
CIDADE
2° DETONA GUARAPUAVA PROMETE 
MOVIMENTAR O COMÉRCIO LOCAL

CONJOVE
A EXCELÊNCIA QUE
FAZ A DIFERENÇA

 Edição 77       Ano 8       Agosto 2014       Uma publicação da Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava 

PLEITO sUPRA-REGIONAL FOI ATENDIDO E GUARAPUAVA CONTA COM UMA BAsE DO GRUPAMENTO 
AEROPOLICIAL E REsGATE AÉREO QUE ATENDERá MUNICíPIOs EM UM RAIO DE ATÉ UMA hORA DE DIsTâNCIA

ANNA ChrIstINA VENâNCIO,
 UMA EMPREsáRIA 

APAIXONADA PELO QUE FAZ

UNIãO DAs AssOCIAçõEs COmErCIAIs
DEmONstrA A fOrçA DO AssOCIAtIVIsmO

CApA



2 ACIG  |  AGOSTO 2014



3ACIG  |  AGOSTO 2014



4 ACIG  |  AGOSTO 2014

sUMáRIO

20

28

A EXCELÊNCIA QUE FAZ A DIFERENÇA 
CONJOVE

COMO ANUNCIAR NO GOOGLE - LINKs 
PATROCINADOs, BANNERs E REMARKETING

artigO

1921% DOs GUARAPUAVANOs QUEREM 
COMPRAR UM CARRO EM 2014

gUaraPUaVa EM NÚMErOS

25

30

EMPREsáRIAs PAssAM POR CAPACITAÇÃO 
CEME

COMO O EMPREENDER EsTá MUDANDO MINhA 
EMPREsA? 

EMPrEENdEr

Capa

16

11

12

09

10

08

07INTEGRACIG 
COMEMORAÇÕES JULHO

COLUNA EMPRESARIAL
OS ACONTECIMENTOS DO MEIO EMPRESARIAL

NOVOS SÓCIOS 
A ACIG RECEBE SEUS NOVOS ASSOCIADOS

VOCê, EMPRESáRIO
MINHA HISTÓRIA DE EMPREENDEDORISMO

ACIG
ANIVERSARIANTES
DO MêS DE AGOSTO

EMPREENDEDOR 
ANNA CHRISTINA VENÂNCIO,

UMA EMPRESáRIA APAIXONADA PELO QUE FAZ

sEÇõEs

 Edição 77 - Ano 8 - Agosto de 2014

PLEITO sUPRA-REGIONAL FOI 
ATENDIDO E GUARAPUAVA CONTA 
COM UMA BAsE DO GRUPAMENTO 
AEROPOLICIAL E REsGATE AÉREO QUE 
ATENDERá MUNICíPIOs EM UM RAIO DE 
ATÉ UMA hORA DE DIsTâNCIA

UNIãO DAs AssOCIAçõEs 
COmErCIAIs DEmONstrA A 
fOrçA DO AssOCIAtIVIsmO

fOtO?

142° DETONA GUARAPUAVA PROMETE 
MOVIMENTAR O COMÉRCIO LOCAL 

CidadE



5ACIG  |  AGOSTO 2014



6 ACIG  |  AGOSTO 2014

Fale com a ACIG: 
Rua XV de Novembro, 8040 - Centro |  CEP 85010-100

Fone (42) 3621-5566 | fax 3621-5573 | www.acig.com.br | acig@acig.com.br

COORDENAÇÃO
ACIG

EDITORA-ChEFE
Taysa Yasmim dos Santos
MTB - 0010096/PR

COLABORAÇÃO
Giselle Juliana do Amaral

PROjETO GRáFICO
Rogério Zangelmi

CAPA
ACIG 

DIAGRAMAÇÃO
Roberson de Paula

REVIsÃO
Pulsar Propaganda

IMPREssÃO
Midiograf

TIRAGEM DEsTA EDIÇÃO
1.500 exemplares

FALE COM A REDAÇÃO
Taysa Yasmim dos Santos

(42) 3621-5515

Envio de releases, informações, sugestões de pauta e 
comentários: imprensa@acig.com.br

Guarapuava - Paraná

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

COmErCIAl ACIG
(42) 3621-5575

comercial@acig.com.br

É permitida a reprodução parcial ou total do conteúdo das matérias desta 
Revista, desde que obedecidos os créditos. Conceitos emitidos nos artigos 
assinados não refletem necessariamente a opinião da Revista ACIG.

Renato Kuster Filho
Arnaldo Stock
Evaldir Cordeiro Belo
Ires Salete Previatti
Julio Cezar Pacheco Agner

Célio Teixeira Cunha
Sergio C. Zarpellon
Serlei Antonio Denardi
Valcenor Leopoldo Fleck
José Divonsil da Silva

CONSELHO DELIBERATIVO

CONSELHEIROS

DIRETORIA EXECUTIVA

PRESIDENTE
1º Vice-Presidente
2º Vice-Presidente
Vice-Presidente Comércio
Vice-Presidente Indústria
Vice-Presidente p/Ass.Prest. de Serviço 
Vice-Presidente Agrícola
Diretor Administrativo
Vice-Diretor Administrativo
Diretor de Finanças e Orçamento
Vice-Diretor de Finanças/ Orçamento
Diretor para Assuntos SCPC
Diretora de Relações Públicas
Diretor de Promoções e Eventos

Eloi Laércio Mamcasz
Rudival Kasczuk
Cledemar Antonio Mazzochin 
Loren D´Angelo
Vilmar Domingues da Luz
Emerson Theodorovicz
Arival Ribas Cramer
Eduardo Plestch
Ângelo Bochenek 
Marco Aurélio S. de Meirelles
Ernesto Odilo Franciosi
Abrão Nassar
José Carlos Sovrani 
Maria Inês Guiné 

PRESIDENTE                  Eduardo Christ

PRESIDENTE                  Rui Sérgio Primak 

CONSELHO DO JOVEM EXECUTIVO

CONSELHEIROS
Emerson Theodorovicz
Marcos Henrique Adriano
Marcos Borges
Flavio Antonio Sichelero
Davisson Westphal
Douglas Vieira

Franciele Zanette
Thiago Belin
André Lopes
Carlos Augusto Araujo
Arthur Gubert
Jonatas Dutra

CONSELHEIRAS

CONSELHO DA MULHER EMPRESáRIA
PRESIDENTE

Adriane Hasse  
Claudete Neske Bastian  
Cleusa Godoy   
Elizabete Machado  
Katya Santos  
Lara Menasgan  
Giselle Mattos Leão Abdanur  
Loren D´Angelo  
Rosangela Alves  
Tatiana Ferro  
Julieta Cordeiro  

Marcela Mendes  
Giovana Casagrande  
Dani Dalzoto  
Kerlin Zimmer  
Beatriz Garcia  
Vanessa Wunsch  
Giovana Pizzano Platinetti  
Maria Inês Kusznir  
Daniela Barbieri  
Lourdes Leal  

