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 Participar da ACIG – Associação Comercial 
e Empresarial de Guarapuava constitui-se num 
aprendizado contínuo e desafiador. Contínuo porque 
as oportunidades renovam-se constantemente, 
e desafiador por ser um participar qualificado, 
atualizado e interativo.
Desde que assumi a liderança do Conselho da Mulher 
Empresária da ACIG/NÚCLEO tenho buscado 
juntamente com nossas conselheiras torná-lo atrativo, 
transformando-o num espaço que busque consorciar 
participação e capacitação. Esta proposta tem atraído 
novas conselheiras, o que é maravilhoso, pois quanto 
mais diversificada a representatividade dentro do 
CEME/NÚCLEO, melhores serão os resultados obtidos. 
 O CEME/NÚCLEO está permanentemente 
aberto a novas participantes. Você mulher empresária 
que deseja aprimorar a sua atuação está convidada 
a participar, até porque, a sua experiência servirá 
de estímulo e agregará conhecimento a todas as 
demais participantes, consolidando assim o ideal do 
Associativismo que permeia nossa entidade.
 Um espaço dinâmico, democrático e 
comprometido com a ACIG e com todas as causas 
importantes para Guarapuava e região: este é o CEME/
Núcleo, que aguarda a sua participação!
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Fotos: ACIG

Dia 13 dE JuNHO a 
Acig recebeu associados 
para um café da 
manhã com a diretoria, 
conselheiros e gerentes. O 
INtEgrACIg é oferecido 
todo mês às empresas 
aniversariantes e novos 
sócios. Veja quem esteve 
presente e foi fotografado.

1 - Felipe Pereira e Priscielle Pereira (Araucária 
Contabilidade)

2 - Luiz Fernando Taburda Lenz e Marcio Kilpp 
(Augustin)

3 - Rosangela Maneira e Renata Maniera 
(Promissor Corretora de Seguros)

4 - Anita Portolam, Joceline Adams e Marcia 
Masnik (Lado a Lado)

5 - Elaine S. S. de Meirelles e Marco Aurélio 
Meirelles (Retífica Scartezini) 

6 - Patrick Daniel Correa e Patricia Jaqueline 
Correa (Imobiliária Gralha Azul)

7 - José Losso Neto, Maria do Rocio Losso Losso 
e José Losso Filho (Imobiliária J. Losso)

8 - Henrique Chimiloski e Anderson Pilati 
(Tratorcase)

9 - Jacira Ferreira ( Comercial bSD Guarapuava)

10 - Silvio Mendes (Alfa Automação) 

11 - Hiroyuki Meguro (Praisce Investimentos)

12 - Jorge Kaap e Rafael Dani Hack (Intersites)

13 - Julieta Cordeiro (Pensionato Fernanda)

14 - Flavio Sichelero (Epax Imóveis) e Emerson 
Theodorovicz (Reptec Tecnologia) 

15 - Emerson Theodorovicz e Marcio bertelli 
(Reptec Tecnologia)

INTEGRACIG

1

4 5 6

7 8

15

10 11

2 3

9

12

13 14



8 ACIG  |  JULHO 2014

COLUNA EMPRESARIAL

EVENTOS EM
destaque
1 - EM MAIO O CENTRO DE TREINAMENTO COVS 

TEAM REALIZOU MAIS UMA CERIMôNIA 
DE GRADUAÇÃO DE MUAy THAI, ASSIM 
CONTRIbUINDO COM O CRESCIMENTO DA 
ARTE MARCIAL NA CIDADE

2 - NOVA DIRETORIA DA CACICOPAR TOMA 
POSSE

3 - CLIENTE DA CASA MODELO FOI 
CONTEMPLADA NO SORTEIO DA CAMPANHA 
DO DIA DAS MÃES DA LOJA

4 - O INSTITUTO HISTÓRICO DE GUARAPUAVA 
REALIZOU UMA HOMENAGEM PARA A 
PROFESSORA E HISTORIADORA GRACITA 
GRUbER MARCONDES qUE COMEMOROU 
90 ANOS NO DIA 21 DE AbRIL DESTE ANO

5 - EMPÓRIO DOM HENRIqUE REALIZOU NO 
DIA 31 DE MAIO O VII qUEIJOS E VINHOS

6 - JANTAR DOS NAMORADOS 2014 
REALIZADO PELA FM PRODUÇõES E 
EVENTOS

7 - A APRESENTADORA KATyA SANTOS, 
REALIZOU NA PRIMEIRA qUINZENA DE 
JUNHO A FESTA DE ENCERRAMENTO DO 
PROGRAMA ACONTECE

Fotos tiradas pela Acig e/ou cedidas pelos próprios associados. 
Enviem também fotos do seu evento para imprensa@acig.com.br

1 2

3

5

4

6

7
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bEM-VINDOS à ACIG

EStES SãO OS MAiS NOVOS ElOS DE 
NOSSA CORRENtE ASSOCiAtiViStA. 

SEJAm tOdOS 
bEm-VINdOS
À ACIg

1 - IMPRENDERE

2 - STUDIO DE bELEZA MORENA ROSA

3 - COOK CAKES 

4 - CARTUCHO ExPRESS 

5 - LAVOURA GUARAPUAVA

6 - ARAUCARIA CONTAbILIDADE

7 - MESTRE - CERVEJEIRO.COM

8 - ExPRESSO SÃO MIGUEL 

9 - SKy VIDEO LOCADORA

10 - K & M  

11 - LA VEST JEANS 

12 - PLUG

13 - ESSENCIAL 

Fotos: Acig

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12 13
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COMPARTILHE SUA EXPERIêNCIA ENVIANDO A SUA HISTÓRIA DE EMPREENDEDORISMO PARA IMPRENSA@ACIG.COM.BR 
E NÓS PUBLICAREMOS GRATUITAMENTE NA REVISTA ACIG

Por Fernando Borazo - Betel Organização Contábil

VOCê, EMPRESÁRIO

MINHA HISTÓRIA DE 
EmprEENdEdOrISmO

“Nossa história confunde-se com 
um passo de fé em um sonho particular! Sempre 
sonhei em fazer algo que fosse transformador, que 
eu não fosse mais um na multidão de empresários 
que se graduam apenas  por se graduar. Sempre 
pensei que se eu quisesse ser profissional de 
Contabilidade o faria da melhor maneira possível, 
e eu seria o melhor profissional que eu pudesse 
ser. Desde que, e eu sabia disso, não me cansasse 
de estar sempre em evolução, tanto profissional 
quanto pessoal, sem esquecer que nada poderí-
amos fazer sem as bênçãos do Senhor Altíssimo.

Começamos há vinte anos , em 
uma salinha nos fundos, onde atualmente é  outra 
loja.  Éramos eu e mais meu sócio Sergio Baldisse-
ra (in memorian), motivo fundamental da edifica-
ção desse projeto. Sergio era a motivação de tudo.

Quando abrimos nossas portas, 
orei ao Senhor e disse que esse não era o meu ne-
gócio, mas era dedicado a Ele.  E como onde Deus 
põe a mão, tudo é transformador, além de me dar 
o nome do escritório, Betel, que significa casa ou 
habitação do Senhor. Me acerquei das melhores 
ferramentas, dos melhores atualizadores tributá-
rios e de pessoas que, de uma forma ou de outra, 
muito contribuíram para minha formação profis-
sional, cito entre eles Cerlei Denardi e Remi Bora-
zo, que com muita paciência e sabedoria, contri-
buíram para o nosso sucesso.

