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Chegamos ao fim de um ano difícil, porém com muito crescimento. 
Crescemos na sabedoria de reinventar, organizar, pensar e criar. 
Reinventar maneiras de minimizar nossos custos, maximizar nosso 
faturamento e aumentar a lucratividade!
Organizar nossa vida, nossa família e nossa empresa! Organizar 
nossas agendas e priorizarmos o nosso tempo em coisas que nos dão 
prazer. Qualquer coisa que possa ser diferente do que sempre fizemos, 
ou aumentarmos o tempo com as coisas que gostamos: viajar, estudar, 
passear, amar.
Pensar que tudo vale a pena. Pensar em maneiras novas de fazer 
nossos processos, de mudar o fluxograma da empresa, e até quem 
sabe o organograma. Sempre temos algo a aprender, a experimentar, a 
conhecer e a repensar!
Criar novas maneiras de nos relacionarmos, de comprarmos e de 
vendermos! Criar produtos ou serviços que possam ser diferentes, 
inovadores e que de fato façam a diferença na nossa empresa e 
nossas vidas.
Desde que o mundo é mundo existem anos com maior ou menor grau 
de dificuldades. Existem anos que nos preocupamos muito mais com 
fatores externos da nossa área de abrangência do que em outros. Que 
neste próximo ano, sejamos mais desprendidos dos fatores externos 
e nos preocupemos com o que de fato 
gera vida. Sermos felizes e fazermos 
nossas famílias felizes, porque só assim 
podemos levar a felicidade às nossas 
empresas, com ideias criativas a nossas 
equipes e colaboradores.
O nosso tempo é hoje! Ontem é passado, 
amanhã é futuro e hoje é o nosso presente!
Que neste Natal possamos levar para 
nossas famílias muita paz, amor, felicidade 
e Deus em nossos corações!
Feliz Natal e um maravilhoso 2016!
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Coluna
EmprESarial

EvEntoS Em dEStaQUE

1

2

6 7

4

53

1 - NO diA 30 dE OutubrO A MOdAS JOliE cOMEMOrOu cOM 
SEuS cliENtES E AMigOS SEu 28° ANivErSáriO. durANtE O 
cOquEtEl dE cONFrAtErNizAçãO tAMbÉM FOi lANçAdA A 
cOlEçãO PriMAvErA/vErãO 2016

2 -    NOS diAS 06, 07 E 08 dE NOvEMbrO, A FiSiOtErAPEutA JOANA 
liKES, dA PhySiO SAúdE & bEM-EStAr, cOMPArEcEu AO 
cONgrESSO brASilEirO dE NEOPilAtES 

3 -  AS EMPrESáriAS ElAiNE ScArtEziNi MEirEllES, EliSAbEtE 
MAchAdO E MAriA iNêS guiNÉ, EM NOME dO NúclEO dA 
MulhEr EMPrESáriA, lEvArAM AO lAr EScOlA rEtirO FEliz 
A dOAçãO dE 60 MAMAdEirAS, 30 trAvESSEirOS E uM FErrO 
dE PASSAr rOuPA. A AçãO cONtOu cOM O APOiO dA EMPrESA 
ictuS, dA EMPrESáriA NuhAr KArAM, tAMbÉM NuclEAdA

4 - O NúclEO SEtOriAl dE EStÉticA, bElEzA E bEM-EStAr 
PArticiPOu MAiS uMA vEz dA cOlEtA vOluNtáriA dE 
cAbElOS PArA O PrOJEtO rEFlExO dO bEM. A iNiciAtivA 
viSA EMPrEStAr PErucAS A PAciENtES quE POr AlguM 
tiPO dE trAtAMENtO AcAbArAM PErdENdO OS cAbElOS

5  - A EMPrESáriA MAtildE KESSlEr E SuA EquiPE rEcEbErAM 
cliENtES E AMigOS PArA iNAugurAçãO dAS NOvAS 
iNStAlAçõES dA iMObiliáriA EvidêNciA, EvidêNciA luStrES 
E EvidêNciA ArOMAS

6 -    AgêNciA hEy FOi dEStAquE NO PrêMiO grPcOM dE criAçãO 
2015 AO gANhAr trêS OurOS, duAS PrAtAS E dOiS brONzES

8 -  dESdE O diA 16 dE NOvEMbrO O SicrEdi EStá dE cASA NOvA. 
AS MOdErNAS iNStAlAçõES FicAM NA AvENidA MANOEl ribAS, 
ESquiNA cOM A ruA cAPitãO FrEdEricO virMONd, 1350

Fotos tiradas pela Acig e/ou cedidas pelos próprios associados. Enviem também fotos do 
seu evento para imprensa@acig.com.br
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CONSULTE TAMBÉM OPÇÕES
PARA PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS.

 Rua Jorge Alves Ribeiro, 600
Guarapuava (42) 3141-6000

Preços e condições de financiamento válidos até 30/11/2015. Ranger XLT 3.2l Cabine Dupla 4x4 Diesel Automática 2015 (cat. JMO5) a partir de R$ 145.000,00 à vista ou financiado 
com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a., 65% de entrada (R$ 94.250,00) e saldo em 30 parcelas de R$ 1.758,00, na modalidade CDC, com 30 dias de carência para pagamento da 
1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 146.990,00. Custo Efetivo Total (CET), calculado na data de 27/10/2015 a partir de 0,25% a.m. e 3,04% 
a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ranger XLT 3.2l Cabine Dupla 4x4 Diesel Automática 2015 (cat. JMO5) a partir de R$ 145.000,00 à vista ou financiado com taxa de 0,49% 
a.m. e 6,04% a.a., 54% de entrada (R$ 78.300,00) e saldo em 6 parcelas de R$ 12.791,00, na modalidade CDC, com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo 
tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 155.044,00. Custo Efetivo Total (CET), calculado na data de 27/10/2015 
a partir de 4,16% a.m. e 63,10% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Não abrangem seguro, acessórios, documentação e 
serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor 
de composição do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, 
as despesas contratadas pelo cliente e os custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não inclusos no valor 
das parcelas e no cálculo da CET). Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco 
Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.