Elaine Scartezini Meirelles

PALAVRA DA DIRETORIA

Eduardo Christ
Administrador CRA-PR 26230

Presidente do CONJOVE

 Na sociedade de maneira geral, várias 
instituições se destacam pela sua importância e 
pelas ações realizadas. As entidades se fortalecem e 
crescem devido ao trabalho em conjunto e é assim na 
nossa Associação Comercial e no Conselho do Jovem 
Empresário.  O sucesso da nossa instituição e a sua 
força se dá pelo trabalho de todos os envolvidos. Sejam 
diretores, conselheiros e colaboradores. É devido ao 
esforço destas pessoas que as ações são realizadas e 
os objetivos são conquistados com sucesso.
 O associativismo para mim é a união de 
forças em busca de um bem comum. Estamos vivendo 
um momento que as mudanças acontecem cada vez 
mais rápido, novas tecnologias, novos produtos e 
novas possibilidades surgem a todo o momento. Cabe 
ao empreendedor estar preparado para entender 
estes novos cenários e entender como afetam nossas 
empresas. Parte desta preparação está baseada na 
capacitação contínua e no associativismo. 
 Não podemos olhar somente para o nosso 
negócio e dar as costas para o que acontece a nossa 
volta, devemos estar sempre atentos a todos os sinais 
e entender como isto pode nos afetar.  A participação 
em entidades de classe possibilita o crescimento 
e o aprendizado através da troca de ideias, rede de 
contatos e novas experiências. 
 Fazer parte da ACIG e 
do CONJOVE aumenta nossa 
visão, nos capacita e nos 
deixa mais preparados para os 
desafios do dia a dia.
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Fotos: ACIG

Dia 18 DE JUlhO 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 - Rafael s. Barczak (Faculdade Guarapuava)
2 - Eduardo Christ e Inês Previatti Christ 
(Expressiva e Expressiva For Men)
3 - Paula Becca e Fabio Rosa (La vest jeans)
4 - Kehtlein juliellen dos santos (Beneficiadora 
de batatas Guará)
5 - Rita Gonçalves e Carlos Alberto Gomes 
(Faculdade Guarapuava)
6 - Marildo Faustino (sesi/senai)
7 - Allan Proença e Zanete Proença 
(Panificadora santa Rita) 
8 - janos de Matos horst (Dell Anno) 
9 - Leila Rocha, Giselle Abdanur e Gil Antunes
(Empório Dom henrique)
10 - Elaine s. Biancardi e Ana Célia Araújo
(Rhelp Recursos humanos)
11 - Manoel Araujo e Elaine s. Biancardi
(Rhelp Recursos humanos) 
12 - junior stasiak (Pernambucanas)
13 - Peterson Tosetto (Babysol One store)
14 - Giovana Dutra e Flavia Weber (Império 
Bijoux)
15 - André Augusto Correa e Odmar Dala Rosa 
(Fusion Representação Comercial)
16 - Roberto e Ivonete Verenka (Maria Tereza 
Locações)
17 - sandra Maciel e jaqueline Winiewski 
(Torfresa)
18 - Lourdes Leal (Imprendere)
19 - Margarete Laty (Gesso e Lajes Prime)
20 - Antonio Gilberto Zanona e Felipe Zanona
(Pavicon)
21 - Tiago Bocchi (Bocchi Acessórios)
22 - Francisco seapa (Coamig)
23 - Ernest M. jungert (EMj Assessoria 
Imobiliária)
24 - jimara Gões (stúdio de Beleza Morena 
Rosa)
25 - Maristela Biepa e jane selle silva (Ds Auto 
Peças)
26 - Vera Lucia Marcondes (Cook Cakes)
27 - joão sass, jonathan Rosa, Paulo 
Reckziegel, Alessandra Nogueira e josé silvestre 
Zampier (Datasiga)
28 -  Anne C. Kurta, Eliza Kasczuk (Gleyne jeans) 
e Rudval Kasczuk( Fortcar Center)
29 - Roberto josé Ortolan, Amanda Ortolan e 
Edite Volz Ortolan (Unimodas) 
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COLUNA EMPREsARIAL

EVENTOs EM
destaque
1 - A REPTEC INFORMáTICA REALIZOU UM 

sORTEIO PARA CONTEMPLAR sEUs 
CLIENTEs.  PARABÉNs AO GANhADOR DO 
WI-DRIVE KINGsTON, GUILhERME LEVy;

2 - NA sEGUNDA QUINZENA DE jULhO A RPC 
TV EM PARCERIA COM A ACIG REALIZOU 
A PALEsTRA “QUEM sÃO, O QUE FAZEM 
E O QUE QUEREM Os CONsUMIDOREs DE 
GUARAPUAVA”;

3 - A EXPREssIVA COMEMOROU As 10.000 
CURTIDAs NO FACEBOOK E TAMBÉM 
LANÇOU O PREVIEW DA COLEÇÃO DE 
PRIMAVERA-VERÃO;

4 - EQUIPE DA FM PROMOÇõEs E EVENTOs 
PARTICIPOU DA VII EDIÇÃO DO QUEIjOs E 
VINhOs;

5 - NO FINAL DE jUNhO BEshA sTORE 
REALIZOU UM ARRAIAL; 

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
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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 - MARIA BRAsILEIRA - GUARAPUAVA

2 - PLAZA CABELEIREIROs

3 - WEDA DO BRAsIL

4 - VERONA ROUPAs E ACEssÓRIOs (OUZZARE) 

5 - GIOVANA PIZZANO PLATINETTI

6 - AGRíCOLA AGP FERTILIZANTEs

Fotos: Acig

1

2

3

4

5

6
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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 João Laudelino Martins França - Claudio Cabeleireiro

VOCÊ, EMPREsáRIO

MINHA HISTÓRIA DE 
EmprEENDEDOrIsmO

Meu nome é João Laudelino Mar-
tins França, mais conhecido como Claudio 
Cabeleireiro. Nasci em Palmeira das Missões 
no Rio Grande do Sul e vim para Guarapua-
va na década de 80, com o objetivo de abrir 
meu próprio empreendimento, analisando as 
oportunidades que a cidade oferecia. Na épo-
ca, comecei a trabalhar em um outro salão e 
fomos pioneiros no atendimento com “hora 
marcada”.

Lembro que naquele tempo a 
moda era permanente, posterior a isso veio a 
tendência das escovas amassadas, grande febre 
da década de 90. Após isso, teve início a moda 
das chapinhas e das mechas “tom sobre tom”.

A partir de 2000, começou a 
grande era dos cabelos lisos. Foi assim, que vi 
a grande oportunidade de aperfeiçoar meu tra-
balho e ir desenvolvendo a minha carreira. Fui 
para São Paulo para aprender a técnica do “ali-
samento japonês”. Me interessei pela profissão 
quando fui morar em Santa Catarina, comecei 
a trabalhar como barbeiro e atendia apenas 
homens. Alguns anos depois, me mudei para 

uma cidade maior onde comecei a fazer cursos 
de cabeleireiro, especificamente. 

Me dediquei e aprendi os truques 
e as técnicas da profissão indo para as capitais, 
onde se concentravam os melhores cursos da 
área. Com o tempo, fui percebendo que tinha o 
dom para trabalhar com os cabelos e me apai-
xonei pela profissão. Vindo para Guarapuava 
junto com minha esposa Ivoni, nos dedicamos 
a ter nosso próprio salão de beleza e trabalhar 
muito para sermos reconhecidos na cidade o 
que, graças a Deus, deu muito certo.

