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

COMERCIAL ACIG
(42)3621-5592/(42)3621-5599

comercial02@acig.com.br
comercial03@acig.com.br 

Quando me associei à ACIG sempre me perguntava quais 
as funções e ações da Diretoria Executiva da entidade. E 
foi através do convite do ex-presidente Eloi Mamcasz que 
pude pela primeira vez participar ativamente das decisões 
que cabem a esta Diretoria, que exerce suas atividades 
dentro da Associação de maneira voluntária.
Também foi por meio de minha participação junto à Diretoria 
que pude conhecer melhor cada um dos benefícios que a 
ACIG oferece aos seus mais de 800 associados. Hoje atuo 
como Diretor para Assuntos do SPC, mas vejo que a entidade 
possui diversos serviços que auxiliam no crescimento e 
desenvolvimento de nossos empreendedores. 
Um destes projetos é o Programa Empreender. Ao 
reunir as empresas em núcleos, sejam eles setoriais ou 
multissetoriais, conseguimos pensar em soluções para 
vários problemas que os empreendedores enfrentam 
no seu cotidiano, além de promover a qualificação e 
movimentação do mercado. 
Atualmente, o modelo de gestão implantado pela nossa 
Diretoria permite que todos os diretores estejam ligados a 
pelo menos três setores da entidade, 
monitorando suas atividades e 
pensando em melhorias para 
atender você, associado. Por isso 
pedimos que você venha até a 
ACIG, nos dê sugestões e contribua 
para o desenvolvimento da classe 
empresarial de nossa cidade, afinal 
é para isso que a entidade existe. 
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Coluna
EMPRESARIAL

EVENTOS EM DESTAQUE

1

2

4

3

5

6 7

1 – A EXPRESSIVA MODAS ARRECADOU JUNTO A SEUS CLIENTES 

COBERTORES QUE FORAM DOADOS AO INSTITUTO VIRMOND

2 – AS CONSELHEIRAS DO CEME ELISABETE MACHADO E CLEUSA MEIRA, E A 

PRESIDENTE DO CONSELHO, LARA SGANZERLA, NA EXPOFESTAS 2017

3 – NO DIA 30 DE JUNHO A NOVA DIRETORIA DA CDL TOMOU POSSE. 

A ENTIDADE AGORA É PRESIDIDA PELO EMPRESÁRIO MAURO CLAUDIO 

TEMOCHKO

4 – NO DIA 21 DE JUNHO ACONTECEU A ASSINATURA DOIS CONVÊNIOS DE 

COOPERAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS PROJETOS CIDADE EMPREENDEDORA E 

EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA

5 – O STUDIO DE DANÇA LA BAYADÈRE FOI SELECIONADO PARA PARTICIPAR 

DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANÇAS DE JOINVILLE, UM DOS EVENTOS 

MAIS TRADICIONAIS DO SETOR 

6 – A SOCIEDADE GARANTIDORA DE CRÉDITO CENTRO-SUL PARTICIPOU DE 

UM ENCONTRO QUE REUNIU AS 15 SOCIEDADES GARANTIDORAS DE CRÉDITO 

ESPALHADAS POR TODO BRASIL. O ENCONTRO ACONTECEU NO FINAL DE 

JUNHO EM GOIÂNIA

7 – A K13 AGÊNCIA DIGITAL COMEMOROU SEUS 13 ANOS DE FUNDAÇÃO
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BEM-VINDOS À ACIG
ESTES SÃO OS MAIS NOVOS ELOS DE NOSSA 
CORRENTE ASSOCIATIVISTA

1   –   MENARIN ODONTOLOGIA ESTÉTICA 
 
2   –  RENOVARE VIAGENS E TURISMO

3   –  PICCOLE BONTÀ

4   –   MOVITÁ – MOVÉIS E DECORAÇÃO

5   –  SDC CORRETORA DE SEGUROS 

6   – TEMPER VIDROS
Fotos ACIG

Coluna
NOVOS SÓCIOS

1

3

5

2

4

6

Com Prinex,
você está
sempre em
primeiro lugar

ACIG.indd   1 19/12/16   09:11
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de uma forma muito significativa, e foi nesse 
momento em que resolvemos abrir mais uma loja 
no centro, pois só a nossa já era pequena demais 
para tamanha demanda.

Nisso surgiu uma proposta de compra 
relacionada a uma loja no centro, qual compramos 
e já estamos com ela há quatro meses.

A empresa Essencial Modas, está à disposição 
dos clientes com várias peças desde o simples ao 
sofisticado, com um ótimo atendimento para a 
satisfação de todos aqueles que ali frequentam.  

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

NÓS PUBLICAREMOS GRATUITAMENTE NA REVISTA ACIG

Por Josimare Santos

Coluna
VOCÊ, EMPRESÁRIO

MINHA HISTÓRIA DE 
EMPREENDEDORISMO

Em janeiro de 2015, eu Josimare Santos, 
e meu esposo Robson, numa conversa paralela 
resolvemos pensar em algumas possibilidades do 
que poderíamos fazer para não ficarmos distantes 
da nossa pequena  Ana, que já estava a caminho, 
faltando apenas 1 mês para nascer. Foi quando 
percebemos que a ideia de abrir uma loja seria uma 
das possibilidades mais cabíveis no momento, 
ainda mais que eu já tinha uma grande experiência 
na área do comércio. Foi assim que abrimos uma 
pequena loja em casa, dando o nome a loja o nome 
das minhas duas meninas, Larissa e Ana, qual o 
nome fantasia se tornou Lari e Ana Modas. 