Na cidade, somos
todos pedestres.

NESTE NATAL, TODO FORD SONHA

EM GANHAR VOCÊ DE PRESENTE.

• Motor 3.2L Duratorq com 200 cv / 470Nm • Transmissão automática de 6 velocidades • Sensor de estacionamento traseiro
• AdvanceTrac®: controle eletrônico de estabilidade (ESC) e tração (TCS) • Ar-condicionado automático e digital • Estribos laterais
• Tela de LCD multifuncional no painel central de 4.2” • 2 air bags • Bancos revestidos parcialmente em couro • Rodas de liga leve 17”

XLT 3.2L CD 4x4 Diesel Automática 2015RANGER (cat. JMO5)

OU
À VISTA

A PARTIR DE

145.000
ENTRADA DE

R$ 94.250
E SALDO EM

30x de R$ 1.758TAXA ZERO
R$

COM

ENTRADA DE

R$ 78.300
E SALDO EM

6x semestrais de R$ 12.791TAXA 6,04% a.a.

PLANO SAZONAL
OU

AF_AN_REVISTA_Guarapuava_21x27cm.pdf   1   09/11/15   18:11

15/12/2015
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MUNDO
ABERTAS PARA SEU

A 1ª escola Bilíngue de Guarapuava!!!!!!!!!

Estudar em uma escola Bilíngue abrirá um mundo
de oportunidades. Com a fluência em inglês, além de ter
a possibilidade de comunicação com outras culturas e 
interagir com pessoas de outros países, colabora com
a preparação profissional. O programa consiste em aprender
disciplinas como matemática, literatura e ciências em inglês.

MATRÍCULAS ABERTAS
(42) 3626-2626 - lobobilingue@gmail.com

Nossa escola, em parceria com a Pearson,
oferece para você o programa de ensino bilíngue.
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K

p†gina Lobo.pdf   1   19/11/15   09:28

Coluna
novoS SócioS

bEm-vindoS À acig
estes são os mais novos elos de nossa 
corrente associativista

1 – PAPElAriA biSchOF

2 – SAlutE SEgurANçA E MEdiciNA dO trAbAlhO

3 – KONcEPt ruN biKE FitNESS

4 – EASy ENgliSh FOr EvEry ONE

5 –  FAMily cONFEcçõES

6 – SEMANáriO iNtEgrAçãO dE guArAPuAvA
Fotos ACIG

1

2

6

4

5

3
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Escolhi cursar Educação Física pois acreditava 
que através dos valores transmitidos pelo esporte poderia 
ajudar na formação de cidadãos melhores. Desde do segundo 
ano de UEPG trabalhei com o aprendizado da natação. Quando 
me formei, aceitei uma proposta para trabalhar na primeira 
escola de natação inaugurada em Guarapuava. No ano 
seguinte, iniciei minhas atividades em um tradicional colégio da 
cidade, que foi a minha principal escola de empreendedorismo.

Em 2001, após 20 anos de serviços prestados 
em um banco, meu esposo foi dispensado. Surgiram várias 
opções de como investir o dinheiro de sua indenização e ele 
acreditou em meu sonho e resolvemos montar uma escola de 
natação. Porém, ele deixou claro que entraria com o capital 
e  eu deveria administrar. No andamento da obra foi gasto 
todo recurso financeiro e, sem poder retroceder, vendemos 
um sobrado, dois carros e um barco para dar continuidade 
a construção. Para finalizar, ainda fizemos uma dívida de 
R$ 50.000,00 no comércio local. Como já havia trabalhado 
em várias escolas, acreditava que os problemas que eu via 
poderiam facilmente serem resolvidos com uma gestão de 
qualidade. Procurei a ajuda do SEBRAE, que prontamente me 
auxiliou e me auxilia até os dias de hoje.

Em junho de 2003 abrimos as portas da 
Primeiro Estilo Natação com a seguinte missão: “oportunizar 
a melhoria da qualidade de vida e bem-estar, através da 
atividade física, utilizando uma metodologia moderna, com 
profissionais comprometidos.” 

Reconhecendo meu principal concorrente, 
o inverno, precisei oferecer outros serviços nos períodos 
mais frios. Montei uma equipe de colônia de férias onde 
são realizadas atividades na piscina e parques públicos, 
tornando-se tradicional na cidade. Em 2010, vi meu sonho 
desabar com a gripe H1N1. Foram 9 meses, e só não fechei 
as portas porque acreditava que no próximo mês tudo iria 
melhorar, e mais uma vez a colônia de férias me salvou.

Durante 9 anos precisei dividir minha dedicação 
entre a escola e o colégio no qual eu trabalhava. Em 2012 
me  aposentei, e a partir desta decisão  que realmente a 
escola começou a crescer. Em 2013, percebendo o triatlhon 
como uma modalidade esportiva em alta, iniciei a escolinha 
de triathlon infantil e com apenas dois anos já obtivemos 
resultados significativos.