Com o aprendizado adquirido en-
sinei meus filhos as técnicas minuciosas desse 
processo e eles começaram também a realizar 
este trabalho.Realizo cursos anualmente para 
me aperfeiçoar na profissão e desempenhar 
meu trabalho cada vez melhor. Espero que 
minha profissão seja sempre reconhecida e, 
consequentemente, meu trabalho também. Es-
pero sempre que tenha muitas oportunidades 
de desenvolvimento na minha área de atuação 
e que seja sempre uma profissão de credibili-
dade no mercado.
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VOCÊ, EMPREsáRIO

AGOstO
FUNDAÇãO FUNDAÇãOEMPRESA EMPRESAEMPRESA FUNDAÇãO

1 ano 
Namaste Empório Natural               22/08/2013
Companhia da Segurança               21/08/2013
Espaço da Beleza                                      12/08/2013
Construfácil - Loja 02                                      06/08/2013
Ótica Visual                                      02/08/2013
2 anos 
Oesteline                                                             28/08/2012
Cartório Mais                                      27/08/2012
Cia dos Bichos                                      13/08/2012
Fullz                                                             08/08/2012
3 anos 
New Store                                                             18/08/2011
Art Bolos                                                             04/08/2011
Distr. B J M Com. de Cosméticos               01/08/2011
Bellagium Construtora e Incorporado               01/08/2011
4 anos 
Habitare Imóveis                                      30/08/2010
Plaza Cabeleireiros                                      27/08/2010
Jely Modas                                                             26/08/2010
Mega Plast                                                             17/08/2010
San Diego                                                             16/08/2010
Agro Tatu                                                             11/08/2010
Armazém do Rock                                      06/08/2010
Centro das Ferramentas                                      01/08/2010
5 anos 
Red Car Auto Center                                      11/08/2009
Pre Moldados Zielinski                                      10/08/2009
Continental Ar Condicionado               01/08/2009
6 anos 
Uti do Celular                                      14/08/2008
Dois Irmãos Materiais de Construção               07/08/2008
Guarafest Embalagens e Festas               07/08/2008
Family Confecções                                      06/08/2008
7 anos 
Esquinão Saldanha Ltda                                      31/08/2007
Cb Auto Center                                      23/08/2007
Bela Imagem                                      09/08/2007
Ortodontic Center                                      01/08/2007
Posto Portelão                                      01/08/2007
8 anos 
Guaraplast                                                             29/08/2006
Provence                                                             29/08/2006
Agropantanal Prod. Agropecuários               25/08/2006
Clínica Dentaria Sorriso                                      15/08/2006
Alca Locação de Equipamentos               15/08/2006
Concretize Concreto Usinado               08/08/2006
9 anos 
Marmoraria São Thome                                      30/08/2005
Mini Mercado Feroz                                      26/08/2005
Formedica Farmácia Manipulação               12/08/2005

EmprEsA ADEsãO

NOVOS ASSOCIADOS

Cidadeshop 02/07/2014
Verona Roupas e Acessórios 02/07/2014
Guaraveda 02/07/2014
Agricola Agp Ltda 02/07/2014
Maria Brasileira - Guarapuava 09/07/2014
Espaço da Beleza 16/07/2014
Plaza Cabeleireiros 16/07/2014
Giovana Pizzano Platinetti 16/07/2014
Fullz 16/07/2014

Eurolimp Produtos de Limpeza                  08/08/2005
Agrishop Soerensen                                         03/08/2005
Specialite Centro Medico                  03/08/2005
Limger Segurança                                         01/08/2005
10 anos 
K13 Agência Digital                                         13/08/2004
Super Lojão Alfana                                         11/08/2004
11 anos 
Espectro Tech                                         11/08/2003
Pressotto Dist. de Ferro e Aço                  05/08/2003
12 anos 
Confira Mat. de Construção                  20/08/2002
Almix Internet                                         09/08/2002
13 anos 
Super Agito                                         15/08/2001
14 anos 
Nova Mobile                                         28/08/2000
Comtudo Mat. Construção                  01/08/2000
15 anos 
Losso Sport                                         01/08/1999
Agrícola Cantelli                                         01/08/1999
Barracão Equipamentos Comerciais                  01/08/1999
16 anos 
Esc. Sta. Teres. do Men. Jesus                  01/08/1998
17 anos 
Tv Cidade                                                                01/08/1997
18 anos 
Mercado Zaramella                                         20/08/1996
19 anos 
Mercadomóveis Ltda                                         18/08/1995
Farmácia 3000                                         01/08/1995
20 anos 
A Executiva                                         20/08/1994
Revemel                                                                20/08/1994
Ictus                                                                10/08/1994
Beijo Baiano                                         03/08/1994
21 anos 
Cotrag Transportes                                         27/08/1993
Abreu Pneus e Serviços                                         02/08/1993
23 anos 
Oficina do Aldo                                         01/08/1991
Vidropuava Vidracaria                                         01/08/1991
24 anos 
Polijuta Ind e Com de Embalagens  L                  10/08/1990
Atrito                                                                07/08/1990
Posto Wouk Xv                                         01/08/1990
25 anos 
Extintores São Cristovão                  30/08/1989
Krapema                                                                08/08/1989
Madactel Instalação e Manutenção El                  08/08/1989
Imobiliária Solo Ltda                                         01/08/1989

26 anos 
Farmácia Herbafarma                                         20/08/1988
27 anos 
Modas Jolie                                         19/08/1987
Centro de Educação Infantil Bimbo                  01/08/1987
28 anos 
Cesumar-Centro de Ensino Superior D                05/08/1986
Adrianos Calçados                                         01/08/1986
Sicredi Terceiro Planalto                                         10/08/1983
35 anos 
Zico Sucatas                                         14/08/1979
39 anos 
Pedreira Guarapuava Ltda                  01/08/1975
40 anos 
Silvana Missel R. Horst - Cabelerei                  30/08/1974
41 anos 
Recanto Modas                                         01/08/1973
43 anos 
Apae de Guarapuava                                         27/08/1971
Modas Roseli                                         25/08/1971
Mary Art São Paulo                                         17/08/1971
46 anos 
Banco Bradesco                                         10/08/1968
52 anos 
Dimasa S/A                                         23/08/1962
53 anos 
Posto Guairacá I                                         03/08/1961
55 anos 
Guara Chevrolet                                          14/08/1959
67 anos 
Lucy Decorações                                          14/08/1947
Difusora A Pioneira                                          10/08/1947
68 anos 
Brunsfeld Auto Peças                                         27/08/1946
69 anos 
Casa Haick                     08/08/1945
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EMPREENDEDOR

SEMPRE GOSTOU DE TRABALHAR COM FLORES?
Desde a infância. Sempre fui apaixonada por flores. 
Minha mãe e família sempre gostaram. Acredito que 
trabalhar com isso foi uma consequência. 

QUAL A IMPORTÂNCIA DA FAMíLIA NO SEU DIA A DIA?
Um porto seguro, meus três filhos e meu esposo 
são tudo pra mim. As crianças estão crescendo 
aqui dentro da empresa. Estão acompanhando 
junto comigo o desenvolvimento da Casa Flor. Eles 
começaram a nos entender, pois não temos horário 
e nem dia para trabalhar. Mas, percebo também que 
eles têm orgulho do nosso trabalho

O QUE A FLOR REPRESENTA PARA VOCê?
O poder do criador. Um presente que Deus 
deixou para nós. Ela é capaz de transmitir 
diversas emoções.