Um ano se passou e a nossa loja cresceu
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29 ANOS 
Farmácia Herbafarma 20/08/88

30 ANOS 
Modas Jolie 19/08/87

31 ANOS 
Cesumar-Centro de Ensino Superior D 05/08/86
Adrianos Calçados 01/08/86

38 ANOS 
Zico Sucatas 14/08/79

41 ANOS 
MHA Consulting 12/08/76

42 ANOS 
Pedreira Guarapuava LTDA 01/08/75

43 ANOS 
Silvana Missel R. Horst - Cabelereira 30/08/74

44 ANOS 
Recanto Modas 01/08/73

46 ANOS 
Apae de Guarapuava 27/08/71
Modas Roseli 25/08/71
Mary Art São Paulo 17/08/71

55 ANOS 
Dimasa S/A 23/08/62

56 ANOS 
Posto Guairacá I 03/08/61

58 ANOS 
Guará Chevrolet 14/08/59

70 ANOS 
Difusora A Pioneira 10/08/47

71 ANOS 
Brunsfeld Auto Peças 27/08/46

72 ANOS 
Casa Haick 08/08/45

FUNDAÇÃO FUNDAÇÃO FUNDAÇÃOEMPRESA EMPRESA EMPRESA

1 ANOS 
Cinjemaster 21/08/16
Cleri Terezinha Moreira - Cabeleireira 19/08/16
Clínica Corpi 08/08/16
3 ANOS 
Mewl Distribuidora de Cosméticos 26/08/14
Mavla Transporte Escolar 07/08/14
4 ANOS 
Montello Ambientes Planejados 21/08/13
Datafibra	 17/08/13
Construfácil - Loja 02 06/08/13
Marcelo Gomes de Assis 01/08/13

5 ANOS 
Oesteline 28/08/12
Casa da Construção 28/08/12
Cia dos Bichos 13/08/12

6 ANOS 
New Store 18/08/11
Art Bolos 11/08/11
Distr. B J M Com. de Cosméticos 01/08/11
Global Publicidade 01/08/11

7 ANOS 
Jely Modas 26/08/10
Mega Plast 17/08/10
Agrícola Tatu 11/08/10
Fesdiesel 10/08/10
Centro das Ferramentas 01/08/10

8 ANOS 
Pré Moldados Zielinski 10/08/09

9 ANOS
Uti do Celular 14/08/08
Dois Irmãos Materiais de Construção 07/08/08
Guarafest Embalagens e Festas 07/08/08

10 ANOS 
CB Auto Center 23/08/07
Bela Imagem 09/08/07
Ortodontic Center 01/08/07
Posto Portelão 01/08/07

11 ANOS 
Agropantanal Prod. Agropecuários 25/08/06
Ótica Ocular 17/08/06
Clínica Dentária Sorriso 15/08/06
Alca Locação de Equipamentos 15/08/06
Concretize Concreto Usinado 08/08/06
Sdc Corretora de Seguros 01/08/06

12 ANOS 
Marmoraria São Thomé 30/08/05
Formédica Farmácia Manipulação 12/08/05
Eurolimp Produtos de Limpeza 08/08/05
Agrishop Soerensen 03/08/05
Specialite Centro Médico 03/08/05
13 ANOS 
K13 Agencia Web 13/08/04
14 ANOS 
Espectro Tech 11/08/03
Pressotto Dist. de Ferro e Aço 05/08/03
15 ANOS 
Confira	Vila	Bela	 20/08/02
Almix Internet 09/08/02
17 ANOS 
Comtudo Mat. Construção 01/08/00

18 ANOS 
Losso Sport 01/08/99
Agrícola Cantelli 01/08/99

21 ANOS 
Zara Supermercado 20/08/96

22 ANOS 
Mercadomóveis Ltda 18/08/95
Farmacia 3000 01/08/95

23 ANOS 
A Executiva 20/08/94
Ictus 10/08/94
Beijo Baiano 03/08/94

24 ANOS 
Cotrag Transportes 27/08/93
Abreu Pneus e Serviços 02/08/93

26 ANOS 
Worquim Piscinas Multi Marcas  02/08/91
Oficina	do	Aldo	 01/08/91
Vidropuava Vidraçaria 01/08/91

27 ANOS 
Menarin Odontologia Estetica e Harm 14/08/90
Polijuta Ind. e Com. de Embalagens   10/08/90
Atrito 07/08/90
Posto Wouk XV 01/08/90

28 ANOS 
Extintores São Cristovão 30/08/89
Krapema 08/08/89
Imobiliária Solo LTDA 01/08/89

EMPRESA ADESÃO

NOVOS ASSOCIADOS

Edificare	 20/06/17
Piccole Bonta 20/06/17
Movitá - Moveis e Decoração 01/07/17
Renovare Viagens e Turismo 03/07/17
Casa do Queijo 13/07/17
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1 – Murilo Cesar R. de Paula (Studio Cepef)
2 – Rafael Matheus Ferreira e Rebeca Menarin Lopes (Menarin 
Odontologia Estética)
3 – Leandro Miguel Colla (Gresga)
4 – Carlos Alberto Gomes (Faculdades Guarapuava)
5 – Rui Manoel Batista Junior (Studio Cepef)
6 – Darcy Sell e Valdeney Domingues (Auto Peças Batel)
7 – Thaís Kremer, Camila Kovalski, Heloise Machado e Raquel Ultchak 
(Emagrecentro)
8 – Denise Rita Gonçalves e Felipe Correa (Unicesumar)
9 – Antonio Gilberto Zanona e Felipe Zanona (Pavicon – Blocos e 
Pavimentos)
10 – JonathanTurra e Izabel Ribeiro (Talk UP English School)

11 – Rita Gonçalves (Faculdades Guarapuava)

12 – Tatiane Kokurudza e Naguine Schadeck (Senap)

13 – Rafael Flaresso (Flabel Construção Civil)

14 – Marciano André Vizzotto (Vibra)

15 – Acácio Flaresso (Flabel Construção Civil)

16 – Lourdes Dangui Pinheiro (Semanário Integração Guarapuava)

17 – Sadi Roberto Cavagnari (SDC Corretora de Seguros)

18 – Rudival Kasczuk (Fortcar Center), Gessica Sandrin e André 

Sberze (AS. ST. LA Advogados Associados)

19 – Felipe Bastos, Cândido Bastos Filho e Nicéia Bastos (CB Agro)