Começamos fazendo a contabi-
lidade de oito empresas. Hoje, temos mais de 
150. Sempre com a visão de constante inova-
ção, concluímos recentemente o Programa de 
Qualidade de Serviços do SESCAP / PR. Nos-
sos colaboradores constantemente são sub-
metidos a atualizações através de cursos que 
investimos intensamente.

Recentemente, desenvolvemos a 
nossa visão que é: “ser considerada empresa de 
excelência pelos clientes na prestação de servi-
ços contábeis e de gestão”, tendo como missão 
ser ferramenta imprescindível junto aos nossos 
clientes para que suas decisões empresariais se-
jam seguras e eficientes.

Vemos que ao longo desses anos 
todos os projetos por nós sonhados e postos em 
prática, resultaram em um crescimento bastante 
significativo. Somos uma equipe com 18 profissio-
nais, setorizados por departamento, especialistas 
em cada área, o que nos permite uma ação pró 
ativa, proporcionando segurança aos clientes de 
que estão sendo bem cuidados.

Por fim, fica a certeza de que 
percorremos o caminho dos sonhos de manei-
ra que tudo o que foi idealizado se realizou até 
de forma bem superior ao que imaginávamos. 
Mas, também como diz o Evangelho... ‘agindo 
Eu quem poderá impedir...’”.
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VOCê, EMPRESÁRIO

JuLHO
FUNDAÇãO FUNDAÇãOEMPRESA EMPRESAEMPRESA FUNDAÇãO

1 ano 
Cartuchos Express 25/07/2013
Farmais 16/07/2013
Maria Tereza Locações 15/07/2013
Studio de Beleza Morena Rosa 08/07/2013
2 anos 
Sleep King Colchões e Estofados 25/07/2012
Exclusiva Castor 12/07/2012
Mercado Mais Você 01/07/2012
3 anos 
Plano Serviços Contábeis 29/07/2011
Boutique de Rua 28/07/2011
Super Informado Notícias 14/07/2011
Vitafarma - Farmautil 14/07/2011
Hering Store 11/07/2011
Maria Flor 01/07/2011
4 anos 
Loja das Fábricas 25/07/2010
Due 09/07/2010
Guaraprint Impressão Digital 05/07/2010
5 anos 
Babysol One Store 29/07/2009
Datasiga Teleinformática 02/07/2009
6 anos 
Prime Design em Gesso 09/07/2008
Plataforma Computadores 04/07/2008
7 anos 
Dom Henrique Emporio e Delicatessen                  24/07/2007
Estética Bela Forma 20/07/2007
Art Flama 18/07/2007
Donau Comunicações 15/07/2007
8 anos 
Neuroclinica Santa Fé 25/07/2006
Prime Celulares 25/07/2006
Casa Forte Mat. Construção 19/07/2006
Posto Plus 18/07/2006
Metalkit 01/07/2006
9 anos 
Simão Pneus e Serviços 08/07/2005
Fortcar Rodas 06/07/2005
Ponto Forte Supermercado 05/07/2005
O Boticário 01/07/2005
10 anos 
Kruga Comércio de Alimentos 21/07/2004
Renovadora de Veículos Adrifer 19/07/2004
Farmácia Nato Farma 06/07/2004
Bocchi Acessórios 01/07/2004
11 anos 
Moto Center 29/07/2003
Estacionamento e Papelaria Marechal 16/07/2003
Lobo Pré Vestibulares 01/07/2003
Requinte Estofados 01/07/2003
12 anos 
Corujão Mat. Construção 19/07/2002
Vetvitta Centro Médico Veterinário 18/07/2002

EmprESA AdESãO

NOVOS ASSOCIADOS

Pulito Limpeza de Estofados 21/05/2014
My Dren Energet 21/05/2014
Araucaria Contabilidade 21/05/2014
Sky Video Locadora 21/05/2014
Epoka 21/05/2014
Retro Burger 29/05/2014
Cook Cakes 29/05/2014
Imperio Bijoux 29/05/2014
Dell Anno Guarapuava 29/05/2014
Premier Maison 29/05/2014
Kayssa Modas 29/05/2014
N. Camaroto & G. Pereira Ltda - Me 04/06/2014
Café Cerro Verde 04/06/2014
Essencial 04/06/2014
Imprendere 04/06/2014
Super Agito 04/06/2014
Mestre - Cervejeiro.com - Guarapuava 04/06/2014
Plug 04/06/2014
Farmais 04/06/2014
Parana Diesel 04/06/2014
Disk Caçamba de Entulho 04/06/2014
Ernst Michael Jungert 11/06/2014
Panificadora Santa Rita 11/06/2014
La’ Vest Jeans 11/06/2014
Fusion Representação Comercial 11/06/2014
Studio de Beleza Morena Rosa 11/06/2014
By Ellis Regina 11/06/2014
Rh Help 11/06/2014
Lavoura Guarapuava 11/06/2014

Senap - Serviço Nacional De Prof. 12/07/2002
13 anos 
Covsom Film e Acessórios 31/07/2001
Marttery Com De Maq e Eq De Informa 11/07/2001
14 anos 
Gleyne Jeans 27/07/2000
Faculdades Guarapuava 18/07/2000
Vega Music Store 01/07/2000
Torfresa Ltda 01/07/2000
Ernst Michael Jungert 01/07/2000
15 anos 
Pavicon - Blocos e Pavimentos 08/07/1999
Tony Jackson Thimoteo-Dentista 01/07/1999
Neri Auto Peças 01/07/1999
16 anos 
Posto Serviços Brasil Master 23/07/1998
Atec - Consultoria Empresarial 10/07/1998
Mecânica R P V 01/07/1998
Diagmax Diagnost. Por Imagem 01/07/1998
18 anos 
Uni Modas 17/07/1996
Forrovel Madeiras Ltda 15/07/1996
Brasinha Presentes 15/07/1996
Zico Motosserras 04/07/1996
19 anos 
Rodrigo Veículos 01/07/1995
20 anos 
Betel Digitação Contábil 14/07/1994
21 anos 
Vitalar Móveis 01/07/1993
23 anos 
Colcci 30/07/1991
Beneficiadora de Batatas Guara 11/07/1991
24 anos 
Plante Mudas 17/07/1990
Master Shop 10/07/1990
Agrogen 10/07/1990
Kori’s Fotografias 02/07/1990
Expressiva Modas 01/07/1990
25 anos 
Boudoir 07/07/1989
27 anos 
Super Dalpozzo 01/07/1987
30 anos 
Senai 17/07/1984
Sesi Guarapuava 17/07/1984
36 anos 
Ótica e Relojoaria Diamante Azul 25/07/1978
Loja Morcath 15/07/1978
37 anos 
Eletro Dinamos Helmuth 01/07/1977
38 anos 
Flabel Construção Civil 13/07/1976
39 anos 
Escalada Imobiliária 31/07/1975

42 anos 
Supermercado Superpão 18/07/1972
Restaurante Guairaca 05/07/1972
45 anos 
Coamig 14/07/1969
51 anos 
Auto Peças Batel 15/07/1963
53 anos 
Fornecedora de Parafusos Ltda 06/07/1961
63 anos 
Pensionato Fernanda 11/07/1951
65 anos 
Casas Pernambucanas 01/07/1949
71 anos 
Terezinha Hauagge Zielinski 23/07/1943
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EMPREENDEDOR