QUAIS SãO OS PRODUTOS E SERVIÇOS
OFERECIDOS PELA CASA FLOR?
Arranjos e buquês florais sob encomenda, flores 
naturais preservadas que duram até dois anos fora 
da água. No final deste mês, uma novidade: flores 
artificiais com excelente qualidade. Trabalhamos 
também com decorações de eventos, entre eles, 
bodas, casamentos, aniversários. Com a internet, 

A CASA FLOR NASCEU EM 1999 TORNANDO-SE UMA 
FLORICULTURA RECONHECIDA, EM GUARAPUAVA E REGIãO, 
PELA QUALIDADE E INOVAÇãO DE SEUS ARRANJOS 
FLORAIS, TANTO PARA PRESENTE, COMO EM EVENTOS. 
DURANTE ESTES 15 ANOS A EMPRESáRIA ANNA 
CHRISTINA ESTá A FRENTE DA EMPRESA, JUNTAMENTE 
COM SEU ESPOSO VINICIUS VENÂNCIO E COM SEUS TRêS 
FILHOS QUE SEGUNDO ELA, SãO A BASE DE TUDO

ACIG  |  AGOsTO 2014

“As CRIANÇAs 

EsTÃO CREsCENDO 

AQUI DENTRO DA 

EMPREsA. EsTÃO 

ACOMPANhANDO 

jUNTO COMIGO O 

DEsENVOLVIMENTO 

DA CAsA FLOR

”ANNA ChRIsTINA 

VENâNCIO

ANNA ChrIstINA VENâNCIO,
UMA EMPREsáRIA
APAIXONADA PELO QUE FAZ
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EMPREENDEDOR
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“GOsTO DO QUE FAÇO 

E COLOCO AMOR EM 

CADA DETALhE DE 

UM EVENTO. IssO 

FAZ TODA A DIFE-

RENÇA

”ANNA ChRIsTINA 

VENâNCIO

é possível ter acesso ao que está acontecendo 
no mundo inteiro e a gente pode oferecer o que 
o cliente quiser. Nossos clientes são antenados 
e nós também estamos de olho para estarmos 
sempre com novidades.

QUAL O DIFERENCIAL DA EMPRESA?
Gosto de resumir nosso diferencial em uma 
frase ‘Colocamos amor em todos os serviços e 
trabalhos que realizamos’.

COMO é FAZER PARTE DE MOMENTOS
INESQUECíVEIS NA VIDA DAS PESSOAS?
Gosto do que faço e coloco amor em cada detalhe 
de um evento. Isso faz toda a diferença; É um 
momento único, queremos que tudo esteja perfeito, 
como no sonho do cliente. Não há um evento igual 
ao outro, todos têm a característica do anfitrião. 
Os convidados precisam chegar naquele lugar 
e identificar o estilo daquela pessoa. É muito 
gratificante ouvir os depoimentos de nossos 
clientes, isso recompensa toda a correria em que 
vivemos nas vésperas de cada festa.
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EMPREENDEDOR

Com o objetivo de movimentar o 
comércio local, facilitar a liquidação dos esto-
ques das empresas e ao mesmo tempo oferecer 
descontos reais aos consumidores, será reali-
zado em outubro a 2° Edição do Detona Gua-
rapuava – Feira de Ponta de Estoque. No ano 
passado a feira teve um faturamento superior a 
um milhão de reais para as empresas e mais de 
30 mil pessoas visitaram os estandes durante 
os três dias, o que demonstra o sucesso da em-
preitada da empresária Katia Burko.

Neste ano serão ao todo 73 ex-
positores, entre empresas e entidades. Os seg-
mentos serão bem variados, entre eles, calça-
dos, confecções, lingerie e pijamas, cosméticos 
e perfumaria, acessórios, móveis, estofados e 
peças de decoração. “Como dobramos a quan-
tidade de expositores, esperamos no mínimo o 
dobro do resultado financeiro do ano passado e, 
em público, esperamos atingir um crescimento 
de mais de 50% com relação à primeira edição”, 
afirma a organizadora do evento, Katia Burko.

Um dos principais focos da fei-
ra é ajudar os comerciantes a vender produ-
tos que estão parados dentro das lojas. Com 
isso, a empresa precisa se comprometer, por 
meio de contrato, a oferecer descontos reais 
de no mínimo 30%. Em 2013, algumas empre-
sas chegaram a oferecer até 90% de desconto 
em algumas peças. “Os objetivos do Detona 
são muitos, tanto para o comércio como para 
a população, mas se eu tiver que resumir em 
apenas um, diria que é o início de um grande 
processo de conscientização e de valorização 
do que é nosso, do que é de Guarapuava. Care-

“COMO DOBRAMOs 

A QUANTIDADE 

DE EXPOsITOREs, 

EsPERAMOs NO 

MíNIMO O DOBRO 

DO REsULTADO 

FINANCEIRO DO 

ANO PAssADO E, 

EM PúBLICO, EsPE-

RAMOs ATINGIR UM 

CREsCIMENTO DE 

MAIs DE 50% COM 

RELAÇÃO à PRIMEI-

RA EDIÇÃO

”KATIA BURKO

2° Detona Guarapuava 
promete movimentar
o comércio local

NESTE ANO, A FEIRA DE PONTA DE ESTOQUE 
SERá REALIZADA DE 17 A 19 DE OUTUBRO

cíamos muito disso”, ressalta Katia.
A idealizadora do Detona Gua-

rapuava explicou que o principal desafio já foi 
vencido. “Tivemos que lidar com a descrença, 
o receio e as opiniões contrárias, que sempre 
existem em qualquer coisa que é inovadora. 
Mas isso é passado”.

O 2°Detona Guarapuava será re-
alizado de 17 a 19 de outubro no Pahy Centro 
de Eventos. “Os guarapuavanos podem esperar 
excelentes oportunidades de compras, um final 
de semana diferente, mas, acho que mais que 
qualquer coisa, podem esperar o melhor que, 
tanto eu, quanto os expositores, conseguirmos 
fazer. Estamos todos juntos com o coração neste 
projeto, e a gente sabe que as coisas feitas com 
amor são diferentes, não é?” , finaliza Katia.
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PLEITO SUPRA-REGIONAL FOI ATENDIDO E GUARAPUAVA CONTA COM UMA 
BASE DO GRUPAMENTO AEROPOLICIAL E RESGATE AéREO QUE ATENDERá 
MUNICíPIOS EM UM RAIO DE ATé UMA HORA DE DISTÂNCIA

Na primeira quinzena de junho 
o governador do Paraná, Beto Richa, visitou a 
cidade de Irati, para avaliar os prejuízos deixa-
dos pela enchente que atingiu todo o estado. 
Na oportunidade, ele recebeu um pleito supra 
regional, que caso fosse atendido, beneficiaria 
mais de cem municípios.

Falando em nome de várias co-
ordenadorias de associações comerciais das 
regiões centro-oeste, centro-sul e sudoeste, o 
presidente da Associação Comercial e Empre-
sarial de Irati (Aciai), Marcielo Mazzochin, so-
licitou junto ao governador Beto Richa a dispo-
nibilidade de uma aeronave do Comando Aéreo 
da Polícia Militar, baseada em Guarapuava, para 
garantir atendimento instantâneo em opera-
ções de urgência como é o caso das  cheias ou 
mesmo de auxílio tático em operações policiais, 
socorro emergenciais de saúde em situações 
normais ou em casos de catástrofes.

O presidente da Aciai argumen-
tou a importância desta aeronave. Na opor-
tunidade, citou o caso ocorrido na cidade de 
Rebouças, onde uma paciente em estado  gra-
ve foi resgatada por um helicóptero do Corpo 
de Bombeiros e levada ao hospital, sendo esta 
a única alternativa no momento visto que to-
das as estradas estavam bloqueadas devido aos 
deslizamentos causados pelas fortes chuvas. 
“Uma vida foi salva e podemos garantir que isso 
só foi possível pela disponibilidade do transpor-
te aéreo”, completou Mazzochin.