20 – Orivaldo Chagas, José Inocêncio Souza e Douglas dos Santos 
(Supermercado Superpão)

21 – Miriam Abedala (Primeiro Estilo Natação), Edson Lessei (Acig) e 
Cleris Machado (Vox Colcci) 

22 – Murielli da Costa (Estética Bela Forma)

23 – Paulo Lima (Procon)

24 – Joel Antonio dos Santos e Paulo Sergio Lopes Zen (Sesi/ Senai)

25 – Jose Ari Dal Pozzo (Super Dalpozzo)

26	–	Luiz	Fernando	dos	Santos	(Edificare)	

27 – Anny Karine de Paula, Jian Ricardo Zablocki, Carolina Mattiello 
Mendes e Marcieli Silva (Studio Cepef)

28 – Roberta B. Kasczuk, Rudival Kasczuk e Eliza B. Kasczuk (Gleyne 
Jeans)

29 – Arlisson Sanches (Corpo de Bombeiros), Rudival Kasczuk 
(Fortcar Center) e Josmar Viana Teixeira (Corpo de Bombeiros)

30 – Alisson Kloster e Giulia Bunhak (Platus)

31 – Francielli Kretchmer, Ligia Marinzech, (Instituto Embelezze 
Guarapuava), Maria Aparecida Virmond (Lobo Pré-Vestibulares) e 
Elaine Machado (Instituto Embelezze Guarapuava)

32 – Carlos Felipe e Valdir da Silva (Foto Koris)

33 – Alexandro Siqueira Ribeiro e Ezabel Szeuczuk (Metalkit)

34 – Jonatan Brachak e Leon Elias Camargo (Model Obras e 
Acabamento)

35 – Altamir Antonio Mestri e Saulo Maestri (Relevanz Engenharia)

36 – Tereza dos Santo (Acig), Cledemar Mazzochin (Inviolável 
Guarapuava) e Marilete Schnaider (Acig)

Coluna
INTEGRACIG

INTEGRACIG - 14.07.17

Fotos: ACIG
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mudanças que ocorreram nos formatos de produção 
no decorrer das décadas. A FACIAP (Federação 
das Associações Comerciais e Empresariais do 
Paraná) emitiu um comunicado onde parabeniza o 
Senado pela aprovação da Reforma e avalia que a 
modernização da legislação estimulará a geração de 
emprego e renda. No entendimento da Federação, 
as mudanças na lei também irão proporcionar mais 
segurança jurídica tanto para os empregadores como 
para os trabalhadores. 

Para o Presidente da ACIG, Rudival Kasczuk, as 
alterações na legislação são necessárias para que 
o Brasil volte ao caminho do desenvolvimento. “Em 
minha opinião, a Reforma ainda não aborda todos os 
temas que precisam ser revistos com relação às leis 
trabalhistas. Mas, já representa um grande avanço, 
deixando-as mais claras tanto para o empregador 
quanto para o empregado”, diz. 

REFORMA TRABALHISTA:  
MODERNIZAÇÃO DAS LEIS SERÁ BENÉFICA PARA O SETOR PRODUTIVO

No dia 11 de julho o Senado Federal aprovou 
o projeto que altera mais de 100 pontos da CLT 
(Consolidação das Leis Trabalhistas). Conhecido 
como Reforma Trabalhista, o texto foi sancionado 
pela Presidência da República no último dia 14 e tem 
como principal função modernizar as leis trabalhistas 
vigentes no país, que datam de 1943. Mas na prática, 
você sabe elencar quais os benefícios da Reforma 
para o empreendedor?

Em pronunciamento oficial antes mesmo da 
sanção da lei, o Presidente Michel Temer afirmou 
que as transformações na legislação são uma vitória 
na luta contra o desemprego, tornando o Brasil 
mais competitivo. O Ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, classificou a aprovação da Reforma 
como um passo importante para a recuperação da 
economia do país, já que a mesma permitirá que 
o Brasil progrida e cresça. Também na semana da 
aprovação da lei o Ministro da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços, Marcos Pereira, destacou que a 
aprovação da Reforma auxiliará na construção de um 
ambiente favorável para vinda de novos investidores. 

A verdade é que apesar de aparecer na pauta 
dos meios de comunicação há cerca de um ano, a 
Reforma Trabalhista já era tema debatido pelas 
entidades de classe há muito tempo. Isso porque, 
no entendimento dos representantes da classe 
empresarial, a legislação vigente não acompanhou as 

A modernização nas leis trará segurança para empregadores e empregados 

EM MINHA OPINIÃO, A REFORMA 
AINDA NÃO ABORDA TODOS OS TEMAS 
QUE PRECISAM SER REVISTOS COM 
RELAÇÃO ÀS LEIS TRABALHISTAS. 
MAS, JÁ REPRESENTA UM GRANDE 
AVANÇO, DEIXANDO-AS MAIS CLARAS 
TANTO PARA O EMPREGADOR QUANTO 
PARA O EMPREGADO

“

“

Rudival Kasczuk – Presidente 
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Vejo a Reforma como um avanço e não como uma 
perda de direitos”, conclui. 

As novas regras estabelecidas pela Reforma 
Trabalhista começam a valer no mês de novembro. 
É importante destacar que processos que estejam 
em curso antes da vigência da nova legislação 
serão julgados conforme a lei anterior. A seguir, 
confira algumas das mudanças que acontecerão 
com a Reforma.

Na análise do 1º Vice-presidente da ACIG, 
Vilmar Domingues da Luz, a Reforma Trabalhista 
trará ganhos para empregadores e empregados, 
minimizando alguns percalços causados pela 
legislação anterior. “Era uma inovação necessária e 
que trará benefícios para relação entre empregador 
e empregado ao permitir uma negociação direta. 
Haverá também a formalização da relação com o 
terceirizados e autônomos, o que é muito importante. 