Hoje conto com uma equipe de 14 
colaboradores. Incentivei meus professores a serem 
microempreendedores individuais, assim eles prestam 
serviços dando aulas e como personal trainers para minha 
escola e outras academias. 

Tenho também uma loja dentro da escola. 
Comecei vendendo material para natação, mas hoje ofereço 
também roupas de Fitness e até modinha. Conseguimos 
recuperar todos os bens que fomos obrigados a nos desfazer 
para conseguir realizar este sonho, e neste ano ainda  adquirimos 
um carro para o uso exclusivo da escola, onde fizemos uma 
plotagem e andamos com muito orgulho pela cidade.                                                                                                                                  

cOMPArtilhE SuA ExPEriêNciA ENviANdO A SuA hiStóriA 
dE EMPrEENdEdOriSMO PArA iMPrENSA@Acig.cOM.br E 

NóS PublicArEMOS grAtuitAMENtE NA rEviStA Acig

Por Miriam Matoba Abedala

Coluna
você, EmprESário

Minha história de 
empreendedorismo

Conte com uma equipe de motoristas treinados, 
além de veículos que seguem um rigoroso 
sistema de manutenção preventiva que visa 
proporcionar total segurança, conforto e confiança 
no transporte de pessoas.

• Ponta Grossa: (42) 3220-3646
• Curitiba: (41) 3312-3863
• Cascavel: (45) 3225-4111 (Ramal 108)
• Foz do Iguaçu: (45) 3522-1992
  www.princesadoscampos.com.br / fretamento

Fretamento 2015 ACIG.indd   1 10/13/15   4:15 PM
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31 anoS 

AC Guarapuava 28/12/84

Coruja Fashion 01/12/84

34 anoS 

Transportadora Verdes Campos 01/12/81

36 anoS 

AFS Indústria de Erva - Mate 28/12/79

38 anoS 

Metalúrgica Visão 01/12/77

41 anoS 

Contabil Bilek Ltda. 26/12/74

47 anoS 

Escritório Atalaia 04/12/68

48 anoS 

Fábrica de Molas Guará 07/12/67

54 anoS 

ABO Regional Guarapuava 09/12/61

58 anoS 

Anezio Bastos Silverio Contador 31/12/57

FUndaÇão FUndaÇão FUndaÇãoEmprESa EmprESa EmprESa

1 ano  

Eko 7 Colchões 19/12/14

Moratta Administradora de Condomini 01/12/14

2 anoS 

Melhor Negócio Consórcios 18/12/13

Ecolimp Produtos de Limpeza 06/12/13

Adeli Joias e Semijoias 01/12/13

4 anoS 

Supermercado Hrinczuk 21/12/11

Lojas Real 20/12/11

Confira Mat. de Construção - Lj 04 05/12/11

5 anoS 

Family Confecções 21/12/10

C.C.M Pisos Industriais 20/12/10

Jacaré Kids 07/12/10

7 anoS 

Carlos Henrique Silvestri Luhm - Adv. 10/12/08

8 anoS 

Cooperaliança 12/12/07

9 anoS 

Cartuchos e Cia. 06/12/06

10 anoS 

Tv Humaitá 15/12/05

Guaramex Comercial Ltda. 13/12/05

MaxiEsportes 12/12/05

11 anoS 

Benderplast 01/12/04

12 anoS 

Centro de Educação Profis. Futura 10/12/03

13 anoS 

Confiança Mat. de Construção 01/12/02

18 anoS 

Guarapuava Shopping Plaza 04/12/97

Laminados e Comp. Santa Catarina 01/12/97

19 anoS 

Porterit 01/12/96

Cortinas Simone 01/12/96

20 anoS 

Tratorsolo 09/12/95

Casa dos Colchões 01/12/95

Batel Embalagens 01/12/95

21 anoS 

Telma Wagner - Cir. Dentista 12/12/94

Digua Distr. de Bebidas 06/12/94

24 anoS 

AGF Saldanha 11/12/91

27 anoS 

Libra Kirchbaner Peças e Baterias 01/12/88

29 anoS 

Carolina Zukovski Virtuoso 15/12/86

EmprESa adESão

novos associados

Koncept Run Bike Fitness 21/10/15
Salute Segurança e Medicina do Trabalho 03/11/15
Semanário Integração de Guarapuava 03/11/15
Clínica de Cir. Plástica e Rep. Roberta Ritty 11/11/15
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Prinex é o serviço de encomendas ‘Rodoviária a Rodoviária’ da Expresso Princesa dos Campos. Sua encomenda é 
transportada nos exclusivos compartimentos Prinex presentes na moderna frota da empresa. Você leva a sua encomenda 
até o nosso guichê, ela é transportada no primeiro ônibus e pode ser retirada na rodoviária do destino escolhido.

COM PRINEX,
A SUA ENCOMENDA
CHEGA DE ÔNIBUS.