“UMA VIDA FOI 

sALVA E PODEMOs 

GARANTIR QUE 

IssO sÓ FOI 

POssíVEL PELA 

DIsPONIBILIDADE DO 

TRANsPORTE AÉREO

”MARCIELO MAZZOChIN

União das Associações 
Comerciais
demonstra a força do associativismo
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Atualmente, três bases fixas do 
Batalhão de Polícia Militar de Operações Aé-
reas operam no Paraná, sendo uma na capital, 
uma em Cascavel e outra na cidade de Lon-
drina.  A instalação da base na região de Gua-
rapuava fará com que municípios em um raio 
de até uma hora de distância sejam atendidos. 
“Esta é uma importante iniciativa. Nos mo-
mentos de crise, como tivemos recentemente, 
percebemos a falta e a importância de uma 
aeronave para atender toda a região e princi-
palmente para salvar vidas”, reforçou o Presi-
dente da Associação Comercial e Empresarial 
de Guarapuava, Eloi Mamcasz.

Segundo Marcielo fica fácil para a 
aeronave atender as regiões de Bituruna, União 
da Vitória, Pitanga, Irati e todo o Sudoeste onde 
as cidades pólo são Palmas, Pato Branco, Ca-
panema, Dois Vizinhos e Francisco Beltrão. 
“Atendendo esta solicitação, o governador está 
valorizando todos os moradores desta extensa 
e importante área geográfica, tal como os de-
putados de sua base de apoio, representantes 
desta mesma região”, diz Marcielo Mazzochin.

FoRçA do AssoCIAtIvIsmo
Atendendo ao pleito das entida-

des, no final de junho (26), Beto Richa esteve 
em Guarapuava e lançou oficialmente em Gua-
rapuava a base descentralizada do Graer (Gru-
pamento Aeropolicial e Resgate Aéreo), da Se-
cretaria Estadual da Segurança Pública. A partir 
de agora, o helicóptero Bell Jet Ranger ficará à 
disposição da região, operando com um piloto, 
um co-piloto e dois tripulantes operacionais. 
“Tenho certeza de que agora temos condições 
de salvar algumas vidas com essa prática. Seja 
com resgates rápidos de vítimas de acidentes 
ou com transporte rápido de órgãos que po-
dem renovar a esperança de vida para muitos 
paranaenses”, afirmou o presidente da Asso-
ciação Comercial e Empresarial de Pato Bran-
co, Fabricio Valenga.

O helicóptero é muito ágil poden-
do pousar em lugares bem restritos como qua-
dras de esportes e até mesmo nas ruas e rodo-
vias de nossas cidades. “Isto permite minimizar 
o tempo de resposta para as transferências de 
pessoas que necessitam atendimento especia-
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“sITUAÇõEs COMO 

EsTA DEMONsTRAM 

A FORÇA DO 

AssOCIATIVIsMO. O 

PLEITO TEVE INICIO 

NA AssOCIAÇÃO 

COMERCIAL DE IRATI, 

APÓs IssO, TODAs As 

OUTRAs ENTIDADEs 

DA REGIÃO sE 

ENVOLVERAM EM 

BUsCA DO MEsMO 

OBjETIVO QUE TRARá 

BENEFíCIOs PARA A 

POPULAÇÃO

”ELOI MAMCAsZ

lizado nos centros maiores com mais recursos 
para a saúde, como nos casos de acidentes gra-
ves, infartos e outras moléstias onde o tempo 
resposta pode ser a diferença entre a vida e a 
morte”, explicou o major e piloto do Batalhão 
de Polícia Militar – Operações aéreas, Arlisson 
Sanches.

O prefeito de Guarapuava, César 
Silvestri Filho ressaltou a importância da inicia-
tiva das Associações Comerciais das regiões 
centro-oeste, centro-sul e sudoeste do Paraná, 
que solicitaram este pleito. ”É muito importante 
ver a união da classe empresarial em prol de um 
bem comum. O Graer já ajudou a salvar cente-
nas de vidas e agora ajudará toda a população 
das regiões de Guarapuava, União da Vitória, 
Irati, Pato Branco e Francisco Beltrão, que po-
derão contar com um moderno e eficiente sis-
tema de atendimento e resgate”.

“Situações como esta demons-
tram a força do associativismo. O pleito teve 

inicio na Associação Comercial de Irati e, após 
isso, todas as outras entidades da região se 
envolveram em busca do mesmo objetivo que 
trará benefícios para a população”, completa o 
presidente da Acig.

Em nota, o presidente da As-
sociação Empresarial de Francisco Beltrão 
(Acefb), Antonio Pedron falou sobre a impor-
tância deste pleito “entendemos e apoiamos 
que uma aeronave do Comando Aéreo da 
Polícia Militar seja baseada em Guarapuava, 
em face da urgência em caso de catástrofes 
e acidentes graves, pois trata-se de salvar vi-
das e todo o esforço para diminuição dos pre-
juízos, especialmente relacionados a vida das 
pessoas deve ser objeto de atenção. O apoio 
através de rápido atendimento é fundamental 
e o governo deve ter este olhar, pois nestes 
eventos temos que resgatar a dignidade hu-
mana, e o Estado tem o papel primordial de 
oferecer a infra-estrutura necessária”.



19ACIG  |  AGOSTO 2014

1

PESQUISAELEIÇõEsGUARAPUAVA EM NúMEROs



20 ACIG  |  AGOSTO 2014

CONjOVE

ACIG  |  AGOsTO 2014

A noite de 26 de 
julho de 2014 tornou-se ines-
quecível para os ganhadores 
do Prêmio Mérito Empresa-

rial (PME) deste ano. Durante 
a 22° Edição do Jantar do Empresário 

a classe empresarial conheceu as em-
presas referências em gestão nas ca-

tegorias, micro, pequena, média e 
grande. “Os vencedores devem 

ser seguidos como exemplos. É 
Importante ter claro que to-
dos os inscritos são ganha-
dores, mas apenas quatro 
recebem a premiação”, afir-

ma o presidente do Nú-
cleo/Conselho do 
Jovem Empresário 
(Conjove), Eduar-
do Christ.

Ao encerrar o período de inscrições no 
prêmio, o Conjove fez várias reuniões para avaliar a 
participação das empresas. Enquanto isso, um consul-
tor do Sebrae visitou os finalistas de cada categoria para 
validar os dados preenchidos no questionário. Após a 
validação dos dados, o consultor do Sebrae informou ao 
conselho o nome dos quatro ganhadores do prêmio. Na 
mesma semana, os empresários receberam a visita dos 
Conselheiros, que foram levar a notícia pessoalmente. 
“Foi emocionante escutar o depoimento dos ganhado-
res e ver o quanto eles batalharam para conquistar a 
premiação. Todo nosso trabalho na organização e de-
senvolvimento do PME valeu a pena”, conta Eduardo.

O conselheiro Marco Borges reforçou a 
emoção sentida no momento de avisar os ganhadores. 
“Quem participa quer ganhar, e se querem ganhar é 
porque têm a certeza que estão aplicando modernas 
práticas de gestão, então não há dúvida que a vitória 
no Prêmio reflete o resultado do trabalho, organiza-

ção, planejamento, disciplina, e quem assim procede 
ao saber de sua vitória não contem sua alegria, ele 
deixa transbordar a certeza que todo amor dedicado 
valeu a pena”.