COMO FOI O COMEÇO DA INVIOLáVEL? 
A empresa iniciou suas atividades em 1984 na cidade 
de Chapecó, em Santa Catarina, com Juarez Larini, 
uma pessoa que apesar de não ter tido o privilégio 
que muitos tiveram de frequentar um banco 
escolar, sempre teve muita visão empreendedora 
e estratégica do que deveria e poderia ser feito 
para alavancar seus negócios. Na sequência, após 
ser roubado várias vezes em sua residência em 
Francisco Beltrão  Idalino Domingos Menegotto, 
que na época trabalhava no setor de Recursos 
Humanos de um grande grupo catarinense, foi 
até Santa Catarina adquirir um sistema de alarme 
e acabou trazendo uma franquia para Beltrão, 
no Paraná e convidando alguns colaboradores 
seus iniciou a atividade naquela cidade. Em outro 
momento, Adroaldo Francisco Companhoni 
começou, também, a fazer parte do grupo a convite 
do Idalino conheceram-se em Brasília quando 
serviam o exército naquela cidade. Companhoni 
veio com uma visão financeira, pois trabalhou por 
mais de 15 anos nesta área na Sadia, e Companhoni 
iniciou as atividades da Inviolável em Toledo no 
Paraná. Juarez Companhoni e o Idalino são os donos 
da marca. Desde nossa infância fui amigo e vizinho 
do Idalino e ele me convidou para ajudá-lo a formar 
a Inviolável Segurança que  atuaria com segurança 
orgânica já que a Inviolável via esta necessidade pois 
atuava com eletrônica e serviços mas os clientes 
começavam a solicitar os serviços de segurança 

armada também.  Muitos que faziam parte da 
Inviolável não acreditavam no negócio, acho que em 
muitos momentos os que mais acreditaram foram o 
Companhoni e o Idalino. Nessa ocasião a pessoa que 
gerenciava a parte de monitoramento de Francisco 
Beltrão resolveu empreender no ramo têxtil. Com 
isso, faltou um gerente em Francisco Beltrão, 
então Idalino me chamou para assumir a Inviolável 
Monitoramento. Adquiri um percentual de cotas e 
comecei a fazer parte do Grupo, pois conhecendo 
principalmente o Idalino e o Companhoni, via que era 
um projeto viável. Iniciei respondendo pela parte de 
segurança armada e monitoramento em Francisco 
Beltrão e auxiliando a criação e desenvolvimento 
da área comercial e juntamente com eles e outros 
que já haviam ingressado no grupo, nos somamos 
para  desenvolver o sistema de empreendedorismo 
associativista, este sistema que se desenvolveu  na 
Inviolável, começa no ano de  1999 a ser pensado e 
toma corpo força e legalidade a partir de 2001.

COMO COMEÇOU SUA HISTÓRIA
NA INVIOLáVEL GUARAPUAVA?
Chegou o momento em que precisávamos levar 
a Inviolável Segurança Ltda, para uma cidade 
que tivesse Polícia Federal, devido a processos 
de autorizações. Na época, lembro que havia 
opções em outras regiões, mas como ainda não 
existia  Inviolável em Guarapuava e a cidade estava 
relativamente próxima de Francisco Beltrão, 

COM MUITA SIMPATIA, O EMPRESáRIO CLEDEMAR MAZZOCHIN, 
ME APRESENTOU A INVIOLáVEL GUARAPUAVA E TAMBéM OS 
COLABORADORES. O GRUPO INVIOLáVEL COM SEDE NA CIDADE 
DE TOLEDO - PARANá TEM 30 ANOS DE EXPERIêNCIA NO 
MERCADO A EMPRESA é A MAIOR FRANqUEADORA DE SEGURANÇA 
ELETRôNICA DO BRASIL, GARANTINDO O BEM-ESTAR DE SEUS 
CLIENTES EM MAIS DE 280 CIDADES, 15 ESTADOS E NO PARAGUAI. 
POSSUI CENTRO DE TREINAMENTO EM CASCAVEL E EM FRANCISCO 
BELTRãO CIDADE NATAL DE NOSSO ENTREVISTADO. 
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“HOJE, NÃO SOMOS 

APENAS REFERêN-

CIA POR NOSSA 

TECNOLOGIA, OR-

GANIZAÇÃO, POR 

TERMOS COLAbO-

RADORES TREINA-

DOS, MAS TAMbÉM 

POR TRATAMOS A 

qUESTÃO DA SEGU-

RANÇA DO CLIENTE 

DE FORMA SÉRIA

”CLEDEMAR

MAZZOCHIN

CLEdEmAr ANtONIO mAZZOCHIN,
UMA HISTÓRIA INVIOLÁVEL
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conversei com a minha esposa e resolvemos nos 
mudar para Guarapuava, então transferimos para 
cá, a Matriz da Segurança Armada do Estado e 
formamos a Inviolável Guarapuava Ltda, para 
atender os Guarapuavanos com os serviços se 
Segurança eletrônica que era nosso carro – chefe. 
Em Guarapuava  iniciamos o monitoramento 
Florestal criando a Preservar Florestal Ltda e no 
ano passado fundamos a 3.Ação Segurança Ltda 
empresa especializada em escolta Armada. Há 
aproximadamente oito anos atrás chegamos e 
tivemos a certeza que iríamos fixar residência. Hoje, 
eu digo com orgulho que nós somos guarapuavanos, 
nos sentimos assim. Quando chegamos, logo 
fomos nos inserindo no contexto da comunidade, 
começamos a participar da Associação Comercial, 
da Pastoral da Criança,  Rotary, fomos diretor 
administrativo do Sicredi Terceiro Planalto e 
eventualmente fazemos palestras em colégios. 
Com certeza, nos sentimos  parte da cidade, e já 
começamos a fazer parte da história de Guarapuava.
 
 COMO é TRABALHAR COM O SEGMENTO DE SEGURANÇA?
No inicio confesso que não conhecia e por isso não 
gostava desta área mas via grande possibilidades, o 
Idalino e o Companhoni me ajudaram a visualizar. 
Antes de cursar a faculdade de Tecnologia 
Empreendedorismo e me especializar na área 
de Marketing fui  Técnico em Agropecuária, me 
especializei em Cooperativismo. Trabalhei oito anos 
na área de assistência técnica no campo, depois fui 
empreender no setor têxtil juntamente com meus 

irmãos, nesse período fui presidente Fundador do 
Sinvespar, Sindicato do setor têxtil do Sudoeste 
do Paraná, em cuja região fui líder estudantil, 
comunitário, líder de partido politico, rotariano, atuei 
como líder na Pastoral da Juventude e Pastoral da 
Criança na Diocese de Palmas e Francisco Beltrão. 
Naquele período ocupei uma cadeira como membro 
do sistema FIEP, cujo presidente da FIEP é meu amigo 
Edson Campanholo, que foi membro do Sinvespar 
e também presidente. O empreendedorismo veio 
de berço, isso vem da história do Sudoeste e dos 
colonizadores. A questão de empreender vem de 
família mesmo, da nossa região, da nossa cultura, da 
nossa história. O fato de irmos buscar algo diferente, 
construir, criar foi por uma necessidade do passado 
e acabou se transformado em uma qualidade do 
povo de nossa região. Com o passar do tempo, 
aprendi a gostar da área de segurança. Sempre 
tive claro que tudo que fazemos, gostando ou não, 
precisa ser bem feito, precisamos ser referencia 
naquilo que desenvolvemos independente da função 
ou setor. Posso ser referencia como colaborador 
como empresário, como professor, advogado, enfim 
ser o melhor no que faço. Hoje, não somos apenas 
referência por nossa tecnologia, organização, por 
termos  colaboradores treinados, mas também  
por tratarmos a questão da segurança do cliente 
de forma séria, ética e comprometida. E por 
buscarmos nos somar com a Segurança Pública e 
toda a sociedade organizada a encontrar soluções 
e alternativas de melhorar a comunidade que 
fazemos parte.
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“CONSTRUíMOS 

