é o 
primeiro a chegar à loja e o último a sair. É preciso 
também ter muita atenção à parte financeira, para 
não misturar as coisas, o que é da empresa é da 
empresa e o que é da casa é da casa. 
Seu André: A prioridade nossa é respeito com 
os funcionários também, porque sem um bom 
colaborador você não faz nada. Temos uma boa 
relação com eles. Quando viajo eles cuidam da 
empresa e não preciso me preocupar. Isso é respeito 
e confiança. 

QUAL A MENSAGEM QUE VOCÊS DEIXAM PARA 
QUEM ABRIU UM NEGÓCIO HÁ POUCO TEMPO OU 
PENSA EM EMPREENDER? 
Seu André: Para abrir um negócio, independente do 
tipo, é preciso fazer uma pesquisa. É necessário 
ver como está o mercado, analisar as opções que 
você tem.  Isso é fundamental para a organização 
de uma empresa hoje.  

A PRIORIDADE NOSSA É RESPEITO COM 
OS FUNCIONÁRIOS TAMBÉM, PORQUE 
SEM UM BOM COLABORADOR VOCÊ 
NÃO FAZ NADA

“

“

André Kuczer – Empresário
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FERIADOS CAUSAM IMPACTO NO SETOR PRODUTIVO

Se no início deste ano você parou um instante 
para prestar atenção no calendário deve ter notado 
uma coisa no mínimo curiosa: o grande número 
de feriados prolongados durante os doze meses 
de 2017. No total são nove feridos nacionais e 
três pontos facultativos, isso sem mencionar 
os feriados estaduais e municipais. Só entre os 
meses de abril e maio foram três paralizações 
praticamente consecutivas (na Sexta-feira Santa, 
no Dia de Tiradentes e no Dia do Trabalhador).   

O que para muita gente pode ser até motivo 
de comemoração virou preocupação para boa 
parte do setor produtivo. Pesquisa realizada pela 
FECOMÉRCIO-SP estima que até o final do ano o 
setor comercial brasileiro perca R$ 10,5 bilhões 
devido aos feriados. 

No caso da indústria, os números são ainda 
mais expressivos. Projeções feitas pela FIRJAN 
(Federação das Indústrias do Estado do Rio de 
Janeiro) apontam que os feriados trarão R$ 66,8 
bilhões de prejuízos para a indústria nacional. Este 

montante representa 4,4% de todo PIB (Produto 
Interno Bruto) Industrial do país, o maior déficit 
desde 2008. 

E não são apenas as empresas que estão 
contabilizando as perdas. O estudo realizado 
pela FIRJAN aponta também que a arrecadação 
tributária brasileira deve ser R$ 27,6 bilhões menor 
por conta destas paralizações, um prejuízo de R$ 
2,5 bilhões por feriado. 

Para o Vice-Presidente de Indústria da 
ACIG, Acássio Antonelli, é importante que sejam 
pensados em mecanismos que diminuam os 
impactos dos feriados na economia. “É preciso 
que as entidades e o poder público pensem em 
formas de reorganizar a paralização durante estes 
feriados, principalmente os que caem no meio de 
semana, preservando os dias úteis de trabalho. Os 
feriados aumentam o custo Brasil, o que diminui a 
nossa competitividade”, afirma.

Pensando em estimular a classe produtiva, 
a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou 

Até o fim de 2017 serão nove feriados prolongados



JUNHO 2017 33

em março o Projeto de Lei 5/2017, de autoria 
do Presidente da Casa, vereador João Carlos 
Gonçalves. O projeto altera a Lei Municipal 
1792/2009, transformando o Dia Consciência 
Negra, comemorado em 20 de novembro, em ponto 
facultativo. Vale lembrar que o mês de novembro 
tem outros dois feriados (dia 02, Finados, e dia 15, 
Proclamação da República). “Conversamos com 
nossos empresários e percebemos a necessidade 
de transformar a data, que era um feriado, em 

Embora os feriados sejam prejudiciais para 
grande parte das empresas, alguns setores têm sim 
motivos para celebrar. Segundo pesquisa realizada 
pelo Ministério do Turismo em parceria com a 
Fundação Getúlio Vargas, mais de 10,5 milhões de 
viagens devem ser realizadas em todo Brasil durante 
os feriados prolongados, injetando R$ 21 bilhões na 
economia do país.

O empresário Douglas Vieira, proprietário 
da CVC Turismo em Guarapuava, comenta que 
os feriados não trazem um ganho financeiro 

ECONOMIA

É PRECISO QUE AS ENTIDADES E O 
PODER PÚBLICO PENSEM EM FORMAS 
DE REORGANIZAR A PARALIZAÇÃO 
DURANTE ESTES FERIADOS, 
PRINCIPALMENTE OS QUE CAEM NO 
MEIO DE SEMANA, PRESERVANDO 
OS DIAS ÚTEIS DE TRABALHO. OS 
FERIADOS AUMENTAM O CUSTO 
BRASIL, O QUE DIMINUI A NOSSA 
COMPETITIVIDADE