A partir disso, o contato com os ganha-
dores passou a ser frequente, pois foram produzidos 
vídeos sobre as empresas ganhadoras. Eles foram 
exibidos durante o evento, como anúncio dos ga-
nhadores desta edição. Para que os vídeos ficassem 
prontos a tempo do evento, foi necessária uma força 
tarefa de uma equipe de colabo-
radores e também da W Produ-
ções. Nesse período, os esforços 
foram concentrados até depois 
do expediente para dar conta do 
recado. “Todos os esforços fo-
ram recompensados. É emocio-
nante ver a alegria de todos em 
um momento tão especial como 
este”, ressalta Marco.

O Mérito Empresa-
rial é um gerador de mudanças, 
quando o empresário respon-
de o questionário reflete sobre 
as ações e ferramentas que sua 
empresa possui e as quais pode 
implantar futuramente. “Nosso 
PME passa por um processo de 
melhoria contínua, a cada ano 
reunimos nossos parceiros e 
colaboradores para verificar os 
pontos de melhoria e este pro-
cesso tem dado certo nos últi-
mos anos”, finaliza Eduardo.

O prêmio é uma re-
alização do Conjove, com a par-
ceria da Acig, do Sebrae, da Bet-
tega Assessoria de Cobrança e da 
Agência Digital K13.

A ExCElêNCIA
QUE FAZ A DIFERENÇA

MéRITO EMPRESARIAL 2014 CONTEMPLA
EMPRESAS REFERêNCIA EM GESTãO

“FOI EMOCIONANTE 

EsCUTAR O 

DEPOIMENTO DOs 

GANhADOREs E 

VER O QUANTO 

ELEs BATALhARAM 

PARA CONQUIsTAR 

A PREMIAÇÃO. TODO 

NOssO TRABALhO 

NA ORGANIZAÇÃO E 

DEsENVOLVIMENTO 

DO PME VALEU A 

PENA

”EDUARDO ChRIsT
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GANhADOREs MÉRITO

“Declaro com muita satisfação e orgulho que o Prêmio Mérito Empresarial veio para nossa 
equipe e família como reconhecimento do nosso trabalho realizado ao longo de 23 anos. Meu pai 
Valdevino Ramos ajudou eu e minha irmã a montar a loja. Eu nunca tinha trabalhado fora de casa, 
fiquei com tarefa de dirigir e tocar o negócio, pois minha irmã tinha um emprego público. Foi muito 
difícil para mim, não entendia nada de escapamentos, nem de compras, nem de vendas. Com 
muito suor e lágrimas fui pesquisando, aprendendo e crescendo junto com a loja num segmento 
do mercado quase todo masculino. Agradeço a Deus e a minha família que me deu todo apoio  e a 
minha equipe de vendas e instalação. Muito obrigado”       

GRIsAuto
CAteGoRIA mICRo

“Agradecemos a Deus pela oportunidade que nos deu de estarmos preparados tanto 
como empresa, assim como pessoas para podermos alcançar este mérito. Neste momento 
refletimos sobre aqueles que nos ajudam a chegar nas conquistas que alcançamos. Queremos 
agradecer a cada uma delas, colaboradores, clientes, fornecedores, amigos, sócios e 
familiares. De nada valeria ter espírito empreendedor se não tivéssemos em nossa caminhada 
pessoas que nos estimulassem e auxiliassem para chegarmos a conquistar nossos objetivos. 
Agora aumenta nossa responsabilidade, nossa vontade e mais do que nunca nossa dedicação 
para continuarmos mostrando que a escolha foi correta e merecedora. O Prêmio Mérito para 
nós da inviolável não acaba com a solenidade da entrega da homenagem. Ele estará presente 
em cada novo dia de atividade e serviço para nos consolidarmos como empresa merecedora 
do Mérito Empresarial 2014”

InvIolável
CAteGoRIA PequenA emPResA

“A Faculdade Campo Real sente-se extremamente honrada em receber o Prêmio Mérito 
Empresarial oferecido pela Acig, instituição respeitada em nossa cidade e região. O Prêmio 
representa, para todos os colaboradores da Campo Real, o reconhecimento por todos estes 
anos de árduo trabalho em prol do ensino superior de qualidade aos cidadãos guarapuavanos 
e de nossos municípios vizinhos. A afirmação pública da qualidade do trabalho desempenhado 
é também mais uma razão para nossa segurança em convidar cada vez mais pessoas a 
juntarem-se à família Campo Real e de que realmente estamos cumprindo com nossa missão 
institucional de excelência no ensino superior”

FACuldAde CAmPo ReAl
CAteGoRIA mÉdIA emPResA 

“Sentimos muito orgulho pelo recebimento do Mérito Empresarial, por se tratar de uma 
avaliação séria e profissional de todos os processos e posicionamentos da empresa. Receber 
esse prêmio nos dá mais força para continuarmos trabalhando incansavelmente pela 
satisfação de nossos clientes e colaboradores”

GRuPo suPeRPão
CAteGoRIA GRAnde emPResA 

Fotos feitas durante o comunicado oficial feito aos ganhadores. Confira
na próxima edição a galeria completa de imagens do 22°Jantar do empresário.
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rhElp rECUrsOs hUmANOs: 
BUSCANDO PROFISSIONAIS QUALIFICADOS 
PARA A CLASSE EMPRESARIAL

INFORME PUBLICITáRIO

gradas que promovam inovação e eficiência, 
através de um serviço de qualidade e compe-
tência. “O profissional que realiza o recruta-
mento e seleção exerce papel fundamental na 
formação do quadro de profissionais de uma 
empresa, utilizando métodos para avaliação 
do comportamento humano na identificação 
das características ideais às vagas”, afirma a 
sócia-proprietária da empresa, Elaine Secchi.

“Trabalhamos na identifi-
cação dos melhores candidatos para os 
nossos clientes, fazendo uma integração 
que inclui análise de currículo, triagem, 
entrevistas de seleção, análise do perfil 
por competência, técnicas de simulação, 
avaliação psicológica e decisão final para 
encaminhamento dos candidatos aptos a 
exercerem funções nas empresas”, conta 
a sócia-proprietária, Ana Célia de Araújo.

Tendo como lema “buscar a 
pessoa certa para o local certo”, é uma em-
presa estruturada para atender as necessi-
dades de desenvolvimento e treinamento de 
pessoas e equipes. Conta com profissionais 
qualificados, que possuem a formação e a ex-
periência em avaliação psicológica, ofertando 
as melhores estratégias para consultoria em 
Gestão de Pessoas. “Atualmente contamos 
com um banco de aproximadamente cinco mil 
cadastros, currículos nas mais diversas áreas, 

“O PROFIssIONAL 

QUE REALIZA O 

RECRUTAMENTO E 

sELEÇÃO EXERCE 

PAPEL FUNDAMENTAL 

NA FORMAÇÃO 

DO QUADRO DE 

PROFIssIONAIs 

DE UMA EMPREsA, 

UTILIZANDO MÉTODOs 

PARA AVALIAÇÃO DO 

COMPORTAMENTO 

hUMANO NA 

IDENTIFICAÇÃO DAs 

CARACTERísTICAs 

IDEAIs às VAGAs

”ELAINE sECChI
As psicólogas Elaine Secchi e Ana Célia de Araújo 
empreenderam no segmento de Recursos Humanos

Recentemente a Rhelp iniciou 
suas atividades em Guarapuava no segmen-
to de Recursos Humanos. A empresa ofere-
ce diversos serviços ao empresário. Sendo: 
recrutamento e seleção; treinamento e de-
senvolvimento; consultoria; avaliação de de-
sempenho; avaliação de potencial; clima orga-
nizacional; diagnóstico organizacional.