UM MODELO 

ONDE SE ALGO

DER ERRADO EM 

ALGUMAS DAS 

EMPRESAS DO 

GRUPO A CULPA 

TAMbÉM SERÁ 

MINHA, POR EU 

NÃO TER AJUDA-

DO A ENxERGAR 

ISSO

”CLEDEMAR

MAZZOCHIN

qUAIS SãO OS PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS
PELA INVIOLáVEL GUARAPUAVA?
A empresa é um organismo vivo e por isso sempre 
precisa ser reinventada. O gestor tem esse papel. 
Atualmente a Inviolável está em 15 estados e no 
Paraguai. Atende mais de 280 cidades e deve estar 
chegando à casa de 60 mil clientes monitorados com 
segurança armada. Trabalhamos com equipamentos 
eletroeletrônicos como, por exemplo, alarmes, cercas 
elétricas sistema de imagens, etc... Com segurança 
patrimonial, que vem a ser a portaria, a recepção, a 
telefonista, o office boy  e na área de limpeza.  Outro 
serviço ofertado é o Segurança Orgânica, Escolta 
Armada, Investigação e Segurança Vip,  que pode 
se locomover armado com a autorização da Policia 
Federal  desde que comunicado qual o trajeto. O 
principal é ter pessoas treinadas para desempenhar 
estas funções e trabalhar com uma tecnologia de 
ponta. Não adianta oferecermos a melhor central 
do mercado se o técnico não sabe instalar ou se o 
vendedor não sabe explicar os benefícios do produto. 
Estamos melhorando   nosso setor de Tecnologia 
de Informação e estaremos disponibilizando uma 
novidade no mercado para garantir ainda mais a 
segurança de nossos clientes.

EM SUA OPINIãO, qUAL A IMPORTâNCIA DOS 
COLABORADORES PARA O SUCESSO DA EMPRESA?
As melhores ideias quem nos trazem são os 
colaboradores. O gestor tem o papel de transformá-
las em realidade. No momento em que me distancio 
do meu colaborador, começo a “matar meu negócio”. 
Todos que trabalham aqui são importantes. Quando 
chego na empresa cumprimento cada colaborador 
pegando na mão, pelo número já começa a ficar 
difícil ( risos) somente na sede em todos os turnos 
falamos já em mais de 70 entre todas as empresas, a 
Dona Arine que faz a limpeza de nosso espaço físico, 
vejo que seu trabalho é tão ou mais importante que o 
meu.  Pois, se eu não estiver presente as pessoas não 
percebem. Mas, se ela faltar todo mundo percebe 
a diferença. Por isso, quando chego na empresa, 
ela é uma das primeiras pessoas que encontro, 
cumprimento e agradeço desta forma a cada dia ela 
estar conosco nos ajudando bem como a todos os 
colaboradores. A Inviolável não se transformou e se 
transforma a cada dia em uma empresa referencia 
por minha causa ou por causa dos que iniciaram 
a marca, mas sim por cada colaborador entender 
que faz parte desta história e ajudar a escrevê-la, 
por isso temos que nos reinventar, nos retreinar e 
buscar o novo a cada dia, sem esquecer que somos 
parte de um todo 

qUAIS SãO SEUS PRINCIPAIS DESAFIOS
FRENTE à INVIOLáVEL?
Podemos errar porque por mais que eu possa 
comprar o melhor carro, a melhor moto, o melhor 
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computador, nós estamos falando de máquinas. 
E uma máquina, graças a Deus, faz somente dez 
por cento do trabalho, o restante fica por conta 
das pessoas. Fico feliz com isso, pois o dia em que 
fizermos todo o processo através de equipamentos, 
o ser humano poderá se tornar supérfluo. Acredito 
que esse é o nosso grande desafio, conseguir 
conciliar, transformar o ser humano em uma 
pessoa melhor para que desempenhe a sua função 
da melhor maneira possível. Hoje, gosto muito 
da área que estou. Me dedico e sempre busco 
me aperfeiçoar e estimulo as pessoas que estão 
junto comigo a fazer o mesmo. O grande gestor 
empreendedor é quem entende e gosta de gente, 
e para isso precisamos auxiliar as pessoas a 
crescerem em todos os aspectos, assim estamos 
crescendo nosso empreendimento também. Meu 
maior desafio frente a Inviolável é ter sempre a 
melhor equipe e isso quer dizer melhor trabalho, 
dedicação e comprometimento este é meu foco, e 
faço isso sempre pedindo a proteção Divina, que 
Deus esteja sempre presente e me iluminando em 
minhas decisões.
 
 NO RAMO EMPRESARIAL é PRECISO ARRISCAR?
As grandes transformações que vemos em nossas 
vidas surgem em um momento de ruptura drástica 
de alguma coisa. É difícil muitas vezes sair de casa 
para estudar longe da família, mas, às vezes, essa 
ruptura e esse distanciamento faz você sair da 
sua área de conforto e faz a diferença, também, 
para quem fica.  Lembro de uma colaboradora 
que sempre dizia: “Para toda escolha existe uma 
renúncia”, então,acredito que é preciso, sim, 
arriscar. Não precisamos arriscar um risco não 
calculado. O problema é que somos muito afoitos. 
Se você planeja as suas ações a probabilidade 
de acerto é muito maior. Quando vim para cá, 
vim com planejamento. Sempre tive clareza do 
que desejava e nesse processo muitas pessoas 
me ajudaram. Esse é o grande diferencial nosso. 
Quando tenho dificuldade em alguma área, sei 
que posso contar com a ajuda de alguém do grupo 
Inviolável. Construímos um modelo onde se algo 
der errado em algumas das empresas do Grupo a 
culpa também será minha, por eu não ter ajudado 
a enxergar isso. 
 
COMO VOCê IMAGINA A INVIOLáVEL
NOS PRÓXIMOS DEZ ANOS?
Eu imagino as pessoas que estão trabalhando 
comigo atualmente administrando a empresa. 
Nós precisamos ter clareza que somos 
passageiros, então espero que a Inviolável 
Guarapuava sempre continue crescendo na 
busca de soluções para atender da melhor 
forma possível os clientes e os colaboradores. 
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o sucesso que desejam. E nunca esquecer de buscar 
apoio e trocar ideias com quem está próximo, família, 
pois este é um dos grandes alicerces do sucesso, 
acredito que temos três para se alcançar sucesso na 
vida: a família, o trabalho e o mais importante Deus, 
pois sem Ele de nada adiantará o restante se esse 
alicerce não completa  os demais até porque o Filho 
de Deus é com certeza o maior empreendedor que 
conhecemos, e basta ver os exemplos que nos deixou 
que são princípios básicos de empreendedorismo.

Finalizo esta entrevista agradecendo a Deus por 
me dar e propiciar as condições que preciso para 
desempenhar meu papel, a meus pais Genuino e 
Irene, que me orientaram a ser a pessoa que sou, 
aos meus irmãos, Márcia, Clademir, Claudiomiro e 
Marcielo, pelo apoio sempre acreditando em mim 
em meu potencial, pelos meus sócios entre eles 
Idalino, Companhoni e Juarez que acreditaram e 
acreditam em meu trabalho e sempre que preciso 
estão presentes, aos meus colaboradores pela 
lealdade e dedicação, a Guarapuava que me acolheu 
como filho desta terra, aos clientes e amigos que nos 
prestigiam confiando em nós, em especial a minha 
esposa e minha filha, que são as responsáveis de me 
manter um sonhador. 

