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A melhoria na BR-163 se tornou uma causa de
todas as associações comerciais e empresariais da
região da fronteira. Em reunião com algumas
associações ficou decidido que serão confeccionados
panfletos e adesivos para aumentar ainda mais a força
da mobilização dos empresários. A princípio, a rodovia
vai ficar paralisada por cerca de duas horas, com data de
paralisação a definir. Os trechos escolhidos para serem
bloqueados serão: entre Barracão e Bom Jesus do Sul;
em Pranchita; e entre Pérola D’Oeste, Planalto e
Capanema.
Segundo Ana Paula Tomazoni, presidente da
Associação Comercial de Santo Antonio do Sudoeste,
haverá ainda uma intensa programação para o
manifesto. Ela acrescenta que espera uma boa
negociação com o Governo Federal para que o bloqueio
não precise ser ainda maior. “Estamos nos mobilizando
porque a maioria das empresas de nossos associados
utiliza essa rodovia todos os dias. Além de ser um
grande perigo de acidente, o tráfego está muito ruim.
Precisamos de pista dupla em alguns trechos ou, pelo
menos, terceira pista. Há muitos caminhões passando
por esse local, o que dificulta o trânsito”, avalia.
"Agora não tem mais volta e a paralisação da
BR será feita, com certeza, para cobrar soluções
imediatas para o descaso em que o trecho da rodovia se
encontra quanto à sua manutenção", destaca o
presidente da Ascoagrin, Tarcízio Sartori, que também
faz parte da diretoria da Coordenadoria das
Associações Comerciais e Empresariais do Sudoeste do
Paraná - Cacispar. Ele diz que a grande preocupação é
com a segurança de quem transita pela rodovia, e com
os prejuízos e acidentes que o mau estado da BR
provoca, e pede o apoio de todos os segmentos.
“Estamos indignados com o descaso do Departamento
Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), com a
comunidade regional, não investindo na recuperação
de uma rodovia de vital importância para o Brasil, e que
liga o Sul ao Norte e Centro Oeste, transportando as
riquezas produzidas nessas regiões”, ressalta o
empresário.
Tarcízio Sartori afirma ainda que já estão
sendo feitos contatos com a Polícia Rodoviária Federal,
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, associações de
motoristas, sindicatos de transportadores e outras
entidades privadas, para que todas as classes, unidas,
realizem um evento grandioso e de grande repercussão,
que chame a atenção do Governo Federal para a
situação.
São 3.467 quilômetros, essa é a extensão da

rodovia BR-163, que liga Tenente
Portela, no Rio Grande do Sul, a
Santarém, no Pará. Deste total, mil
quilômetros não são nem asfaltados.
RS ao MS.
D e Te n e n t e P o r t e l a a

Cascavel, a BR-163 possui pista
simples, com largura de 6,6 metros e
acostamento reduzido. A rodovia é o
principal corredor de exportação do
estado do Mato Grosso do Sul para
atingir os portos do Paraná e de Santa
Catarina.

PALAVRA DO
PRESIDENTE
Lindones Antonio Colferai

ASSOCIATIVISMO
Para alcançar nossos objetivos,
crescimento individual, desenvolver
habilidades e competências, frequentemente nos agrupamos com pessoas ou
entidades na busca de mesmos interesses e
desta forma estamos praticando o
associativismo que nada mais é do que:
agrupamento de pessoas, juridicamente
constituída, com objetivos comuns e sem
fins lucrativos.
A expansão do associativismo é
considerada uma forma relevante para o
desenvolvimento da sociedade. A
importância e o valor do associativismo
decorrem do fato de realizarmos uma ação
coletiva de cooperação, solidariedade,
generosidade, independência, humanismo
e cidadania.
Dentro do associativismo vemos a
importância do desenvolvimento de líderes
com inciativa e poder de decisão,
acreditando que é possível fazer mudanças
respeitando as individualidades, com
objetivos comuns. Estes líderes no
processo devem ter ainda a capacidade de
correr riscos, aceitar desafios, confiando
em si e nos outros, sabendo escutar,
dialogar, tendo coerência entre a teoria e a
prática aprendendo com os erros na luta
pela defesa do direito.
No associativismo vivemos em
grupos onde primamos pela participação
como equipe, sempre somando e nunca
dividindo, estabelecemos metas e normas
transparentes, prestando contas e gerando
resultados. A transparência fortalece os
laços caracterizando tratamento justo e
unificado das partes interessadas, sem
politicas discriminatórias sobre quaisquer
pretextos inaceitáveis.
Desta forma em se tratando de
Cacispar uma entidade associativista,
precisamos envolver profissionais das mais
variadas áreas de conhecimento, juntar
qualidade e quantidade de informação,
dividir responsabilidades, agregar recursos
e parceiros, no intuito do fazer melhor, num
processo participativo possibilitando o
atingimento de resultados práticos através
da integração das pessoas e entidades.