A Rhelp tem como missão 
apoiar as organizações na Gestão de Recur-
sos Humanos, possibilitando soluções inte-
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“sOMOs UMA EMPREsA 

sÉRIA, REsPONsáVEL E 

COMPROMETIDA COM O 

EMPREsáRIO, E OFERTAMOs 

UMA PREsTAÇÃO DE sERVIÇO 

DE QUALIDADE, UTILIZANDO 

INsTRUMENTOs FORMAIs 

PARA RECRUTAR, AVALIAR, 

sELECIONAR CANDIDATOs 

PARA As EMPREsAs

”ANA CÉLIA DE ARAújO

para dar qualidade e agilidade no processo de 
seleção”, ressalta Elaine.

Elaine explicou que a escolha 
da pessoa certa para o local certo diminui os 
erros do processo, os custos, e possibilita que 
a economia seja revertida em  investimen-
tos como desenvolvimento e treinamento de 
equipes.“Cada vez mais, sabemos o problema 
da rotatividade de funcionários nas empresas, 
para cada saída de funcionário, normalmente, 
segue de uma admissão de outro funcionário, 
e este giro cria um custo alto de mão-de-obra, 
somando-se diversas despesas”, completa.

Os empresários interessados 
em conhecer os serviços da Rhelp podem en-
trar em contato pelo telefone 3035-5566 e 
também pelo celular 9912-4411 e agendar uma 
visita. “Somos uma empresa séria, respon-
sável e comprometida com o empresário, e 
ofertamos uma prestação de serviço de qua-
lidade, utilizando instrumentos formais para 
recrutar, avaliar, selecionar candidatos para 
as empresas”, finaliza Ana.
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CEME

EMPRESáRIAS
PAssAM POR CAPACITAÇÃO

“jUNTAs PAssAMOs 

POR UMA 

CAPACITAÇÃO PARA 

NOs APERFEIÇOAR E 

MELhORAR NOssAs 

EMPREsAs, COM IssO 

VAMOs CONTRIBUIR 

PARA O NOssO 

DEsENVOLVIMENTO E 

TAMBÉM O DA CIDADE

”GIsELLE ABDANUR

Na segunda quinzena de Julho 
as empresárias do Núcleo/Conselho da Mu-
lher Empresária (Ceme) se reuniram em busca 
de fortalecer suas empresas. Durante 4 dias, 
elas participaram da capacitação “Na medida 
– Planejamento Estratégico” no Sebrae. 

O Ceme tem essa vocação de 
buscar o desenvolvimento da Mulher Empre-
sária através de formações para a gestora e 
seus colaboradores, para que seus negócios 
sejam fortalecidos. “Conversando com as 
participantes percebemos que com este pri-
meiro curso, já nos fortalecemos na organi-
zação ou reorganização dos  negócios, afinal 
o Planejamento Estratégico bem feito é vital 
para tomadas de decisões dentro do empre-
endimento”, explica a presidente do Conse-
lho, Maria Inês Guiné.

“Estamos começando a colher 
os frutos de participar do Núcleo/Conse-
lho da Mulher Empresária. Juntas passa-
mos por uma capacitação para nos aperfei-
çoarmos e melhorarmos nossas empresas, 
com isso vamos contribuir para o nosso 
desenvolvimento e também o da cidade”, 
ressalta a conselheira, Giselle Abdanur.

Para o decorrer do ano está 
agendado um treinamento na área de Gestão 
de Pessoas e também na Administração de 
custo e formação do preço de venda para o 
setor de comércio e serviços. Qualquer empre-
sária de Guarapuava pode ingressar no Ceme. 
Basta ser associada da Acig e comparecer nas 
reuniões todas às quintas-feiras. As interessa-
das podem enviar email para secretaria@acig.
com.br ou ligar para o 3621-5501.



26 ACIG  |  AGOSTO 201426

CACICOPAR

No final deste mês a Extintores 
São Cristovão completa 25 anos de existência 
em Guarapuava, desta forma, é considerada re-
ferência neste segmento em toda a região, pois 
mensalmente são recarregados cerca de dois mil 
extintores por mês. A empresa formada pela fa-
mília Golinhaki tem como seus pilares principais 
o trabalho, a sociedade, a família e a recreação. 
“Administrar uma empresa é igual tocar um vio-
lão. É preciso uma sintonia e dom”, ressalta o em-
presário Jair Golinhaki.

A Extintores São Cristovão traba-
lha essencialmente com a prestação de serviços, 
bem como, com a venda, recarga e manuten-
ção de produtos e com plano de prevenção de 
combate a incêndios. Além disso, oferece a seus 
clientes todo o acompanhamento e também trei-
namento para escolas, condomínios e empresas. 
“Nos preocupamos muito em oferecer capaci-
tação aos nossos colaboradores e também para 
nossos clientes. Nossos funcionários são muito 
bem preparadores e os extintores sempre pas-

sam por testes. Sabemos que os extintores sal-
vam vidas e isso é o mais importante”, afirma a 
gerente administrativa, Jeciane Golinhaki.

Diariamente os pais e as três fi-
lhas se dividem na área administrativa, comer-
cial e atendimento juntamente com a equipe de 
colaboradores. “Venho preparando minhas filhas 
para assumir o mercado. Toda a família é envol-
vida no processo. Acredito que é fundamental a 
família estar sempre junto”, completa Jair.

É importante ressaltar que a Ex-
tintores São Cristovão é registrada no Inmetro, 
assim sendo, está apta para oferecer produtos 
e serviços de qualidade. “O trabalho de fiscali-
zação apenas empresas realmente sérias conti-
nuam no mercado, se estabelecem. Temos todo 
o cuidado, pois quando as pessoas precisarem 
usar o extintor ele precisa estar funcionando 
perfeitamente”, Jair.

A Extintores São Cristovão fica 
na Rua Getúlio Vargas e o telefone de contato 
é 3627-2535.

EMPREENDER

EXTINTORES SãO CRISTOVãO 
REFERÊNCIA EM PREsTAÇÃO
DE sERVIÇOs
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”jAIR GOLINhAKI.
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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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Basicamente, existem duas for-
mas de aparecer no Google, nos resultados 
naturais (não pago) e nos links patrocinados 
onde você escolhe a palavra chave e paga 
para o Google um valor por clique que varia 
de R$ 0,30 até mais de R$ 15,00 (custo por cli-
que) dependendo da concorrência da palavra 
específica. Não é à toa que o Google ultrapas-
sou receita anual de US$ 50 bilhões em 2012.

O que poucas pessoas sabem é 
que, além de anunciar diretamente no Goo-
gle, as empresas podem veicular anúncios 
com banners e vídeos em sites parceiros do 
gigante de buscas, como por exemplo o Es-
tadão, portal G1, SBT, Band, CNN, Last FM, 
GNT, entre outros mais de 2 milhões de sites 
em todo o mundo, chegando em um alcance 
global de 80% de todos os internautas! Isso 
torna essa rede a maior em publicidade online 
do mundo! Na região central do Paraná, al-
guns sites já fazem parte desse sistema, como 
Diário de Guarapuava, Paraná on-line, Rede 
Sul de Notícias, Rolo na Rede, Jornal Fatos, 
entre outros.

Mas como funciona o sistema 
de banner? O Google possui diversos tipos de 
segmentação, sendo por palavra na rede de 
Display, contextual, geográfica, por dispositi-
vo móvel iOS/Android e Remarketing. Depen-
dendo de todas essas variáveis, o Google irá 
exibir seu anúncio. Por exemplo: caso tenha 
uma noticia ou um post sobre receitas, haverá 
um anúncio de uma marca de alimentos ali per-
to. O anunciante pode escolher também onde 
quer que seus banners sejam exibidos, especi-
ficando site de um país, estado e cidade.