COM TODA A SUA EXPERIêNCIA, qUAL A DICA qUE 
VOCê DARIA PARA OS EMPRESáRIOS qUE ESTãO 
COMEÇANDO AGORA? 
De modo geral as pessoas não acreditam muito 
em seu potencial. Esse é o grande problema do 
empreendedor. Muitas vezes quem é de fora 
acredita mais em você do que você mesmo. 
Atualmente, nós temos muitas ferramentas que nos 
auxiliam. No banco escolar, por exemplo, já estão 
começando a falar de empreendedorismo. Temos 
também o Sebrae que é totalmente preparado 
para auxiliar as pessoas a desenvolverem as suas 
ideias.  Seja empreendedor, mas sempre com risco 
calculado. Busque primeiro saber de fato o que você 
quer empreender. Conheça o mercado. Planeje seu 
negócio. Coloque e erre sempre no papel. O custo 
de errar no real é muito mais alto. Quando você 
planeja e calcula todos os riscos, a possibilidade de 
ter problemas é muito menor do que quem começa 
querendo aprender na prática. Hoje, do jeito que 
está a competitividade quem faz as coisas sem se 
planejar pode ser considerado um aventureiro. Em 
Guarapuava temos muitos exemplos de grandes 
empreendedores, sugiro ao futuro empreendedor 
buscar conversar com eles saber como começaram, 
as dificuldades e falar com eles de seu sonho de seu 
projeto, com certeza isso os auxiliará em muito a ter 

“AS MELHO-

RES IDEIAS 

VêM, qUEM 

TRAZ SÃO DOS 

COLAbORADO-

RES. O GESTOR 

TEM O PAPEL 

DE TRANSFOR-

MÁ-LAS EM 

REALIDADE

”CLEDEMAR

MAZZOCHIN
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INFORME PUbLICITÁRIO

CASA FLOr
HÁ 15 ANOS, REALIZAR SEU SONHO 
É UM PRAZER PARA NÓS!

As flores, sempre repletas de 
simbolismos, marcam os grandes momen-
tos de nossas vidas. Pensando nisso, a Casa 
Flor está trazendo uma novidade para Gua-
rapuava, as flores preservadas que duram 
até dois anos.

A beleza das flores preservadas 
é equivalente à beleza das mais belas flores 
naturais. Elas vieram para oferecer uma ótima 
opção no segmento de decoração de ambien-
tes, agregando sua maior vantagem: a dura-
bilidade. Podem ser utilizadas para decoração 
de diversos ambientes: recepção de hotéis, 
restaurantes, clínicas, consultórios, mesas de 
jantar, mesa de doces e bolos, buquês para 
presente, buquê de flores, decoração de festas 

e de eventos, e decoração de vitrines de lojas.
Importadas da Colômbia, essas 

flores passam por um tratamento que consiste 
na substituição da seiva natural por um produto 
químico conservante, não tóxico, que propor-
ciona grande durabilidade mantendo o frescor, 
a textura e a beleza das flores naturais.

A durabilidade de até dois anos 
das flores preservadas depende de simples cui-
dados. Chegam a durar até dez anos se manti-
das em recipientes totalmente fechados isentos 
de poeira, contatos e de umidade.

Visite a Casa Flor Guarapuava 
e conheça esta novidade e também os outros 
produtos e serviços. Mais informações pelo site 
www.casaflor.com.br
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UM PROBLEMA qUE ERA RELACIONADO APENAS COM AS CAPITAIS DO PAíS, 
ATUALMENTE ESTá ATINGINDO TAMBéM AS CIDADES DO INTERIOR

A segurança pública é um dos te-
mas que mais afligem os brasileiros. Os proble-
mas relacionados com o crescimento das taxas 
de criminalidade, o aumento da sensação de 
insegurança, a degradação do espaço público, 
a superpopulação de presos, o aumento do con-
sumo de drogas, têm preocupado a sociedade.

Conceitualmente, segurança pú-
blica se refere a uma Secretaria de Estado que 
determina que as pessoas que vivem em uma 
mesma região ou cidade possam conviver em 
perfeito estado de harmonia, onde os direitos 
individuais e coletivos são respeitados. “É um 
serviço que deve ser universal, para salvaguar-
dar a integridade física e os bens dos cidadãos e 
cidadãs. Para tanto, existem as forças de segu-
rança (como a polícia, por exemplo), que traba-
lham em consonância com o Poder Judiciário”, 
explica o historiador, Ariel Pires.

Conforme levantamento divulga-
do pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 
o Paraná, no período de 2001 à 2011, foi o estado 
que menos investiu em segurança pública em 
relação às riquezas que produz.

A pesquisa mostrou quanto cada 
unidade da federação aplica no combate à vio-
lência em comparação com o Produto Interno 
Bruto (PIB) estadual: no caso paranaense, 1% ao 
ano, em média. O levantamento leva em conta 
os valores aplicados pelas secretarias estaduais 
de segurança pública e também o dinheiro des-
tinado pelas prefeituras para a área, além dos 
repasses do governo federal.

Segurança Pública:
um assunto a ser discutido

Uma grande quantia de crimes em um curto
espaço de tempo assustou os comerciantes
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”ARIEL PIRES 

Os números são negativos tam-
bém no comparativo dos gastos em segurança 
pública por habitante. O valor destinado por dia 
no Paraná é de R$ 0,36 por morador, um dos 
mais baixos do Brasil – bem próximo aos gastos 
no Pará e no Ceará e distante dos valores prati-
cados em São Paulo, que aplica o dobro. 

Como ocorre em outras cidades 
de médio e grande porte, Guarapuava também 
está à mercê da violência cotidiana. Devido ao 
grande número de assaltos em estabelecimen-
tos comerciais, os empresários se uniram e 
recentemente foi realizada na cidade uma au-
diência pública sobre segurança na Câmara de 
Vereadores, com o objetivo de discutir soluções 
para a diminuição da criminalidade na cidade.

De acordo com o delegado-che-
fe da 14ª Subdivisão da Polícia Civil, Alexandre 
Rorato Maciel, o que assustou a população e 
principalmente os comerciantes foi a quantia 
de crimes em um curto espaço de tempo, pois 
em um período de 45 dias, foram 44 assaltos. 
“Aconteceram vários roubos a mão armada a 
estabelecimentos comerciais em questão de 
minutos. Isso assustou os guarapuavanos”.

Alexandre ressaltou que ele é 
responsável por aproximadamente 220 mil 
habitantes e o ideal seria a contratação de 
pelo menos mais dois delegados para dar an-
damento nos processos de uma forma mais 
rápida. “Apesar da carência, o serviço está 
sendo feito, porém, com mais pessoas, o tra-
balho poderia ser facilitado. Há alguns anos 
atrás, Guarapuava contava com cinco delega-
dos e atualmente sou só eu”.

Para Ariel Pires, a segurança é um 
tema importante e precisa ser debatida e enten-
dida por toda a população.  “Além do investi-
mento necessário na área de segurança como 
um todo, esse assunto deve fazer parte de um 
debate contínuo entre todas as entidades civis e 
militares devidamente constituídas”.

Com a finalidade de fiscalizar 
os órgãos de segurança e também buscar re-
cursos, existe em Guarapuava desde 1997 o 
Conselho de Segurança de Guarapuava (Con-
seg). “Pela minha experiência e pelo o que eu 
convivo diariamente, apesar de todos os pro-
blemas, vivemos uma situação relativamente 
tranquila. Acima de tudo, acredito que a so-

O delegado-chefe da 14ª Subdivisão da Polícia Civil Alexandre Rorato 
Maciel é responsável pelo atendimento de 220 mil habitantes
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ciedade precisa se envolver, é fácil cobrar e 
não participar”, afirma o Presidente do Con-
seg, Valcenor Fleck.