Acep trabalha ação de
responsabilidade ambiental

Mais de 200 pessoas acompanharam lançamento do SPC Brasil
Francisco Beltrão agora conta com a BCF

A Associação Comercial e
Empresarial de Planalto – ACEP, além de
trabalhar em prol do crescimento das
empresas do município, se preocupa
também com a responsabilidade ambiental.
Devido à necessidade de se fazer a
separação entre o lixo orgânico e reciclável,
a ACEP confeccionou 200 sacos para lixo
reciclável que já estão a venda na entidade.
A idéia surgiu a partir do fato de que os
coletores de lixo não estavam vencendo
recolher os materiais pelas ruas da cidade
devido a população usar sacos pequenos
para a coleta. Com a aquisição deste novo
saco de lixo, os coletores poderão se
programar e passar somente uma vez por
semana em cada rua, agilizando o serviço e
colaborando para uma cidade mais limpa.

A Associação Empresarial de
Francisco Beltrão (ACEFB) lançou, na noite de
quinta-feira, 08 de Agosto, no auditório da
Churrascaria Pampeana, seu mais novo
serviço, o SPC Brasil (Serviço de Proteção ao
Crédito). Durante a solenidade houve

palestras com Rudi Nei Neumann, gerente
regional de negócios do SPC, sobre questões
operacionais do serviço, e com Professor
Heinz, sobre motivação e empreendedorismo. Cerca de 200 pessoas prestigiaram o
evento.

Segundo o presidente da ACEFB,
Antonio Pedron, o SPC Brasil é mais uma
conquista da entidade para todos os seus
associados. “As empresas poderão vender
com mais segurança. Temos um suporte na
ACEFB para a consulta e negativação. Em
todo o Brasil, mais de 2.500 cidades possuem
o SPC e no Paraná já são 250. Isso mostra o
quanto esse serviço é importante, porque
presta informações a seus clientes e isso é
uma forma eficiente na venda e fundamental
para garantir o pagamento”, explicou
Pedron.
A entidade já está trabalhando com
o serviço há, pelo menos, três meses, nesse
período, 160 empresas já aderiram.
O SPC é o sistema de informações das
entidades representativas do comércio,
indústria e serviços do Brasil e o maior banco
de dados da América Latina sobre pessoas
físicas e jurídicas. Seu objetivo é auxiliar a
tomada de decisão na concessão de crédito
por parte de empresas em todo o País. Os
serviços e soluções oferecidos pelo SPC
auxiliam empresas a proteger-se de
prejuízos, maximizarem seus lucros e
promoverem ações de vendas e cobrança.
Fonte: Imprensa ACEFB

Semana Empresarial de Realeza tem balanço positivo
O município de Mangueirinha realiza
de 20 a 24 de Novembro de 2013 a VI Exposição
Feira Agropecuária, Industrial e Comercial –
EXPOMANG, e convida todos para conhecer
toda a tecnologia e inovação de cada um dos
setores econômicos presentes no município e

INFORMATIVO DA CACISPAR
Tiragem: 5.000
Responsável: Aline Matiuzzi
Diagramação: Gabriel Ulsenheimer
Impressão: Grafisul Gráfica e Editora

na região. Sempre se preocupando com o bem
estar a feira conta também com shows de
grande repercussão nacional, proporcionando
assim segurança a todos os gostos
entretenimento de qualidade em seu amplo
espaço de lazer e diversão para todas as idades.

Shows:
• Dia 20/11/2013: Marciano
• Dia 21/11/2013: Banda Fruto Proibido
• Dia 22/11/2013: Hugo e Tiago
• Dia 23/11/2013: Rio Negro & Solimões
• Dia 24/11/2013: Show Infantil com os Peraltas e Show Cristão
com Eugênio Jorge

VENHA PARTICIPAR DESSA GRANDE FESTA!
Confira a programação completa no site:
http://www.expomang.com.br

A V Semana Empresarial da
Associação Empresarial de Realeza - ACIAR,
reuniu de 12 a 22 agosto, quase 2 mil
pessoas entre empresários de micro e
pequenas empresas e colaboradores nas
palestras e eventos que trataram sobre
atendimento, vendas e capacitação.
O presidente da ACIAR, Jair
Comiran, destacou a participação no evento
promovido para incentivar e melhorar a
atividade empresarial no Município. “É
satisfatório ter esse grande número de
pessoas participando da Semana Empresarial, isso fortalece os negócios e nos motiva
a trabalhar cada vez mais pelo desenvolvimento de Realeza”, analisou Comiran.
A S e m a n a E m p r e s a r i a l fo i
promovida pela Associação Empresarial de
Realeza (ACIAR), com apoio do Sebrae/PR,
Prefeitura Municipal e Cesreal. O Sicoob
Vale do Iguaçu foi o patrocinador do evento.