Acesse agora mesmo: www.princesadoscampos.com.br / prinex
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1   –  Vilmar Domingues da Luz (Santa Maria Papel e Celulose) e 
Aline Ida Genud (Acig)

2   –  André Rudek (Sesi Senai)
3   – Alan Kaminski Nascimento (Unifort Materiais de Construção)
4   –  D’Angellis Macedo (Crachá Digital)
5   –  Patricia M. Kulka Silvestre e Silvia  (Silvestre Imóveis)
6   –  Daiane Alves (Renovadora de Veículos Adrifer)
7   – Evelyn Aline Silva Alves e Miklã’él Jhônatas Alves 

(Educacional Damasio)
8   –  Elisandra Uhry Voges Milla (Armazém Dona Sophia)
9   –  Sheila Tavares (Pulsar Propaganda)
10 – Candido Bastos e Nicéia Bastos (Lavoura Guarapuava) 
11 – Cassiana Borba Raifur e Walquíria Cardozo (O.K.O. Batatas)
12 – Jean Felde de Liz e Dilceméri P. de Liz (Centro de Educação 

Infantil Aldeia do Sol)
13 – Juan Roberto Guis (Melo Advogados)
14 – Zelia Michalak Hauagge e Cristiane Hauagge (Santa Terezinha 

Floricultura)

Coluna
intEgracig

intEgracig - 13.11.15

Fotos ACIG
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Grupo está realizando reuniões para
propor mudanças na Câmara

 Há pouco mais de um ano a Associação Comercial e 
Empresarial de Guarapuava e a Fiep (Federação das Indústrias 
do Estado do Paraná) firmaram uma parceria com o objetivo 
de democratizar o ensino técnico a jovens estudantes de 
Guarapuava. Através deste convênio, filhos de associados 
ou de seus colaboradores conseguem cursar o ensino médio 
concomitante ao ensino técnico ou profissionalizante no 
Colégio Sesi com desconto de 65% nas mensalidades. “Para 
os alunos que usufruem do convênio as mensalidades ficam 
em torno de R$ 265,00, isso já com material incluso”, comenta 
Marildo Faustino Rodrigues, coordenador do Colégio. Hoje, 
aproximadamente 25% dos alunos da instituição de ensino 
são beneficiados pela parceria. 
 Em Guarapuava desde 2006, o Colégio Sesi possui uma 
metodologia própria, que tem como objetivo preparar o jovem 
para ingressar no mercado de trabalho. Neste sentido, o ensino 
é conduzido de forma interdisciplinar, através de oficinas de 
aprendizagem que tratam sobre temas emergentes no cotidiano 
da sociedade. Para realizar as atividades propostas pelo corpo 

docente os alunos são reunidos em diferentes equipes a cada dois 
meses, o que permite a interação entre estudantes das três séries 
do ensino médio. Ao final de cada bimestre, os alunos precisam 
apresentar um trabalho prático sobre o que pesquisaram, seja 
através de feiras, mostras culturais ou intervenções. 
 Ao final do primeiro ano, os jovens são submetidos a 
uma orientação vocacional e profissional, que os ajuda a decidir 
qual curso técnico ou profissionalizante pretendem cursar 
até o término do ensino médio. Para 2016, serão ofertados 
o curso Técnico em Eletromecânica e os Profissionalizantes 
de Assistente Administrativo e Mecânica Automotiva. “Nosso 
papel é atender às necessidades da indústria local. Por isso, 

capa

Parceria entre acig e FieP
visa aproximar jovens
do mercado de trabalho

“ ”
para os alunos que 
usufruem do convênio as 
mensalidades ficam em 
torno de r$ 265,00, isso já 
com material incluso
Marildo Faustino Rodrigues – Coordenador do Colégio Sesi

Através da parceria entre Sesi e Acig, associados e seus 
colaboradores têm 65% de descontos nas mensalidades
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antes de montarmos os cursos realizamos consultas junto 
aos empresários para sabermos quais as carências do 
mercado”, destaca Rodrigues. O coordenador revela que tem 
sido comum empresas do munícipio procurarem o Colégio 
para pedir indicações, antes mesmo que os estudantes 
tenham concluído os cursos.
 Outra preocupação do Colégio Sesi é a preparação 
de seus alunos para o Enem – Exame Nacional do Ensino 
Médio, o que também tem influenciado em bons índices de 
aprovação em vestibulares (dos 67 alunos da última turma de 
terceiro ano do Colégio, 45 foram aprovados). 
 A colaborada da Acig Rosimeri Marcondes 
matriculou seu filho Yohan no Colégio Sesi no início de 
2015 e elogia a metodologia da escola. “O Colégio é ótimo, 
principalmente porque ano que vem meu filho já vai poder 
escolher uma profissão. Esta parceria é muito importante, 
porque sem ela eu não teria condições de colocá-lo em uma 
escola particular”, argumenta. 
 As matrículas para o ano letivo de 2016 já estão 
abertas. As aulas têm início previsto para 11 de fevereiro. Os pais 
interessados em usufruir da parceria entre Acig e Sistema Fiep, 
sejam empresários ou colaboradores de empresas associadas, 
devem dirigir-se à Associação e solicitar uma declaração. 

 Para o presidente da Fiep, Edson Campgnolo, o 
convênio educacional irá contribuir para o desenvolvimento de 
Guarapuava. “O Colégio Sesi, por sua metodologia inovadora, 
que desenvolve inúmeras competências nos jovens, e por 
possibilitar que os alunos tenham uma formação técnica junto 
com o ensino regular, representa um grande diferencial para 
as comunidades onde está instalado. Além de despertar nos 
estudantes o interesse pelo mercado de trabalho, o Colégio 
também incentiva o empreendedorismo, fator fundamental 
para a criação de novas empresas e a geração de mais postos 
de trabalho. Tenho certeza que, ao incentivar o ingresso de 
mais jovens no Colégio Sesi, a ACIG está dando uma enorme 
contribuição para o futuro de Guarapuava”, afirma. 

capa

“ ”

tenho certeza que, ao 
incentivar o ingresso de 
mais jovens no colégio 
sesi, a acig está dando uma 
enorme contribuição para 
o futuro de guarapuava
Edson Campagnolo - Presidente da Fiep

O ensino técnico e profissionalizante permite aos jovens
um acesso mais rápido ao mercado de trabalho
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cEmE

No dia 07 de dezembro, a partir das 20 horas, o Ceme 
promove no salão principal do Guarapuava Esporte Clube 
sua primeira ação como Núcleo da Mulher Empresária: uma 
palestra com Amalia Sina. Os ingressos custam R$ 50,00 e 
podem ser encontrados na Acig ou com as empresárias que 
fazem parte do Núcleo. 