Embora estejam previstos acordos sobre condições 
de trabalho entre empregadores e representantes da 
classe	trabalhadora,	a	legislação	atual	não	especifica	
em quais pontos estes acordos são válidos, 
utilizando-se assim artigos da constituição para 
balizá-los. 

Uma modalidade inexistente na atual legislação.

Atualmente não existe, o que faz com que o trabalhador 
tenha direito de sacar seu FGTS e receba o seguro-
desemprego apenas se for demitido sem justa causa.

Atualmente, o período de férias pode ser dividido em 
dois, sendo que um deles não pode ser menor que 10 
dias. 

Hoje se proíbe que o trabalho autônomo seja realizado 
com características de exclusividade, eventualidade e 
subordinação, caso o contrário o mesmo é avaliado 
como vínculo empregatício.

Para as jornadas com mais de 6 horas, é obrigatório 
que o intervalo de almoço seja de no mínimo uma 
hora.

Precisa ser compensado em até um ano e negociado 
em acordo ou convenção coletiva.

Equivale a um dia de trabalho do colaborador e é 
descontada obrigatoriamente todo mês de março.

Especificará	pontos	em	que	o	acordo	coletivo	poderá	
sobrepor-se	 à	 CLT,	 e	 especifica	 também	pontos	 que	
não podem ser mudados, mesmo mediante acordo. 

Permitirá que sejam contratados trabalhadores sem 
carga	horária	fixa.	Os	mesmos	serão	convocados	para	
trabalhar com três dias de antecedência e poderão 
recusar-se a comparecer. Caso aceite e falte ao 
trabalho	sem	motivo	 justificado,	o	 trabalhador	deverá	
pagar multa. 

Não excluirá totalmente a regra anterior, mas 
permitirá um acordo entre as partes. Assim, apesar 
de continuar sem direito ao seguro-desemprego em 
casos de demissão por justa causa ou de demitir-
se, o trabalhador poderá sacar 20% de seu FGTS e 
movimentar até 80% do fundo.

Caso haja acordo com o colaborador, poderá ser 
dividido em três períodos, desde que um deles não 
seja menor que 15 dias.

Poderá ter características de exclusividade, desde 
que haja um contrato formal entre as partes. 

No caso das jornadas com mais de 6 horas, caso haja 
acordo coletivo, este intervalo pode ser reduzido para 
até 30 minutos. 

Deverá ser compensado em até 6 meses, permitindo-
se acordo individuais

Caberá ao trabalhador dizer se quer ou não continuar 
contribuindo. 

5 – CONTRATO 
INTERMITENTE

7 – ACORDO 
PARA DEMISSÃO

2 - FÉRIAS

6- TRABALHO 
AUTÔNOMO

3 - INTERVALO 
DE ALMOÇO

4 - BANCO DE HORAS

8- CONTRIBUIÇÃO 
SINDICAL 

COMO É: COMO SERÁ: 

1 - ACORDADO 
SOBRE O 

LEGISLADO
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Hoje, o objetivo da equipe é participar de competições 
estaduais para adquirir experiência. Entretanto, a falta de patrocínio 
para	viagens	e	de	um	profissional	de	Educação	Física	com	registro	
no	Conselho	Regional	que	acompanhe	os	atletas	dificulta	a	conquista	
desta meta. “Atualmente não temos esta verba. Eu sou pedagoga 
e acabo pesquisando muita coisa através de vídeos na internet”, 
explica Leila.

Apesar	das	dificuldades	para	a	prática	do	esporte,	os	atletas	
têm	persistido.	No	final	do	mês	de	 junho,	a	APADEVI	disputou	um	
amistoso com o time da AMACAP, terceiro lugar no Regional Sul da 
Modalidade,	competição	classificatória	para	o	Campeonato	Brasileiro.	
“Perdemos por 6 a 5, mas a equipe deles tem uma estrutura, preparo 
físico”, comenta Anderson Alan dos Santos, membro do time. 

Para Salete Aparecida de Quadros, presidente da APADEVI e 
também	atleta	de	GoalBall,	 o	esporte	auxilia	os	deficientes	visuais	
dando	 desenvoltura	 e	 autoconfiança,	 e	 os	 preparando	 para	 os	
desafios	 do	 cotidiano.	 “Quando	 você	 precisa	 se	 jogar	 para	 o	 lado	
para defender uma bola tem que perder o medo. O modo que temos 
que nos posicionarmos na quadra, os treinos, tudo isso nos prepara 
também para vida, nos torna mais seguros para encarar uma calçada 
com	buracos,	por	exemplo,”,	afirma.	

APADEVI BUSCA APOIO PARA 
SUAS EQUIPES DE GOALBALL

COMUNIDADE

Você conhece o GoalBall? O GoalBall é uma modalidade 
esportiva	 desenvolvida	 especificamente	 para	 deficientes	 visuais.	
O objetivo das equipes é marcar gols arremessando a bola para 
o outro lado da quadra e fazendo com que ela não saia das 
marcações no piso. 

A	APADEVI	(Associação	dos	Pais	e	Amigos	dos	Deficientes	
Visuais de Guarapuava) conta atualmente com dois times adultos da 
modalidade, um feminino e outro masculino. Os treinos das equipes 
acontecem todas as terças-feiras no período da tarde, em um ginásio 
localizado nas Clínicas Integradas da Faculdade Guairacá. O espaço 
é cedido gratuitamente pela instituição. Além dos treinos para os 
adultos, alguns adolescentes atendidos pela Associação também 
praticam a modalidade, sempre às quintas-feiras. “Conhecemos o 
GoalBall através do pessoal da AMACAP, de Maringá, que esteve em 
uma semana nossa de integração fazendo uma demonstração da 
modalidade”, conta a professora Leila Maria da Silva, que atua como 
treinadora da equipe. 

Para que as equipes pudessem dar seus primeiros passos, a 
APADEVI contou com o apoio da professora da UNICENTRO Verônica 
Volski Mattes, que através da formulação de um projeto possibilitou 
que a Associação obtivesse verba para compra de materiais como 
óculos, bolas, uniformes e construção de traves para prática da 
modalidade. O projeto também garantiu a permanência de um 
monitor que acompanhava as atividades. 