“

“

Acássio Antonelli – Vice-Presidente para Indústria da ACIG 

ESTAMOS TENDO MUITA PROCURA, 
ATÉ PORQUE NÃO TRABALHAMOS 
COM PACOTES ‘ENLATADOS’, 
ENTÃO OS CLIENTES PODEM OPTAR 
PELOS SERVIÇOS QUE DESEJAM. 
O QUE RECOMENDAMOS É QUE AS 
PESSOAS QUE QUEREM APROVEITAR 
OS FERIADOS PLANEJEM AS 
VIAGENS COM ANTECEDÊNCIA, PARA 
CONSEGUIR MELHORES CONDIÇÕES DE 
VIAGEM E PREÇOS

“

“

Douglas Vieira – Empresário 

Estima-se que os feriados tragam R$ 66,8 bilhões de prejuízos para a indústria nacional

A procura por viagens nos períodos de feriados aumentou o movimento nas empresas 
de Turismo

ponto facultativo. Foi um compromisso que 
assumimos com quem gera emprego e renda em 
nossa cidade. Em contrapartida, pedimos a alguns 
empreendedores que lembrem a data em seus 
estabelecimentos, porque a população negra tem 
uma grande importância na história da nossa 
cidade, e isto deve ser comemorado. Também 
promoveremos ações nas escolas através da 
Secretaria de Educação e pensamos em uma seção 
solene aqui na Câmara”, explica o vereador. 

FERIADOS TAMBÉM SÃO UMA OPORTUNIDADE PARA MOVIMENTAR OS NEGÓCIOS 

substancial para a empresa, mas estão sendo 
decisivos na movimentação da loja, que quase 
todos os dias está lotada. Destinos como o Nordeste 
Brasileiro, o Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu são os 
mais procurados, mas há quem busque por viagens 
internacionais para lugares próximos, como Buenos 
Aires. “Estamos tendo muita procura, até porque 
não trabalhamos com pacotes ‘enlatados’, então os 
clientes podem optar pelos serviços que desejam. O 
que recomendamos é que as pessoas que querem 
aproveitar os feriados planejem as viagens com 
antecedência, para conseguir melhores condições 
de viagem e preços”, diz. 
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Giro de
NOTÍCIAS

As movimentações para a reativação da Agência de 
Desenvolvimento Regional continuam acontecendo. No dia 05 
de maio lideranças de toda região, incluindo o Vice-Prefeito 
de Guarapuava, Itacir Vezzaro, o Presidente da Associação 
dos Municípios da Cantuquiriguaçu e Prefeito do Pinhão, Odir 
Antonio Gotardo, e o Prefeito de Pitanga, Maicol Gerson Callegari 
Rodrigues Barbosa, representando a AMOCENTRO (Associação 
dos Municípios do Centro do Paraná), estiveram na ACIG para uma 
palestra com o Diretor Executivo da Agência de Desenvolvimento 
Regional do Sudoeste, Célio Bonetti. Após conhecer a experiência 
de sucesso da ADR do Sudoeste, foi formado um grupo de 
trabalho que irá pensar na organização da Agência da nossa 
região. O primeiro encontro deste grupo ocorreu no SEBRAE 
Guarapuava, no dia 12 de maio, e definiu algumas regras para 
o início dos trabalhos, como abrangência da Agência, meios de 
divulgação e estrutura básica de funcionamento.

Entre os dias 15 e 20 de maio aconteceu na ACIG mais 
uma turma do Empretec. Desenvolvido em mais de 30 países, 
o Empretec é uma metodologia pensada em despertar em 
empreendedores e futuros empreendedores habilidades como 
busca de oportunidades e iniciativa, persistência, como correr 
riscos calculados, qualidade e eficiência, comprometimento, 
busca de informações, estabelecimento de metas, 
planejamento e monitoramento sistemáticos, persuasão e 
rede de contatos, e independência e autoconfiança. Durante o 
curso foram formados 19 novos ‘Empretecos’ que através dos 
conhecimentos adquiridos na imersão poderão dinamizar seus 
negócios e as empresas onde atuam. 

CONTINUAM AS REUNIÕES PARA REORGANIZAÇÃO 
DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

MAIS UMA TURMA CONCLUI O EMPRETEC EM 
GUARAPUAVA

Entre os dias 15 e 17 de maio consultores, executivos, 
diretores e coordenadores de núcleos setoriais das 
Associações Comerciais e Empresariais dos municípios de 
Cianorte, Foz do Jordão, Goioxim, Guarapuava, Palmital, 
Pitanga, Turvo, União da Vitória e São Mateus do Sul estiveram 
reunidos na ACIG para o Treinamento de Consultores do 
Programa Empreender. Realizado através de uma parceria 
entre a FACIAP e o SEBRAE e organizado pela UniFaciap, o 
treinamento abordou temas como Metodologia do Trabalho 
Participativo, Técnicas de Moderação, Papel dos Consultores, 
Abordagem aos Empresários, entre outros. O treinamento 
contou com o apoio da ACIG e da CACICOPAR. 

TREINAMENTO PARA CONSULTORES DO 
EMPREENDER ACONTECE NA ACIG
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