De origem humilde, a escritora, executiva, 
empresária, palestrante, articulista, apresentadora, 
fotógrafa e professora Amalia Sina é dona de um currículo 
invejável, o que a torna um exemplo a ser seguido não 
só pelas mulheres, mas por qualquer empreendedor que 
sonha em crescer. 

sobre amalia sina:
•	 Atuou	como	executiva	por	29	anos.	Foi	Presidente	

da Philip Morris do brasil, Presidente da Walita e vice 
Presidente da Philips para a América latina.

•	 Graduada	 em	 administração	 de	 empresas	 pela	
FEi – Faculdade de Engenharia industrial, é pós-graduada 
em gestão pelo triton college de chicago, e possui MbA 
em Marketing pela universidade de São Paulo.

•	 Membro	 da	 Academia	 Brasileira	 de	Marketing	 e	
foi Membro do conselho Superior de Economia da Fiesp 
durante 6 anos.

•	 É	professora	da	USP/FIA	nos	cursos	de	MBA	em	
marketing e empreendedorismo.

•	 É	atualmente	Diretora	da	(Derex)	-	Departamento	
de relações internacionais e comércio Exterior.

•	 Autora	de	8	livros	publicados	pela	Editora	Saraiva,	
sendo que um deles, “Marketing global-Estratégias para o 
mercado brasileiro”, recebeu o troféu cultura Econômica. 

•	 Está	 classificada	 na	 Revista	 Forbes	 como	 a	
única escritora mulher,  dentre os 10 empresários que 
escreveram,	 só	 fica	 atrás	 de	 nomes	 como	 Jack	Welsh	 e	
Abílio diniz. 

•	 Em	2006,	 idealizou	 e	 criou	 sua	 própria	 empresa	
no segmento de cosméticos, comercializando em 7 países 
mais de 100 itens com a marca Amazonutry. recentemente 
lançou na itália, com a marca Acqua di verona, linhas de 
produtos para atender o mercado crescente de fragrâncias 
para  casa. 

•	 É	 proprietária	 do	 Sina	 Studio,	 atuando	 na	 nova	
indústria pujante, a indústria de criação e entretenimento. 

núcleo da Mulher 
eMPresária ProMove 
palestra com amalia sina

informações sobre a 
palestra com amalia sina 
podem ser obtidas com as 
empresárias do núcleo da 
mulher empresária ou pelo
telefone 3621-5501

A história de Amalia Sina serve de inspiração
para outros empreendedores



dezembro 2015 21



22 dezembro 2015

Coluna
EmprEEndEdorEconomia

No dia 05 de novembro empresários, profissionais da 
área contábil e autoridades estiveram reunidos na Prefeitura 
Municipal de Guarapuava para o lançamento oficial da Nota 
Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Os prestadores de 
serviços de Guarapuava já podem optar pelo uso da Nota, que 
será obrigatório a partir do dia primeiro de fevereiro de 2016.

Hoje, mais de 6 mil prestadores de serviços exercem 
atividades na cidade. Segundo o Secretário Municipal de 
Finanças, Andreson Neitzke, a implantação da NFS-e faz 
parte de uma série processos que vêm sendo modernizados 
pela Secretaria. Neste sentido, a Nota trará vantagens como 
desburocratização das atividades e diminuição de custos para 
os empresários. “A NFS-e irá impactar na melhora do dia a dia 
tanto dos empresários quanto dos contadores”, disse.

Para o Prefeito de Guarapuava, Cesar Silvestri Filho, a 
implantação da NFS-e chega em boa hora, pois representa 
um incremento na receita do Município sem aumentar a 
carga tributária repassada aos contribuintes. “Este aumento 
de receita vai nos ajudar na qualificação e na implantação de 
serviços públicos”, revelou.

O Presidente da Acig, Eloi Laércio Mamcasz, avaliou 
a implantação da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica como 

um mecanismo que irá garantir igualdade de condições às 
empresas que atuam de maneira regularizada. “Nada muda 
em termos de aumento de impostos ou na forma como 
trabalhamos. Para as empresas que estão em situação regular 
a NFS-e traz a garantia de que todas estarão enquadradas nas 
mesmas regras, criando uma concorrência legal”, afirmou.

As empresas que já desejam implantar a NFS-e devem 
acessar o site da Prefeitura, onde poderão se credenciar 
através dos links de formulário de solicitação e ambiente de 
produção. Na página também é possível encontrar manuais 
com instruções sobre como implantar e utilizar a nota.       

nota fiscal de serviço
eletrônica será obrigatória a 
Partir de Fevereiro do PróxiMo ano

“ ”
para as empresas que estão 
em situação regular a nfs-e 
traz a garantia de que todas 
estarão enquadradas nas 
mesmas regras, criando uma 
concorrência legal
Eloi Laércio Mamcasz - Presidente da Acig

Por enquanto, o uso da NFS-e é facultativo 
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 O Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do 
Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná dispõe sobre 
as medidas de segurança contra incêndio nas edificações e 
áreas de risco.