É importante também os empre-
sários investirem em segurança privada. Segun-
do Alexandre, uma câmera de monitoramento 
bem instalada e de boa qualidade facilita o tra-
balho de investigação da Policia Civil. “Investir 
em segurança é, sim, um investimento. O bandi-
do sempre vai procurar um local de fácil acesso. 
Uma das coisas que mais intimida é o monito-
ramento que efetivamente capte a imagem do 
rosto das pessoas”.

“Precisamos ter o entendimento 
de que segurança pública se refere a muito mais 
do que prender, julgar e punir, é premissa bási-
ca para compreender a importância da atuação 
das esferas públicas na segurança”, reforça o 
presidente da Acig, Eloi Mamcasz.

Principalmente se considerar-
mos que a segurança deve ser composta pela 
dimensão de controle do crime e da violência, 
com o aprimoramento das agências de segu-
rança pública e justiça criminal (polícias, Ju-

diciário e Ministério Público e sistema prisio-
nal), bem como pela dimensão preventiva, que 
integram diferentes áreas (saúde, educação, 
segurança, infraestrutura urbana, assistência 
social) em ações conjuntas.

Neste sentindo, existe o Proerd, 
um programa que visa a prevenção às Dro-
gas e à Violência. Desenvolvido nas escolas 
públicas e particulares, no 1º e 5º ano do en-
sino fundamental e para adultos com o Pro-
erd para Pais, o foco é falar da importância 
de manter-se longe das drogas e da violência. 
“Há 14 anos existe o Programa em Guarapu-
ava. Hoje ele é aplicado em 47 países e é vol-
tado diretamente para prevenção”, afirmou o 
Soldado Celso Luiz Calisário.

“O Proerd é o grande nicho para as 
crianças não se envolverem no mundo das dro-
gas. Além disso, por meio do Proerd as famílias 
estão se envolvendo mais na vida das crianças”, 
acredita Fleck. O Programa ensina lições de ci-
dadania e aproxima as crianças dos policiais. “O 
policial é um amigo. Entre o bem e o mal, ele é um 
agente do bem”, explica Calisário.

“HÁ 14 ANOS ExISTE 

O PROGRAMA EM 

GUARAPUAVA. HOJE 

ELE É APLICADO 

EM 47 PAíSES 

E É VOLTADO 

DIRETAMENTE PARA 

PREVENÇÃO

”CELSO LUIZ 

CALISÁRIO 

Investir em segurança privada é uma das 
alternativas encontradas pela população
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ELEIÇõESARTIGO

SEGURANÇA
PÚbLICA

Ariel José Pires
Doutor em História e Movimentos 

Sociais pela UNESP/ASSIS/SP. 

Nos últimos anos, a questão da 
segurança pública passou a ocupar as principais 
agendas nacionais no Brasil, como problema 
fundamental e principal desafio ao estado de 
direito no país. O tema alcançou uma grande 
visibilidade pública e conquistou enorme 
espaço na mídia em geral. Afinal, especialmente 
os jornais televisivos, parecem sobrevier da 
espetacularização da violência cotidiana.

A Segurança Pública representa, 
por si só, o maior desafio para a consolidação 
da democracia política no Brasil, dado que a 
democracia econômica ainda parece muito 
distante. Os principais problemas estão 
relacionados com os seguintes itens: o aumento 
das taxas de criminalidade; com o aumento da 
sensação de insegurança, principalmente nos 
grandes centros urbanos; a violência do aparato 
policial; a falta de prevenção das instituições, 

o desregramento da superpopulação nos 
presídios; a degradação das condições de 
internação de jovens considerados infratores; a 
corrupção escancarada que campeia nos poderes 
constituídos e outras contradições próprias do 
sistema que chamávamos capitalismo.

O problema da segurança 
pública, portanto, não pode mais ficar apenas 
ao som surdo do direito tradicional e dos 
debates acadêmicos nas instituições que 
cuidam da justiça. A importância e amplitude 
dos problemas afetos à segurança pública 
nos alerta para a necessidade da ampliação 
e da qualificação desse debate e para a 
incorporação de novos atores, cenários, 
valores e novos paradigmas.

Assim, canalizemos esforços para 
o fortalecimento da capacidade do Estado em 
gerir as soluções que urgem.
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CAMPANHA

CONHEçA OS 
gANHAdOrES 
DA CAMPANHA “EU 
AMO MINHA MÃE”!

DIEISIANE AP. DE ANDRADE 
Vale Compras - R$ 500,00 

San Rio Modas

LUCIANE DE F. D. MIGNOL 
Vale Compras - R$ 500,00 

Koris Fotografia

STELLA MARIS RIBAS 
Vale Compras - R$ 500,00 

Mercado Pague Pouco

FATIMA MORAES 
Vale Compras - R$ 500,00 

Mercado Zaramella

EDNI G. RIBEIRO 
Vale Compras - R$ 500,00 

Unimax Supermercado

PATRÍCIA CAROLINE P. MATTOS 
Vale Compras - R$ 500,00 

Vitalar Móveis

ANA CLAUDIA C. MAITO 
Vale Compras - R$ 500,00 

Unimax Supermercado

ROSALBA M. DELANORA 
TV LCD 32”

Tijolão Materiais de Construção

ADRIANE TAGAWA 
TV LCD 32”
Casa Real

VERA LUCIA BAHLS 
Vale Compras - R$ 500,00 

Comercial Ivaiporã

OLAVINA BONFIM 
Vale Compras - R$ 500,00 

Unimax Supermercado

EDELTRAND GERBER 
TV LCD 32”
Casa Modelo

CELIO RENATO MACHADO 
Vale Compras - R$ 500,00 

Posto Vila Bela



21ACIG  |  JULHO 2014ACIG  |  MAIO 2014

GUARAPUAVA EM NÚMEROS

10h00 | Sede da Neodent

A empresa paranaense Neodent, com sede em Curitiba, 
é especializada em implantes dentários a atende clientes 
em todo o território nacional.

13h00 | Embarque no Prinex

As embalagens são levadas até o guichê da rodoviária para 
embarque com todo o cuidado e pontualidade. Por isso, 
a Neodent escolheu o Prinex, serviço de encomendas
expressas da Princesa dos Campos como parceira.

11h30 | Produção da Neodent

As embalagens contendo os implantes dentários saem 
da linha de produção e precisam de uma logística 
de transporte que garanta a entrega rigorosamente no prazo.

16h00 | Chegada do volume no destino final

Como as encomendas do Prinex seguem pelo ônibus, 
dentro da agenda normal de viagens, o tempo de transporte 
é otimizado. O produto foi tratado com todo o cuidado 
e está pronto para seguir ao seu destino final.

ACIG.indd   1 11/29/13   2:12 PM
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rEFErêNCIA Em guArApuAVA
E REGIãO GRUPO FREE
WAy COMPLETA 30 ANOS

INFORME PUbLICITÁRIO

Comemorando 30 anos em no-
vembro de 2014 o Grupo Free Way atende 
Guarapuava e região. Além de casa noturna, a 
empresa oferece os serviços de locação de som, 
iluminação e painel de LED, bem como conta 
com estúdio de música para gravações em geral.

A Free Way Eventos começou 
como uma empresa para locação e nasceu do 
amor de uma família pelo som. Seu início foi so-
norizando as matinês no antigo Clube Operário. 
“Lembro que nosso objetivo sempre foi fazer 
um som de qualidade, nosso foco não era obter 
lucro, mas sim realizar um excelente trabalho”, 
ressalta o sócio proprietário, Gilmar Fabiane.