As equipes de GoalBall da APADEVI treinam todas as terças-feiras em um espaço cedido pela Faculdade Guairacá   

Quer ajudar as equipes de Goalball da APADEVI? Entre em 
contato com a Associação pelo telefone (42) 3622-0617.
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uma licença para atuar em várias cidades do estado 
e uma delas é Guarapuava e região. Entendemos que 
era o momento para retomar a parceria, pois além da 
cidade estar em plena expansão e ser um polo regional, 
estamos iniciando nossos programas de MBAs online”, 
revela Roberto Pasinato, Vice-Presidente da instituição 
de ensino.

Atuando há mais de 20 anos, a ISAE – Escola 
de Negócios é a instituição conveniada que representa 
a Fundação Getúlio (uma das mais conceituadas 
instituições de ensino do Brasil) no estado do Paraná. 
Todos os MBAs online oferecidos pela ISAE contam 
com a chancela e certificação da FGV. Por se tratarem 
de cursos feitos à distância, o investimento do aluno 
para concluir o curso é menor do que o despendido nos 
MBAs presenciais. Além disso, a ACIG também estará 
credenciada como um polo para as provas, evitando que 
os alunos precisem se deslocar para outras cidades.

O polo guarapuavano da ISAE/FGV oferecerá 
os seguintes cursos: MBA em Marketing,  MBA 
em Gerenciamento de Projetos, MBA em Gestão 
Empresarial, e MBA em Finanças, Controladoria e 
Auditoria. As inscrições para os curso podem ser feitas 
pelo site da FGV (http://www5.fgv.br/fgvonline/isae/) 
ou pela página da ISAE (www.isaebrasil.com.br).    

Capacitação. Hoje mais do que nunca esta palavra 
é requisito básico no meio empresarial. Uma das grandes 
dificuldades dos departamentos de recursos humanos 
das empresas, independentemente do porte, muitas 
vezes é encontrar profissionais capacitados para ocupar 
as vagas disponíveis. Neste mesmo sentido, inúmeros 
trabalhadores acabam sendo excluídos de processos 
seletivos e até mesmo ficando fora do mercado por 
falta de formação. Isso sem contar o impacto positivo 
que o processo de construção do conhecimento tem na 
atuação de gestores das mais variadas áreas. 

Pensando sob este aspecto e lembrando-se da 
missão de oferecer produtos e serviços de qualidade 
à classe empresarial, a ACIG retomou sua parceria 
com a ISAE/FGV. O objetivo da ação é oferecer cursos 
de pós-graduação e MBA na modalidade online com 
vantagens financeiras para os associados. Empresários 
ligados à entidade e seus colaboradores terão 10% de 
desconto na mensalidade dos cursos. “A ISAE possui 

ACIG E ISAE/FGV FIRMAM PARCERIA PARA  
REALIZAÇÃO DE CURSOS DE MBA ONLINE

PARCERIA

A parceria dará descontos a associados à ACIG  

ENTENDEMOS QUE ERA O MOMENTO 
PARA RETOMAR A PARCERIA, POIS 
ALÉM DA CIDADE ESTAR EM PLENA 
EXPANSÃO E SER UM POLO REGIONAL, 
ESTAMOS INICIANDO NOSSOS 
PROGRAMAS DE MBAS ONLINE

“

“

Roberto Pasinato – Vice-Presidente da ISAE Escola de Negócios
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CEME

CEME/NÚCLEO MULTISSETORIAL DA MULHER EMPRESÁRIA 
PROMOVE CAFÉ PARA RECEPCIONAR EMPRESÁRIAS

No dia 06 de julho o CEME/ Núcleo Multissetorial 
da Mulher Empresária realizou um café da manhã para 
recepcionar empresárias que têm interesse em fazer 
parte do grupo ou que foram convidadas para conhecer 
as atividades desenvolvidas por este braço da ACIG. 

O evento começou com uma rodada de 
apresentações, onde cada empresária pode falar sobre 
seu negócio. Na sequência, a presidente do CEME, Lara 
Mena Sganzerla, apresentou o funcionamento do sistema 
associativista no Brasil e explicou como acontecem as 
atividades dentro do grupo, incluindo sua visão, missão, 
valores e metas para os próximos meses. Além disso, as 
convidadas puderam conhecer um pouco das principais 
ações desenvolvidas pelo CEME/Núcleo no último ano e 
da atuação de cada pasta de trabalho nos projetos. 

Para a empresária Cléris Batista, que ingressou 
no CEME/Núcleo Multissetorial da Mulher Empresária 

após o café realizado pelo grupo em 2016, a participação 
junto às demais empresárias tem sido importante para 
compartilhar conhecimento e experiências. “Participo da 
ACIG desde que abri minha loja e a considero como minha 
casa. Após vários convites para fazer parte do CEME, neste 
último ano senti a necessidade de estar mais próxima. 
Hoje não tem como você se isolar, se você quer crescer 
precisa compartilhar o conhecimento. Talvez neste café 
nossas convidadas não tenham entendido por completo 
como funcionam as ações, mas em poucos encontros 
elas já estarão habituadas”, disse.

A empresária Tereza Cristina Rocha Loures 
Roszkowski	 foi	 uma	das	convidadas	para	o	café	e	ficou	
bastante entusiasmada com o que viu no evento. Ela 
conta que apesar de associada à ACIG há algum tempo, 
passou a se interessar mais pelas atividades do CEME/ 
Núcleo Multissetorial da Mulher Empresária após 
participar da I Feira de Negócios. “Foi a partir da Feira que 
percebi a importância de participar. Este tipo de troca de 
experiências promove o crescimento não apenas do meu 
negócio, mas também um crescimento pessoal”, avaliou. 