Público presente

Nasce o Núcleo de Mecânicas de Pato Branco

Data

Horário

Promoção

20h00 às 21h30min

ACEP

Casa da Cultura

02 e 03 de Outubro Módulo IV – Visual de Loja Vitrinismo
e ambiente de loja – “atratividade” 19h00

ACEAMP

Sede Aceamp-Rua Erechim, s/n, B. Rondinha

03 a 05 de Outubro Curso de Máquinas Pesadas - TMP
Treinamento de Máquinas Pesadas

18h00 as 23h00

ACEP

Escola Láudio Afonso Heinen

23 de Setembro

também em questões ligadas ao relacionamento com o cliente, para melhor atendê-lo e
consequentemente melhor servir”.
O lançamento do Núcleo foi
prestigiado pelo presidente da ACEPB Jair do
Santos e pelo vice presidente Fabrício
Valenga, que destacaram a importância da
organização empresarial e dos núcleo que
envolvem vários setores do comércio local.
“Nossos núcleos terão um papel de destaque
no trabalho da associação comercial, que
pretende criar condições de treinamento e

apoio a estes setores de nossa economia
local”, disse Jair. O destaque da noite foi
também a presença dos integrantes do
núcleo das mecânicas da Associação
Comercial e Empresarial de Dois Vizinhos,
empresários, Carmelindo Chitolina, Wilson
Borsatti, Pio Carlos e o consultor Marcos
Regulem. Eles falaram sobre as experiências
do núcleo de Dois Vizinhos que já atua há 18
anos no município, tendo contribuído para
inúmeros benefícios para os empresários do
setor.

Local

05 de Outubro

Baile com a escolha da
Musa do Comércio

22h30min

ACEI

Pavilhão da Igreja Senhor Bom Jesus da Redenção

08 de Outubro

Palestra sobre Desenvolvimento
Local – Flávio Toledo

19h30min às 20h30min

ACEP

Casa da Amizade

10 de Outubro

Desenvolvimento Local
'' As respostas do Amanhã começam
Hoje'' - Flavio Toledo
19h30min

ACESJO

Rotary de São Jorge D'Oeste

10 de Outubro

Jantar de Lançamento da
Promoção de Final de Ano

20h30min

ACESJO

Rotary de São Jorge D'Oeste

17 de Outubro

Módulo V – Workshop3 –
Promoções Eficazes

19h00

ACEAMP

Sede Aceamp-Rua Erechim, s/n, B. Rondinha

21 de Outubro

Reunião Diretoria da Cacispar

19h00

CACISPAR

Auditório da Cacispar

22 de Outubro

Módulo VI – Workshop4– Evolução
do diagnóstico e avaliação
do plano de ações

19h00

ACEAMP

Sede Aceamp-Rua Erechim, s/n, B. Rondinha

Seminário Local de encerramento
Módulo VII – Workshop5 Qualidade no atendimento, vendas. 19h00

ACEAMP

Sede Aceamp-Rua Erechim, s/n, B. Rondinha

28 de Outubro

O primeiro encontro oficial dos
empresários do setor de oficinas mecânicas
de Pato Branco aconteceu no auditório do
SEBRAE. O núcleo será formado por um grupo
de empresários do segmento de Automecânica que se reunirá constantemente para
aperfeiçoamento técnico e profissional. A
consultora Cleide Menegon, disse que
“através de reuniões e treinamento os
empresários participantes do núcleo serão
atualizados frente a constantes exigências do
mercado, não somente a nível técnico, mas

Evento

Palestra Motivacional
“Se ele pode porque eu não posso”