Paralelo a  isso, a empresa come-
çou a sonorizar também as festas de aniversá-
rios e, oito anos depois, teve início a danceteria. 
“Sempre pensamos em montar um ambiente 
mais popular, que agradasse todas as classes 
sociais. Nossa casa noturna tem espaço para 
cerca de 1.100 pessoas e até hoje priorizamos a 
qualidade do áudio e da luz”, afirma o gerente do 
Grupo, Thiago Fabiane.

Apaixonado pelo seu trabalho, 
Gilmar faz questão de ir todo final de semana na 
Free Way Sound e Dance. “Me realizo ao  ver as 
pessoas se divertindo. Amo o que eu faço. Sinto 
que fazemos parte da vida das pessoas. Ouço 
histórias de casais que se conheceram em nossa 
casa noturna, o que me deixa muito feliz”.

Com uma equipe com cerca de 40 
colaboradores diretos e indiretos a busca por 
treinamento especializado é constante. Sem-
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INFORME PUbLICITÁRIO

pre que possível os funcionários participam de 
cursos e com o passar do tempo vão crescendo 
gradualmente dentro da empresa.

Basicamente a família inteira tra-
balha ou já trabalhou no Grupo. Este fator traz 
uma segurança a mais para os proprietários. 
“Acredito que este é um dos motivos de estar-
mos a 30 anos no mercado. Além disso, durante 
a noite e nos finais de semana estamos sempre 
unidos, trabalhando juntos”, completa Thiago.

Durante toda sua história, a equipe 
Free Way já percorreu grande parte da região sul 
e também do Brasil com o Projeto Passarela. Com 
equipamentos e estrutura própria para todos os 
tipos de eventos, eles já trabalharam com vários 
shows, como Jean e Júlio, Luan Santana, entre 
outros. “Estamos preparados para atender todos 
os clientes, seja para uma festa de aniversário, 
um casamento, uma peça de teatro, um grande 
show”, afirma Gilmar. Para os próximos anos, a 
família trabalha para montar uma sede própria, 
que será construída como sempre sonharam. “A 
ideia é que este novo espaço além de abrigar a 
danceteria seja adequado também para a realiza-
ção de outros eventos”, afirma Gilmar.

Há 30 anos na cidade, o Grupo 
Free Way se tornou referência, faz parte da vida 
dos guarapuavanos. Sempre presente nos even-
tos, fica difícil a equipe não se emocionar. “Nós 
nos envolvemos com cada história. Fazemos o 
trabalho com muito amor, pois com certeza va-
mos marcar aquele momento na vida de nosso 
cliente”, finaliza Thiago.

“ME REALIZO AO  VER 

AS PESSOAS SE 

DIVERTINDO. AMO O 

qUE EU FAÇO. SINTO 

qUE FAZEMOS PARTE 

DA VIDA DAS PESSOAS

”CELSO LUIZ CALISÁRIO 
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GUARAPUAVA EM NÚMEROS



25ACIG  |  JULHO 2014



26 ACIG  |  JULHO 201426

CACICOPAR

No final de maio, foi realizado um 
evento de apresentação do Núcleo de Tecnologia 
e Informação do Programa Empreender. Além 
dos nucleados, participaram do evento empre-
sários deste segmento, o Presidente da Câmara 
Municipal Edony Kluber, o Secretário de Indús-
tria e Comércio Sandro Abdanur, representantes 
da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Uni-
centro) e representantes do 16° Batalhão da Polí-
cia Militar de Guarapuava.

O objetivo do evento foi realizar 
uma integração entre os empresários do setor 
de tecnologia da informação que compõe o NTI 
Guarapuava. Além disso, os nucleados apresen-
taram suas empresas e foram discutidas e pla-
nejadas ações para este ano. “Precisamos nos 

unir e acreditar na força de nosso segmento. 
Queremos agradecer a presença de todos vocês 
e gostaríamos de convidá – los para participar 
do nosso núcleo”, ressaltou o empresário parti-
cipante do NTI, Eloi Mamcasz.

O presidente da Câmara, Edony 
Kluber, ressaltou a importância dos empresá-
rios unirem forças e parabenizou esta iniciati-
va da Acig. “É fundamental trabalharmos em 
conjunto. Isso fortalecerá todo o segmento. 
Com certeza a Câmara será parceira de boas 
práticas como o Programa Empreender”.

Sandro Abdanur reforçou dizendo 
que Guarapuava está vivendo um momento de 
evolução. “Precisamos apostar nesta inteligência 
coletiva, unindo forças tudo tende a melhorar”.

EMPREENDER

EVENtO dO NúCLEO 
DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
MOVIMENTOU EMPRESÁRIOS DO SETOR

OS NUCLEADOS APRESENTARAM SUAS EMPRESAS
E FORAM DISCUTIDAS E PLANEJADAS AÇÕES PARA ESTE ANO
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Na segunda quinzena de junho foi 
lançado oficialmente o “Projeto Inova Guara-
puava” na Secretária de Indústria e Comércio 
de Guarapuava. A iniciativa é uma parceria da 
Prefeitura com o Sebrae, com o apoio da Acig.

Segundo o gestor de Empreen-
dedorismo do Sebrae, Agenor Felipe Krysa, 
o principal objetivo do projeto é aumentar a 
competitividade das micros e pequenas em-
presas. “Através de pequenas ações nosso 
foco é contribuir para o crescimento destas 
empresas”, ressalta.

Para o Secretário de Indústria e 
Comércio, Sandro Abdanur, este projeto con-
tribuirá diretamente para o desenvolvimento 
local.  “A qualificação dos proprietários trans-
forma as empresas. A essência deste progra-
ma é promover o desenvolvimento da cidade e 

também dos empresários”.
Inicialmente o projeto atende-

rá as agroindústrias, os núcleos setoriais 
do Programa Empreender, minimercados e 
padarias, comércio varejistas e também  o 
setor de serviços.

Caso uma empresa deste grupo 
possua alguma necessidade, como por exem-
plo, criação de marca, padronização da comu-
nicação visual, montagem de um site, o Inova 
poderá ajudar. A aprovação de cada projeto 
será feito por um consultor especializado do 
Sebrae/PR e o valor será subsidiado em 80%.

A partir de agora as empresas 
interessadas em obter este beneficio já po-
dem se cadastrar na Secretária de Indústria e 
Comércio. Mais informações sobre o Projeto 
Inova pelo 3621-3095.

CACICOPAREMPREENDER

PROJETO INOVA bENEFICIARÁ 
NÚCLEOS SETORIAIS
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Com o objetivo de fortalecer 
o Conselho/Núcleo da Mulher Empresária 
(Ceme) da Acig está sendo realizado o Plane-
jamento Estratégico do Núcleo. Nesse senti-
do, foi realizada uma Análise SWOT, conhe-
cida também como FOFA, responsável por 
analisar as forças, fraquezas, oportunidades 
e ameaças, importante ferramenta para ser 
usada como base na gestão estratégia de 
qualquer negócio. “Nós estamos vivendo um 
novo momento do conselho, consequente-
mente isso refletirá em nossas vidas e tam-
bém na comunidade”, ressalta a presidente 
do Ceme, Maria Inês Guiné.

Até o momento, as conselhei-
ras realizaram alguns encontros paralelos 

às reuniões semanais e em grupo foi defi-
nido o objetivo do Conselho: “Fortalecer o 
crescimento das empresárias com foco no 
associativismo, gestão de pessoas, rede de 
relacionamentos, multiplicando a troca de 
conhecimentos, com ações norteadas pelo 
planejamento estratégico”.

 “As empresárias estão plane-
jando estrategicamente o futuro de suas em-
presas.  Por sua vez, o futuro dessas empre-
sas será os resultados das ações que elas vão 
realizar agora. Somente com um bom Plane-
jamento Estratégico as empresas conseguem 
se manter em um mercado tão competitivo”, 
explica a Consultora do Empreender, Anelise 
Sofia Boese.