 A Segurança contra Incêndio é o conjunto de ações e 
recursos internos e externos à edificação e áreas de risco que 
permite controlar a situação de incêndio.

SEgUranÇa

corpo de bombeiros orienta 
sobre regularização de 
eventos teMPorários

os objetivos deste código são: 
i - Proteger a vida dos ocupantes das edificações e 
áreas de risco; 
ii - dificultar a propagação do incêndio, reduzindo 
danos ao meio ambiente e ao patrimônio; 
iii - Proporcionar meios de controle e extinção do 
incêndio; 
iv - dar condições de acesso para as operações do 
corpo de bombeiros; 
v - Permitir a segura retirada dos ocupantes das 
edificações por rotas de fuga;
vi - Proporcionar a continuidade dos serviços nas 
edificações e áreas de risco.
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 Buscando a maior proteção da população e 
regularização de eventos temporários perante ao Código ora 
citado, foi publicada a Norma de Procedimento Técnico nº 041 

– Regularização de Eventos, pela Portaria nº 001 do Comando 
do Corpo de Bombeiros, datada de 15 de março de 2015, 
conforme aduz em seu texto, como “objetivo”:

SEgUranÇa

 Fixar critérios aplicáveis para a regularização 
de eventos em âmbito estadual estabelecendo 
procedimentos administrativos e dimensionando 
medidas de segurança contra incêndio e pânico 
em edificações, instalações e áreas de risco a 
serem utilizadas para realização de eventos em 
conformidade com o código de Segurança contra 
incêndio e Pânico do corpo de bombeiros da Polícia 
Militar do Paraná.

 Esta Norma de Procedimento Técnico aplica-se a 
todos os recintos situados em edificações permanentes ou 
construções provisórias, fechados, cobertos ou ao ar livre, 
onde sejam realizados eventos temporários.
 Eventos são todos os acontecimentos previamente 
planejados, organizados e coordenados de forma a contemplar 
o maior número de pessoas expectadoras em um mesmo 

espaço físico e temporal e em locais que possam oferecer 
risco a pessoas e bens, por ocasião da própria atividade a 
ser desenvolvida e/ou pela aglomeração do público. Podendo 
ser categorizados como circos, competições esportivas, 
desfiles, espetáculos, shows artísticos e culturais, eventos 
religiosos, exposições, feiras, festas típicas populares, festas 
universitárias, parques de diversão, rodeios entre outros.

 Considerando o interesse público de que estes 
eventos transcorram dentro das normas de segurança contra 
incêndio e pânico, a fim de garantir e preservar a vida, se faz 
necessário especial atenção por parte dos organizadores de 
eventos temporários das medidas de segurança, dos requisitos 
administrativos e da tempestividade, previstos pela Norma de 
Procedimento Técnico, e peculiares a cada tipo de evento.
 Ressalta-se que a legislação completa para 
regularização e realização de eventos está disponível através 
do sítio do Corpo de Bombeiros do Paraná: www.bombeiros.
pr.gov.br, no ícone “Código de Segurança Contra Incêndio e 
Pânico Versão 2015”.

para obter mais 
informações, entre 
em contato com o 
5º subgrupamento 
independente do corpo de 
bombeiros pelo telefone 193
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empreendedorismo com 
foco, marcas da porterit
administrada pelo economista 
José alberto Knolseisen  e pelo 
administrador e bacharel em direito 
Jackson Knolseisen, a Porterit 
completa neste mês de dezembro 18 
anos em guarapuava. nesta edição 
da revista acig conversamos com 
Jackson Knolseisen, que contou à 
nossa reportagem um pouco da 
história da empresa
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como comEçou o EnvolvimEnto DE suA fAmíliA com o 
sEtor mADEirEiro?
Nós somos de Palmas, cidade que fica aqui no Paraná, perto 
de Pato Branco. Além de ter sido professor universitário, meu 
pai sempre foi madeireiro. Lá já trabalhávamos com portas e 
compensados e uma série de produtos vindos da madeira. A 
Porterit começou aqui na Palmeirinha em 1997. 

o quE fEz com quE vocês optAssEm pElA AbErturA DA 
EmprEsA Aqui?
O que nos trouxe pra cá foi a questão geográfica. Tínhamos 
muitos fornecedores aqui na região e nossos clientes, em sua 
grande maioria, eram da região Sudeste do Brasil, como São 
Paulo e Minas Gerais. Então a matéria-prima saía daqui, ia para 
Palmas, onde era industrializada, e depois passava novamente 
por aqui. A logística para isso era inviável, por conta de onde 
estava nossa clientela e a matéria-prima.

com quE tipo DE proDutos vocês iniciArAm A 
proDução? o quE A portErit ofErEcE hojE Ao 
mErcADo? 
Em 1997 começamos a produzir as portas e os compensados. 
No início era um produto mais simples, hoje já produzimos 

portas diferenciadas do que era naquela época. Atualmente a 
clientela está mais exigente. A pessoa que compra quer um 
produto mais moderno, de melhor qualidade e acabamento. 
Com o tempo vimos essa necessidade modernizar, produzindo 
portas com capas de madeiras nobres, por exemplo, que tem 
um valor agregado maior. Nesse caminho também já surgiram 
as portas frisadas, que são com MDF e Duratex, e por último a 
porta com revestimento em PVC, que começamos a produzir 
por volta de 2008. No Brasil somos uma das empresas 
pioneiras neste tipo de produto. Estas portas com revestimento 
em PVC são nos tons madeirado e branco e concorrem com a 
laca, com a vantagem de ter um preço bem mais acessível e ter 
qualidade igual ou superior.