Esabel Szeuczuk também foi uma das empresárias 
que participou do café pela primeira vez. Ela revelou 
que já conhecia as ações realizadas pelo CEME/ Núcleo 
Multissetorial da Mulher Empresária através da Revista 
ACIG e que isso a motivou a estar mais próxima do grupo. 
“Admiro muito o associativismo e acredito que é esta força 
que nos move e nos fortalece. O convite para participar 
veio através da Loren, que me explicou um pouco sobre 
este	trabalho	maravilhoso”,	afirmou.

O café para recepcionar novas integrantes acontece uma vez por ano 

HOJE NÃO TEM COMO VOCÊ SE 
ISOLAR, SE VOCÊ QUER CRESCER 
PRECISA COMPARTILHAR O 
CONHECIMENTO. TALVEZ NESTE 
CAFÉ NOSSAS CONVIDADAS NÃO 
TENHAM ENTENDIDO POR COMPLETO 
COMO FUNCIONAM AS AÇÕES, MAS 
EM POUCOS ENCONTROS ELAS JÁ 
ESTARÃO HABITUADAS

“

“

Cléris Machado – Empresária
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Coluna
EMPREENDEDOR

Há mais de 20 anos Marcia Dal Molin trabalha com confeitaria, mas há 9 
decidiu que não queria ser apenas uma’ boleira’ e sim uma empreendedora 
formalizada. Foi assim que nasceu a Art Bolos 

O doce sabor do 
empreendedorismo
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gosto até hoje e que me deixa realizada, resolvi recomeçar. 
Como eu já tinha uma clientela anterior, e que me cobrou 
muito quando parei, quando voltei a fazer bolos elas 
começaram a voltar. Ao retornar para o mercado decidi 
que iria trabalhar de maneira formal. Mas não queria ter 
todas aquelas atribuições. Então como os bolos sempre 
foram	minha	paixão,	resolvi	me	profissionalizar	nesta	área.	
Na época existia a COMICRO, que era uma Cooperativa 
de pequenos produtores da região. Entrei na COMICRO e 
através dela eu conseguia comprar de fornecedores com 
CNPJ, fui para eventos maiores, e ali vi a importância de 
me formalizar. Depois a COMICRO deixou de existir e eu 
resolvi que queria abrir uma empresa e não ser só mais 
uma ‘boleira’. Corri atrás e as coisas foram acontecendo.
Não	 me	 arrependo	 de	 ter	 me	 formalizado.	 Você	 fica	
com as mãos atadas quando não é formalizado, porque 
não	consegue	comprar	no	atacado,	ou	 tem	dificuldades	
para abrir conta em um banco. Quando você tem a 
empresa você acaba tendo facilidades neste sentido. E 
até com relação à clientela, se você é formalizado acaba 
transmitindo	mais	confiança.

VOCÊ ADMINISTRA A EMPRESA SOZINHA? COMO SÃO 
SUAS ATIVIDADES? 
Durante	um	bom	tempo	meu	filho	atendia	o	escritório	para	
mim. Hoje ele é formado em Psicologia e faz mestrado em 
Ponta	Grossa.	A	minha	filha,	que	estuda	Veterinária,	vem	
me ajudar no escritório. Mas normalmente sou eu que 
cuido da parte administrativa. Gosto de estar por dentro 
do que está acontecendo, mas a maior parte do tempo 
eu	ainda	fico	na	produção.	Tenho	confeiteiras,	auxiliares,	
ao todo são quatro colaboradoras. Particularmente, 
prefiro	 ficar	 na	 produção,	 porque	 é	 o	 que	 eu	 gosto	 de	
fazer.	Como	eu	vim	da	área	de	administração,	fiz	muitos	
cursos, treinamentos, tanto em uma área quanto outra. 

Coluna
EMPREENDEDOR

Marcia é uma apaixonada pela arte da confeitaria

VOCÊ SEMPRE TRABALHOU COM A FABRICAÇÃO DE 
BOLOS? 
Comecei a trabalhar cedo, com 16 anos. Atuava como 
assistente administrativo na Hermes Macedo, uma loja 
grande e bastante conhecida na época. Trabalhei nesta 
função durante uns 10 anos. Depois que engravidei do 
meu	primeiro	 filho	 trabalhei	 durante	mais	 um	 tempo,	 e	
acabei saindo para me dedicar mais à família. 

E COMO A CONFEITARIA SURGIU NA SUA VIDA?
Quando	 meu	 filho	 ainda	 era	 pequeno	 comecei	 a	 fazer	
bolos para as comemorações que tínhamos na família 
e nunca cobrava. Quando percebi já estava aceitando 
encomendas para outras pessoas. Foi uma coisa que 
aconteceu naturalmente. Sempre gostei muito de tudo 
que era artesanal, então comecei fazendo docinhos 
decorados. Depois venci uma licitação e comecei a fazer 
coffee break para uma empresa para a qual trabalhei 
por um bom tempo. Após um período me dividindo 
entre os doces e os bolos as atividades começaram a 
pesar. Alguns dias eu amanhecia trabalhando, em outros 
acordava de madrugada para dar conta das encomendas. 
Teve	um	final	de	ano	que	passei	três	dias	trabalhando.	Era	
muita coisa para fazer e na época eu não tinha preparo 
e	nem	colaboradores	suficientes.	Foi	muito	desgastante,	
porque eu não conseguia dar atenção para minha família, 
então eu parei. 

POR QUE VOCÊ DECIDIU RETOMAR AS ATIVIDADES?
Fiquei entre três e quatro anos me dedicando apenas à 
minha	 família.	 Após	 este	 período	meu	 filho	mais	 velho	
já estava maior, e eu sentia necessidade de produzir 
alguma coisa diferente. Era uma sede de trabalhar. Como 
eu sempre gostei muito de trabalhar com bolo, é algo que 

NÃO ME ARREPENDO DE TER ME 
FORMALIZADO. VOCÊ FICA COM 
AS MÃOS ATADAS QUANDO NÃO 
É FORMALIZADO, PORQUE NÃO 
CONSEGUE COMPRAR NO ATACADO, 
OU TEM DIFICULDADES PARA ABRIR 
CONTA EM UM BANCO. QUANDO 
VOCÊ TEM A EMPRESA VOCÊ ACABA 
TENDO FACILIDADES NESTE SENTIDO. 
E ATÉ COM RELAÇÃO À CLIENTELA, 
SE VOCÊ É FORMALIZADO ACABA 
TRANSMITINDO MAIS CONFIANÇA

“

“

Marcia Dal Molin – empresária
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Cheguei a cursar contabilidade e agora sou confeiteira, e 
sou muito feliz fazendo isso.