VISANDO MELHORIAS,
EMPRESÁRIAS FAZEM O
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CEME

CEME

CEmE tEm NOVAS INtEgrANtES

Desde o início de Junho, o Ceme conta com a participação de novas empresárias, o que contribui para os projetos que 

vem sendo desenvolvidos e discutidos semanalmente pelo Conselho.

qualquer empresária de Guarapuava pode ingressar no Ceme. basta ser associada da Acig e comparecer nas reuniões 

todas às quintas-feiras. As interessadas podem enviar email para secretaria@acig.com.br ou ligar para o 3621-5501.

Sejam bem-vindas: beatriz Garcia, Lourdes Leal, Giovana Pizzano Platinetti, Maria Ines Kuzsnir e Vanessa Wunsch.

“NÓS ESTAMOS 

VIVENDO UM 

NOVO MOMENTO 

DO CONSELHO, 

CONSEqUENTEMENTE 

ISSO REFLETIRÁ 

EM NOSSAS VIDAS 

E TAMbÉM NA 

COMUNIDADE

”MARIA INêS GUINÉ
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Desde o encerramento do Prê-
mio Mérito Empresarial 2013 (PME), o Núcleo/
Conselho do Jovem Executivo da Acig (Con-
jove) vem trabalhando no aprimoramento da 
maior premiação empresarial de Guarapuava. 
O prêmio é realizado pelo Conselho do Jovem 
Empresário/Núcleo Setorial (Conjove), com a 
parceria da Acig, do Sebrae, da Bettega Asses-
soria de Cobrança e da Agência Digital K13.

Em comparação com o ano pas-
sado, as inscrições aumentaram em 40%. O 
principal objetivo do PME é servir como uma 
ferramenta de gestão para auxiliar os empre-
sários no dia-a-dia. “Percebemos que a cultu-
ra do empresário está mudando. Ele sabe que 
deve melhorar sempre e se importa com o fu-
turo de sua empresa. Sabemos como é difícil 
enxergar dentro do nosso próprio negócio, 
saber onde erramos ou principalmente onde 
podemos melhorar, o Mérito contribui direta-
mente neste processo”, ressalta o presidente 
do Conjove, Eduardo Christ.

Com o objetivo de trabalhar em 
conjunto com o Conjove, bem como com os 

colaboradores da Acig, a Bettega realizou algu-
mas ações. “O foco da parceria foi unir forças 
em prol dos mesmos objetivos. Nasceu assim 
uma união pautada pelos ideais de desenvolvi-
mento sustentável e inovação”, afirmou o ge-
rente da Bettega, André Josefredo Lopes.

Depois da finalização das ins-
crições, as empresas classificadas apresen-
taram a documentação exigida comprovando 
sua legalidade e porte. Após esta verificação 
os cinco finalistas de cada categoria foram 
visitados por um consultor especializado do 
Sebrae que reavaliou a empresa para encon-
trar as evidências que comprovem a boa ges-
tão. Depois disso é feito um novo ranking com 
os finalistas e o primeiro colocado em cada 
categoria: micro, pequena, média e grande 
empresa. Estes serão conhecidas no dia 26 
de julho, durante o Jantar do Empresário. 
“Os ganhadores do PME devem ser seguidos 
como exemplos. É Importante ter claro que 
todos os inscritos são ganhadores, mas ape-
nas quatro recebem a premiação”, finaliza o 
presidente do Conjove.

CONJOVE

gANHAdOrES dO mérItO 
EMPRESARIAL 2014 SERÃO CONHECIDOS NO 
JANTAR DO EMPRESÁRIO
MAIOR PREMIAÇãO EMPRESARIAL DE GUARAPUAVA RECONHECERá 
MICRO, PEqUENA, MéDIA E GRANDE EMPRESA

“OS GANHADORES 

DO PME DEVEM 

SER SEGUIDOS 

COMO ExEMPLOS. 

É IMPORTANTE TER 

CLARO qUE TODOS 

OS INSCRITOS SÃO 

GANHADORES, 

MAS APENAS 

qUATRO RECEbEM A 

PREMIAÇÃO

”EDUARDO CHRIST

100% Modas, Abrasul Tintas, Academia Vigor, Agencia K13, Alfa Automação Comercial, Alfaiataria Carlinhos, Anjos Colchóes, Arte Divina, Assemblage, Atec Consultoria Empresarial, Augustin, Auto 
Latas Globo, Auto Peças Bonsucesso, Batatas Guará, Bettega Serviços De Cobrança, Blush Cosméticos, Bonny, Boudoir, Carrocerias Aeroporto, Cartório Mais Guarapuava, Cartuchos Express, Casa 
Dos Colchões, Casa Haick, Ccbeu English Center, Celi Noivas, Centro Das Ferramentas, Centro De Educação Infantil Mamãe Natureza, Cesconpec Autopeças, Claudio Cabeleireiro, Coamo, Corpo 
Bello Estética, Cvc Turismo, Da Sappateira, Dale Carnegie Course, D’alice Chocolates, Datasiga, Detalhe Eventos, Diagmaxodonto, Diário De Guarapuava, Distribuidora Guarapuava – Ppa, Dom 
Henrique Emporio e Delicatessen, Eletrônica Universal, Employer, Epax, Escola Anjo Sapeca, Esquadrias de Ferro Centro Oeste, Estilo e Formas Cabeleireiros, Estúdio Cipriano, Exclusiva Castor, 
Expressiva For Men, Expressiva Modas, Faculdade Campo Real, Farmácia Rede Saúde, Floricultura Haus Hom, Força e Luz do Oeste, Fort Car Center, Galpão do Boiadeiro, Gaucha Pneus, Gilvan 
Tecidos, Grande Hotel Guarapuava, Grisauto Escapamentos, Guarafest Artigos para Festas, Guarapet Pet Shop, Hey! Propaganda, Hotel San Marino, Icavel Veiculos, Insight, Instituto do Pé, Intersites 
Marketing Digital, Inviolável, J.Losso Imobiliária, Jean Studio Fashion Hair, Jeison Primak Fotografia, Ki Festa, Kixiki Cabeleireiros, Koris, Kuster Agencia de Viagem e Turismo, Lajes e Gesso Prime, 
Loja New Store, Luflores Eventos, Lysenko Locações, Marmoraria São Thomé, Master Control, Mecânica Centrauto, Mecânica Voldiesel, Mercado Minimac, Mercado Pague Pouco, Metalúrgica Visão, 
Método, Moça Biju, Montana Pecas, Neri Auto Peças, Oesteline Internet E Tecnologias, Only Cartuchos e Informática, Ótica e Relojoaria Diamante Azul, Personal Clinic, Plaza Cabeleireiros - Espaço 
Mulher, Pmm-Tubos de Concreto, Pneuforte, Portal de Noticias Superinformado, Posto Guairacá I, Praisce Capital, Primeiro Estilo Escola de Natação, Rede Tv Play, Regina Cabeleireira, Rei do Jeans, 
Reptec Tecnologia, Retífica Scartezini, Rm Motores, Sache Hair Cosméticos, Salão Estética Embeleze, Sandra Hyczy Fotografia, Servisom, Sleep King Colchoes e Estofados, Softgraf, Supermercado 
Superpão, Suprinil Suprimentos, Teorema Sistemas, Torre Forte Saúde, Unicesumar - Centro Universitário Cesumar, Van Gogh Gastronomia, Vital Net e Yogoway Guarapuava

EmprESAS pArtICIpANtES dO prêmIO mérItO EmprESArIAL 2014
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