Em minha opinião, a melhor seg-
mentação é a do Remarketing, que foi lançada 
recentemente. Atualmente, poucas empresas 
adotam esse sistema. Ele consiste em mar-
car o computador do usuário no momento 
em que ele acessa um site. Por exemplo, uma 
pessoa acessa o site da empresa X e visualiza 
um produto Y, mas não o compra. Nesse mo-
mento, o computador do possível comprador 
ficou marcado. No momento em que o usuário 
visitar outros sites (parceiros do Google), um 
banner com produtos da mesma empresa X 
será mostrado. A técnica consiste em focar na 
pessoa que já teve intenção de compra. Caso 
uma pessoa entre no site e só visualize o valor 
de um produto e saia, é aconselhável pro-
mover um banner chamativo com 
aquele mesmo produto, mas com 
10% de desconto, por exemplo, 
para influenciá-lo. É possível 
saber se a pessoa entrou no 
site e concluiu a sua compra. 
Nesse caso, não é interessan-
te mostrar o mesmo produto 
para ela, e sim um diferente ou 
do mesmo gênero. Se a pessoa só 
entrou no site e visualizou a página 
inicial, pode-se oferecer um produto que es-
teja em promoção. 

O investimento para esse tipo 
de publicidade é super interessante. Através 
do sistema de publicidade do Google tivemos 
um cliente que pagou o valor de R$ 5,93 a 
cada 1000 exibições de Banners (CPM Cus-
to por mil exibições) o que resultou em mais 
de 56753 exibições em 1123 sites parceiros do 

ARTIGO

COMO ANUNCIAR NO GOOGLE
LINkS PATROCINADOS, BANNERS E REMARkETING
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Google. O valor por clique no banner / aces-
sos no site do cliente ficou em R$ 0,84 e em 
alguns casos as exibições de banners saíram 
de graça! Em muitos sites o banner apenas foi 
exibido e o usuário não clicou, com isso não 
ouve custo para o anunciante. 

O Remarketing se aplica também 
no Youtube para exibições de vídeos. O siste-
ma de cobrança é semelhante ao adotado pelo 
Google, custando por exibição de vídeo de R$ 
0,02 a R$ 0,15. Portanto, não deve-se apenas 

colocar o vídeo no YouTube. É importante 
promovê-lo para obter acessos. 

Não esqueça de que, quando for 
iniciar suas atividades na internet, sempre con-
te com um profissional ou empresa qualificada. 
Você terá um auxílio desde a criação de seu site 
ou loja virtual até as estratégias de marketing 
digital para fortalecer sua marca e vender mais. 
Lembre-se de solicitar sua nota fiscal e os rela-
tórios de acessos e exibições diretamente com 
o Google AdWords para evitar transtornos. 

Rafael davi Hack - Formado em Administração de
Empresas pela Universidade Estadual do Centro Oeste 

ARTIGO
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EMPREENDER

COmO O EmprEENDEr 
EsTá MUDANDO MINhA EMPREsA?

As mudanças tecnológicas e o baixo nível de escolaridade, peculiar no ramo de autopeças, ampliaram e aceleraram as 
problemáticas previamente existentes nas empresas do setor, tornando-se imperativo a busca imediata por soluções empre-
endedoras. Empreender é desafio para melhorar em desempenho, produtividade, inovação e lucro. Partindo dessa consta-
tação, a Acig deu os primeiros passos para o Programa Empreender que veio exatamente ao encontro dessas necessidades, 
propondo ao empresariado local encontrar soluções por meio de cooperação mútua e parcerias.

No nosso caso, vínhamos há cerca de 2 anos, sob a orientação do Sebrae, repensando a empresa. Planejando nosso 
negócio identificamos no Empreender a oportunidade de acelerar o processo e acreditamos que por meio dele obteremos 
em curto prazo contribuição na melhoria da gestão e qualidade e também da competitividade em longo prazo, além de nos 
permitir crescer também em conhecimento técnico, aprendizado de liderança e trabalho em equipe. O Programa inaugura 
uma mudança importante na postura empresarial local, dessa vez, baseada no associativismo e cooperação.

O compartilhamento de informações, experiências e tendências tecnológicas fortalece nosso setor. No decorrer das 
reuniões, dentre várias outras atividades ocorrem discussões sobre as realidades do mercado, que impulsionam pla-
nejamentos estratégicos e ações diversas, incluindo visitas técnicas a maiores centros. Como núcleo ganhamos corpo 
facilitando o contato com órgãos públicos e sociedade, dando maior abertura a novas parcerias e beneficiando a todos 
os empresários. Precisamos deixar de lado nossa zona de conforto, quebrar paradigmas e entender que a concorrência 
entre setores sempre vai existir. O compartilhamento de informações de mercado e o cooperativismo abre novos hori-
zontes e favorece a todos.

neRI João CesCon
núCleo de meCânICA e AutoPeçAs

AllAn PAtRICk ksIAskIewCz
núCleo de teCnoloGIA de InFoRmAção
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No dia 07 de maio de 2014, o Colégio Nossa Senhora 
de Belém completou 107 anos de vida. São poucas instituições que 
conseguem ser tão longevas. Qual o segredo dessa longevidade? A 
resposta é simples: fé, amor, dedicação, esforço, trabalho e sonhos, 
principalmente amor e sonhos, que serviram de baluarte para a 
construção desse Colégio, que não é somente uma estrutura mate-
rial, mas sim um escola viva, dinâmica e pulsante, cheia de vidas que 
sonham, lutam, acolhem e acreditam num mundo melhor, fazendo 
do Colégio a GRANDE FAMÍLIA BELÉM, assim carinhosamente de-
nominado por alunos, ex-alunos, pais, professores, colaboradores e 
comunidade em geral.

Durante 49 anos, as Irmãs Missionárias Servas do 
Espírito Santo conduziram o Colégio por elas fundado com muito 
esforço e dedicação, não obstante as inúmeras dificuldades que se 
apresentaram. Em 1956, as Servas do Espírito Santo doaram o Co-
légio à Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borro-

meo – Scalabrianianas, cuja missão é acolher os migrantes em suas 
necessidades sociais, educacionais e espirituais. E em Guarapuava 
a missão scalabriniana abarcou a acolhida e a educação, uma vez 
que expansão da educação de qualidade, o cuidado do ser humano 
e o anúncio da Boa Notícia são prerrogativas essenciais da Santa 
Madre Igreja e de seus filhos (cf. Declaração Gravissimum Educa-
tionis, nº 1500 – Concílio Vaticano II).

Atualmente, o nosso Colégio conta com modernas 
salas de aula, auditório, laboratórios, quadra e ginásio poliespor-
tivo e uma equipe de profissionais que “veste a camisa” de uma 
educação de qualidade, transformadora do homem, para que este 
possa transformar o mundo. É a Família Belém que há 107 anos é 
presença luminosa, assim como a estrela conduziu os magos até a 
presença do menino Deus, o nosso Colégio, no alto dos campos de 
Guarapuava, é a luz a conduzir gerações pelas veredas da educação 
de qualidade, da justiça, da acolhida, da ética e da solidariedade.

ESI
COLÉGIO NOssA sENhORA DE BELÉM:
há 107 ANOs EDUCANDO PARA A VIDA

CACICOPAREMPREENDERINFORME PUBLICITáRIO
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