QUAL O FLUXO MENSAL DA SUA PRODUÇÃO? EXISTE 
ALGUM PRODUTO QUE SE DESTAQUE EM NÚMERO DE 
PEDIDOS? 
Junho e julho são meses mais tranquilos para gente. 
Produzimos de segunda a segunda. Normalmente aos 
finais	de	semana	e	durante	datas	festivas	a	produção	é	
maior. Temos uma produção boa, uma média de 400 a 
500 peças por mês. Vários bolos saem bem, mas desde 
que eu iniciei o Dois Amores é o mais pedido. Acho que 
porque ele traz muito aquela coisa da avó, por levar o 
brigadeiro mexido na panela, trazendo um sabor caseiro. 
E as pessoas sentem essa diferença. Gosto de sair 
tomar	 café	 nos	 lugares	 com	 os	meus	 filhos	 e	 sempre	
que comemos algum doce fora eles falam “esse não é 
caseiro mãe”. É como se fosse um sentimento mesmo 
por aquilo que é feito artesanal. Eu gosto muito disso, 
gosto do bolo de fubá, da nega maluca. Na minha casa 
dificilmente	tem	bolo	recheado.	

O QUE VOCÊ CONSIDERA COMO DIFERENCIAIS DOS 
PRODUTOS DA ART BOLOS?
Hoje faz muita diferença você oferecer um sabor 
mais caseiro do que industrializado. Claro que o bolo 
industrializado sai sempre igualzinho. O bolo caseiro 
não sai 100% igual, porque não é uma série de produção 
em máquinas, é algo realmente artesanal. É claro que 
no artesanal temos diferença de um produto para o 
outro, mas o sabor, que é a essência, ainda vai estar 
lá. Outra coisa que considero importante é conversar 
e entender o cliente. Eu já atendi muito mais minhas 
clientes,	 já	fiz	muito	mais	o	corpo	a	corpo.	Hoje	acabo	

atendendo mais com horário marcado, porque se eu 
não marcar acabo deixando atrasar outros pedidos e 
tem coisas na produção que só eu faço, são toques que 
dão personalidade ao trabalho. Temos um compromisso 
muito grande com a pontualidade. Não te digo que nunca 
erramos, mas procuramos nos organizarmos. Caso 
aconteça de atrasar um pedido, o cliente não sai sem seu 
bolo. O máximo que pedimos é o horário da festa e em 
último caso vamos ao local levar o pedido.
Temos muitos clientes não só em Guarapuava, mas em 
Entre Rios, Irati, Curitiba, Turvo, Pitanga, Laranjeiras do 
Sul, e até São Paulo. Muitos destes clientes chegaram até 
nós através de outros clientes. Para estes clientes que 
moram longe geralmente entregamos o bolo congelado. 

ALÉM DESTE RESPEITO COM O CLIENTE, EXISTE 
ALGUM OUTRO FATOR QUE VOCÊ CONSIDERE 
IMPORTANTE PARA A EMPRESA? 
Outra coisa que eu prezo muito é o espírito de equipe, 
aquela coesão, saber que as pessoas trabalham em 
um ambiente agradável. As minhas colaboradoras 
dizem que gostam de estar aqui e isso pra empresa 
é bom, porque elas vestem a camisa e trabalham 
mais felizes. Acho isso muito importante.

QUE CONSELHO VOCÊ DEIXA PARA QUEM QUER 
ABRIR UM NEGÓCIO OU COMEÇOU A EMPREENDER 
HÁ POUCO TEMPO? 
Acho que quem se dispõe a ter seu próprio negócio 
precisa ter muita dedicação. É importante saber que 
você terá que trabalhar muito. A maior ingenuidade 
das pessoas é pensar que você vai ser dono do 
negócio e que as coisas vão caminhar sem você. Se 
você é colaborador, você tem o seu horário, os seus 
dias de folga. Quando você é empreendedor, precisa 
estar sempre comprometido com a empresa. Você 
precisa saber que terá que deixar muita coisa de 
lado. É preciso muito trabalho, muita dedicação e 
muita honestidade. 

Coluna
EMPREENDEDOR

Marcia se divide entre a produção e a administração da Art Bolos 

QUANDO VOCÊ É EMPREENDEDOR, 
PRECISA ESTAR SEMPRE 
COMPROMETIDO COM A EMPRESA. 
VOCÊ PRECISA SABER QUE TERÁ QUE 
DEIXAR MUITA COISA DE LADO. É 
PRECISO MUITO TRABALHO, MUITA 
DEDICAÇÃO E MUITA HONESTIDADE

“

“

Marcia Dal Molin – empresária
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“Ano passado foi muito difícil não apenas para 
a EXPOGUA, mas para todas as Exposições que 
visitamos. Por isso fizemos algumas mudanças e 
com isso esperamos a participação de todo público 
de Guarapuava e região”, revelou o Presidente da 
Sociedade Rural Guarapuava, Denilson Baitala. 

Para Rudival Kasczuk, presidente da ACIG, 
entidade que organiza o Pavilhão de Indústria e 
Comércio da EXPOGUA, as mudanças no formato da 
feira serão bastante benéficas para os expositores. 
“A decisão de separar a bilheteria de shows 
permitirá que uma parcela maior da comunidade 
visite outros espaços da Feira. Esta era uma 
demanda dos nossos expositores e acredito que 
trará um retorno positivo para todos eles”, afirmou. 