07 a 11 de Novembro 10ª Expofeira de Planalto

07h00 as 17h00

ACEP

Ginasio de esporte

09 de Novembro

4º Encontro dos Executivos

8h30min às 18h00

CACISPAR/COPES

Coronel Vivida

18 de Novembro

Reunião Diretoria da Cacispar

19h00

CACISPAR

Auditório da Cacispar

19h00

ACIMAN

Pavilhão do Comércio

ACIMAR

Ginásio de Esportes Volnei Pires

ACEDV

Parque de Exposições de Dois Vizinhos

20 a 24 de Novembro 6ª Exposição Feira Agropecuária,

Comercial e Industrial
de Mangueirinha

21 a 25 de Novembro 4º Exposição Feira Agropecuária

Comercial e Industrial de Marmeleiro 19h30min

27 de Novembro 10ª Exposição Feira Agropecuária,
a 01 de Dezembro Comercial e Industrial
de Dois Vizinhos

19h30min

Abertas as inscrições para a XXIII Convenção Faciap
Tema desta edição será “Associativismo de Resultados”

Missão realizada pelas Mulheres Empresarias da Região Sudoeste
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Entre os dias 21 a 24 de
Agosto aconteceu a 1ª
Missão Técnica só para
Mulheres, para visitarem
empresas do estado de São
Paulo, missão esta
organizada pelo Sebrae em
parceria com o Conselho
Regional da Mulher
Empresária e Núcleo das
Mulheres Empresárias de
Capanema, Pranchita, Dois
Vizinhos, São Jorge D’Oeste,
R i o B o n i to d o I g u a ç u ,
Visita Técnica na Cooperativa de Flores Veiling - Holambra
Francisco Beltrão,
Chopinzinho, Mangueirinha
e Honório Serpa. O grupo formado por 31

Mulheres que visitaram as empresas Carmen
Steffens – Franca, Cooperativa de Flores
Veiling – Holambra e Nestlé – Caçapava.
Os conhecimentos repassados
foram inúmeros, sendo ressaltado a
administração familiar da empresa Carmen
Steffens que conta hoje com um quadro
funcional de aproximadamente 2.500
colaboradores, o sistema inovador da
Cooperativa de Flores Veiling que faz leilões
semanais e é a maior cooperativa de flores da
América latina e a produção da maior fábrica
de chocolates do Brasil a Nestlé. O evento foi
tão positivo que já está sendo pensado o
cronograma para a viagem em 2014.
Fonte: Cristiane Lara Salmoria – Coordenadora da
Missão.

O desenvolvimento do Associativismo no Paraná vem garantindo resultados
expressivos nos últimos anos, graças ao
trabalho realizado pelas entidades organizadas do sistema. A Faciap – Federação das
Associações Comerciais e Empresariais do
Estado do Paraná é, ao mesmo tempo,
aglutinadora e disseminadora dessas
conquistas e hoje possui papel destacado no
cenário nacional do associativismo. Para
celebrar este momento, em 2013 a
Convenção Anual da Faciap, que chega à sua
XXIII edição, traz inúmeras novidades e trará
como tema central o “Associativismo de
Resultados”.
O evento, com data marcada para os
dias 21 e 22 de novembro, está com as
inscrições abertas no site www.faciap.org.br/convencao. Quem se inscrever com
antecedência terá direito a valores especiais:
até o dia 15 de setembro, R$120,00; até o dia

30 de setembro, R$150,00; até o dia 31 de
outubro, R$200,00 e, até o prazo limite, dia 8
de novembro, R$240,00. As inscrições não
serão feitas no local do evento.
A principal novidade para este ano
é o local de realização da Convenção
estadual, como destaca o presidente da
Faciap, Rainer Zielasko. “Vamos realizar o
evento na capital paranaense, no Castelo do
Batel, um dos pontos mais apreciados na
cidade. O objetivo é proporcionar aos
participantes do maior evento empresarial
do estado momentos de aprimoramento e
networking, além de vivenciar palestras com
importantes nomes do cenário político e
econômico. Outros destaques da Convenção
serão a entrega dos prêmios MPE Brasil,
Sebrae Mulher de Negócios e Prefeito
Empreendedor na etapa estadual, todos em
parceria com o Sebrae/PR.
Alguns legados deixados pelo

Sistema Associativista paranaense terão um
painel especial para debate durante a
programação do evento. Dentre eles, estão
iniciativas como as Sociedades Garantidoras
de Crédito, que oferecem garantia e aval para
micro e pequenas empresas, o Observatório
Social do Brasil, que fiscaliza a correta
utilização dos recursos públicos e o Sicoob,
que teve início nas Associações Comerciais e
viabiliza o acesso ao crédito responsável.
No último ano, a criação da Base
Centralizadora Faciap de Proteção ao Crédito
(BCF) foi um dos avanços mais significativos
em termos de serviço, graças à união das 230
entidades participantes com o SPC Brasil e
Serasa Experian.
Fonte: faciap.org.br
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