Outro diferencial que temos em produtos é que antes fazíamos 
apenas a folha da porta. Entre 2007 e 2008 começamos a fazer 
os batentes da porta e desenvolver o kit de porta pronta. Este 
batente que é desenvolvido pela nossa empresa é um batente 
inteligente, que se autorregula na parede, não necessitando de 

“ ”atualmente a clientela está 
mais exigente
Jackson Konolseisen - Empresário

Vista aérea da sede da Porterit

Coluna
EmprEEndEdor



dezembro 2015 29

pregos e se ajustando conforme as medidas de cada parede. 
Isso dá bastante vantagem na colocação da porta deixando 
uniforme, já que a capa do batente segue a mesma cor da capa 
da porta. 

como surgiu A iDEiA Do showroom DA portErit?
Em função de termos apresentado ao mercado toda esta 
evolução o que acontece: as lojas de materiais de construção 
muitas vezes não compram, tanto por ser um produto de valor 
mais alto, como também pela diversidade de modelos. As lojas 
muitas vezes não conseguem manter toda esta diversidade 
de produtos no estoque e foi assim que surgiu o projeto de 
montarmos um showroom. A princípio não sabíamos onde ia 
ser o showroom e vimos a carência do mercado da região, já que 
não há uma empresa especializada que ofereça o produto final, 
já com a colocação. Estamos com equipes em treinamento 
para dar ao cliente esta opção de ter a porta já colocada. A 
mão de obra é difícil, então estamos tendo que fazer cursos 
específicos, para oferecer um produto de qualidade. 
Neste projeto temos a intenção de montar mais três ou quarto 
showrooms, abrangendo toda região de Guarapuava e a 
região norte do estado. Isso porque, com o showroom, temos 
a possibilidade de oferecer um serviço personalizado para 
cada cliente. Neste projeto nos especializamos em atender o 
consumidor final, independente do poder aquisitivo. Nestes 
casos vendemos colocado na obra já com as ferragens, o que 
nos permite dar mais garantia ao cliente.

pArA quAis rEgiõEs são comErciAlizADos os 
proDutos DA portErit?
Nossa produção já chegou a 20 mil folhas de porta por mês. 
Guarapuava não absorve toda essa produção, por isso atende-
mos clientes em todo país. Nossos produtos vão para mais 
de dez Estados brasileiros, além do Paraná, comercializamos 
cargas para São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, 
Tocantins, Santa Catarina, Ceará, Bahia, Acre, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul e Piauí. Atuamos também no mercado 
internacional em alguns países da América do Sul e Europa.

AtuAlmEntE fAlA-sE muito Em crisE. como vocês têm 
trAbAlhADo nEstE pEríoDo DE instAbiliDADE?
Temos conseguido manter nossas metas e vendas, e isso 
se deve muito ao fruto do trabalho da nossa área comercial. 
Hoje temos 50 representantes espalhados pelo Brasil e nosso 
setor comercial está constantemente em contato com eles, 
atendendo da melhor maneira possível. Não estamos perdendo 
pedidos por questão de preço, diminuímos as margens de 
lucro e estamos pulverizando as vendas. Antes um cliente 
comprava carga inteira, agora nos pede 15% da carga. Hoje 
os caminhões saem pro Ceará, por exemplo, com 20 entregas, 
coisa que antes não acontecia, eram duas ou três. 

Com relação aos colaboradores, no nosso setor administrativo, 
por exemplo, precisaríamos até de mais pessoas do que temos 
agora, por causa do faturamento, porque se antes fazíamos 
mil notas, agora estamos fazendo duas mil. Outra medida que 
tomamos foi com relação aos produtos terceirizados que nós 
tínhamos com alguns parceiros. Diminuímos a compra destes 
produtos e encaminhamos alguns colaboradores para realizar 
estes serviços, para não desempregarmos ninguém. Até 
porque fizemos um investimento para o treinamento destes 
colaboradores e sabemos que o Brasil é grande, daqui a pouco 
ele irá reagir e teremos que contratar novamente pessoas que 
precisarão ser treinadas. Acaba que isso sai mais caro do que 
fazer o esforço para manter a equipe.

quAl consElho você DEixA pArA quEm Abriu um 
nEgócio há pouco tEmpo ou AinDA prEtEnDE invEstir?
Estamos em uma época que é muita arriscada para investir se 
você não conhece sobre o negócio. Mas às vezes os períodos 
de crise têm alguns nichos que o mercado estão precisando, 
às vezes é nas crises que enxergarmos as oportunidades. O 
que eu aconselho para quem tem o desejo de montar algum 
negócio é que conheça de ponta a ponta o ramo onde vai 
investir. É muito importante estudar o negócio antes, fazer um 
projeto antes de investir. Até as universidades têm projetos 
de viabilidade econômica. Na maioria das vezes, compensa 
gastar um pouco com este tipo de planejamento antes de abrir 
um negócio. 

O showroom da Porterit oferece produtos
personalizados ao consumidor final

Coluna
EmprEEndEdor

“
o que eu aconselho para 
quem tem o desejo de 
montar algum negócio é que 
conheça de ponta a ponta o 
ramo onde vai investir
Jackson Knolseisen - Empresário

“
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Durante o mês de Novembro a Acig mobilizou seus 
associados em prol da iluminação da Catedral Nossa Senhora de 
Belém para o Natal 2015. A Igreja é um marco para a história de 
Guarapuava e representa um povo que há quase 200 anos se uniu 
para a construção de uma cidade. 