Já na abertura da 42ª EXPOGUA começa o 
Circuito de Rodeio, que se estende até o dia 06. Os 
shows nacionais acontecem nos dias 09,10 e 11. A 
primeira atração a subir ao palco da Feira é o cantor 
Gustavo Lima. No dia seguinte, o responsável pela 
festa será o DJ Alok. Fechando a programação 
apresenta-se a dupla Munhoz e Mariano. 

Além do rodeio, dos shows e dos tradicionais 
leilões, estão entre as atrações da EXPOGUA um 
pavilhão destinado para exposição e venda de 
flores, um espaço voltado para pequenos animais 
e a apresentação de provas de adestramento com 
os cães da Polícia Militar.

42ª DA EXPOGUA MESCLA
TRADIÇÃO E TRANSFORMAÇÃO

FEIRA

Tradição e inovação podem caminhar 
lado a lado? Se depender da Sociedade Rural 
Guarapuava, promotora da EXPOGUA (Exposição 
Feira Agropecuária e Industrial de Guarapuava), a 
resposta é sim. Em 2017 a feira chega à sua 42ª 
edição e está cheia de novidades.

Este ano a EXPOGUA será realizada entre os 
dias 04 e 13 de agosto. A expectativa é que durante 
os 10 dias do evento 150 mil pessoas de Guarapuava 
e região passem pelo Parque de Exposições Lacerda 
Werneck. Estima-se ainda um rendimento de R$ 20 
milhões com as atividades da Exposição, valor que 
movimentará significativamente a economia local. 

A grande novidade para esta edição diz 
respeito à bilheteria da Feira. Nos dias em que 
ocorrerão os shows nacionais os visitantes poderão 
optar por ter acesso somente ao Parque, a valores 
populares, que variarão de R$ 5,00 a R$ 10,00. 

A EXPOGUA deste ano terá inúmeras novidades, que incluem até sua identidade visual 

ANO PASSADO FOI MUITO DIFÍCIL 
NÃO APENAS PARA A EXPOGUA, 
MAS PARA TODAS AS EXPOSIÇÕES 
QUE VISITAMOS. POR ISSO FIZEMOS 
ALGUMAS MUDANÇAS E COM ISSO 
ESPERAMOS A PARTICIPAÇÃO DE TODO 
PÚBLICO DE GUARAPUAVA E REGIÃO

“

“

Denilson Baitala – presidente da Sociedade Rural Guarapuava
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“Eu reconheço um líder quando vejo alguém falando 
emocionadamente de uma causa que trará melhoria para 
vida de toda comunidade. Para que um grupo de líderes 
pense junto primeiro é preciso que eles reflitam: o que nos 
une?”, explicou o palestrante. 

Na opinião de Paulo Vieira, embora o Território 
Paraná Centro possua uma série de diferenças em sua 
composição, o grupo está pronto para atuar em prol 
de demandas que supram as necessidades de uma 
comunidade de aproximadamente 300 mil habitantes. 
“Este é um território grande e diverso, mas é preciso 
começar. É importante que este grupo dê ouvidos aos 
anseios da comunidade, para que surja um projeto 
nascido da escuta”, afirmou. 

Para Roseli Pereira Paula Rodrigues, agente de 
desenvolvimento e coordenadora da Sala do Empreendedor 
em Nova Tebas, o Workshop ampliou as perspectivas 
das lideranças que participam do Comitê em relação à 
região. “Como agente de desenvolvimento eu sonho. Mas 
você precisa sonhar algo que não é só seu. Precisamos 
estimular as pessoas a participar. O desenvolvimento da 
nossa região é uma causa necessária. Nosso território é 
rico, mas estas riquezas estão escondidas. Precisamos 
encontrá-las”, disse. 

COMITÊ TERRITORIAL PARANÁ CENTRO 
INICIA SUAS ATIVIDADES

REGIÃO

No fim do mês de junho uma reunião realizada em 
Guarapuava com várias lideranças da região instituiu 
o Comitê Territorial Paraná Centro. Coordenado pelo 
SEBRAE, o Comitê é formado por representantes de 
entidades públicas e do terceiro setor dos municípios de 
Boa Ventura de São Roque, Campina do Simão, Cândido 
de Abreu, Guarapuava, Laranjal, Manoel Ribas, Mato 
Rico, Nova Tebas, Palmital, Pitanga, Santa Maria do 
Oeste e Turvo.  

O principal intuito do Comitê é fomentar o 
desenvolvimento regional através da criação de um 
ambiente propício para a manutenção e surgimento dos 
micro e pequenos negócios. Hoje, estima-se que 80% 
dos postos de trabalho no Brasil são criados pelas micro 
e pequenas empresas. Só no último mês de fevereiro, 
segundo dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados) os micro e pequenos negócios 
ofertaram 54 mil novas vagas, sendo fundamentais para 
a economia do país. Por isso a importância de pensar em 
ações que estimulem esta parcela do empresariado. 

Para incentivar o grupo em suas atividades, nos 
dias 03 e 04 de julho o SEBRAE promoveu o Workshop 
Realidades em Transformação: O Papel do Líder. A 
capacitação foi conduzida pelo psicólogo Paulo Ferreira 
Vieira. Com mais de 30 anos de experiência na área 
de gestão de pessoas, Vieira abordou durante os dois 
dias de Workshop temas como de que forma um grupo 
de pessoas pode ser transformado em um time, com 
o objetivo de trabalhar por demandas que estejam 
acima dos interesses individuais de cada indivíduo. 

O Comitê terá duração mínima de dois anos e pensará em ações para estimular o desenvolvimento da região 

NOSSO TERRITÓRIO É RICO, MAS 
ESTAS RIQUEZAS ESTÃO ESCONDIDAS. 
PRECISAMOS ENCONTRÁ-LAS“

“

Roseli Pereira Paula Rodrigues, agente de 
desenvolvimento no Município de Nova Tebas 
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