Com o crescimento da população guarapuavana, 
e consequentemente o aumento no número de fiéis, a antiga 
construção, considerada parte do patrimônio da cidade, 
acabou ficando pequena. Por isso, no início dos anos 2000 foi 
apresentado à comunidade o projeto da Nova Catedral. O novo 
prédio, localizado no mesmo terreno do antigo, já é utilizado para 
celebrações, mas ainda não foi oficialmente inaugurado. A ideia é 
que a inauguração da Igreja faça parte das comemorações pelo 
Jubileu de Ouro da Diocese de Guarapuava, que começa a ser 
celebrado no dia 16 de dezembro deste ano. A Diocese reúne 47 
Paróquias de Guarapuava e dos municípios da região, abrangendo 
uma população de aproximadamente 600 mil pessoas.

Para que esta ação se realize, o prédio da Nova 
Catedral ainda precisa de alguns ajustes, entre eles a colocação 
de bancos. A intenção é que sejam feitos 180 bancos, com 
quatro metros cada. Ao todo, serão 720 metros de bancos que 

acomodarão 1500 fiéis. Segundo o Padre Acácio Evêncio de 
Oliveira, Pároco da Catedral Nossa Senhora de Belém, para que 
se consiga fazer todos os bancos é preciso arrecadar R$ 200 mil. 
Atualmente, estão disponíveis em caixa R$ 30 mil. As doações 
estão sendo recebidas durante as celebrações e na secretaria da 
Paróquia, que atende de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas, 
e aos sábados, das 8 às 12 horas. Para cada metro de banco 
estão sendo calculados R$ 250,00. “Estamos pedindo doações 
dentro das possibilidades de cada um. Muitas pessoas estão se 
unindo, fazendo vaquinha mesmo para doar. Queremos reunir o 
nome de todas essas pessoas e depositá-los no altar da Igreja”, 
comenta Padre Acácio.

Além dos bancos, a Paróquia Nossa Senhora 
de Belém também precisa de ajuda para a colocação do piso 
e das cadeiras do Altar, o Ambão e a pintura interna e externa 
do novo prédio. 

comUnidadE

paróquia nossa senhora
de belém arrecada fundos
Para colocação de bancos
eM nova igreJa

os bancos da nova catedral 
terão capacidade para 
acomodar 1500 fiéis

Os detalhes da Nova Catedral são cheios de simbologia   
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Planejamento estratégico, gestão de qualidade, 
responsabilidade ambiental e social são alguns dos 
ingredientes responsáveis pelo sucesso do Grupo Santa Maria. 
Há mais de 50 anos referência para a classe empresarial de 
Guarapuava e região, a Santa Maria atua nas áreas de papel, 
florestal, agricultura e energia. Vencedora do Prêmio Mérito 
Empresarial em outras duas oportunidades, a empresa voltou 
a ser reconhecida pela excelência aplicada em seus processos 
com a primeira colocação na categoria Grande Empresa na 
edição 2015 da premiação. 

Atualmente, o Grupo é gerido por um Conselho 
de Administração e por uma Diretoria. Marcelo Podolan 
Lacerda Vieira, Diretor Executivo da Santa Maria, acredita que 
a terceira conquista do Prêmio Mérito Empresarial é resultado 
do trabalho de longa data que vem sendo desenvolvido dentro 
das empresas do Grupo. “Procuramos cumprir o nosso 
planejamento estratégico quinquenal, o qual é anualmente 
revisado. Desta forma, buscamos diariamente o atingimento 
dessas metas, e assim a satisfação de nossos clientes e 
colaboradores. Também acredito que receber esse prêmio é 
resultado do esforço e dedicação de cada um que trabalha no 
Grupo Santa Maria”, salienta.

O Diretor Executivo do Grupo Santa Maria 
ainda ressalta que ser reconhecido pela qualidade de gestão 
em meio ao período conturbado pela qual passa a economia 

brasileira reflete de forma positiva no dia a dia de toda equipe 
de colaboradores. “Através do Prêmio Mérito Empresarial 
acreditamos que os colaboradores sentem-se também 
reconhecidos pelo seu trabalho diário na empresa e com 
certeza isso irá se refletir em combustível, ou energia para 
continuarem fazendo o seu melhor. Os nossos colaboradores 
são pessoas incríveis”, afirma.

A principal missão do Grupo para os próximos 
anos é continuar se desenvolvendo organizacionalmente 
e investindo nos seus negócios, com o intuito de se tornar 
cada vez mais competitivo nesses mercados. Neste 
sentido, destaque para a conclusão da obra de expansão 
da Usina Hidrelétrica Salto Curucaca, prevista para entrar 
em operação no primeiro trimestre de 2016. “A produção 
da usina com maior geração de energia vai nos permitir 
expandir nosso parque industrial, investindo em produtos e 
negócios”, finaliza Marcelo. 

PrêMio Mérito eMPresarial Mostra 
a importância do grupo santa maria 
para o setor industrial da região

“ ”
acredito que receber esse 
prêmio é resultado do esforço 
e dedicação de cada um que 
trabalha no grupo
santa maria
Marcelo Podolan Lacerda Vieira - Diretor Executivo do Grupo Santa Maria

rEconhEcimEnto

Santa Maria recebe o Prêmio Mérito
Empresarial pela terceira vez 
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O ano de 2015 foi intenso para o Conselho 
do Jovem Empresário da Acig. Ações como o Prêmio Mérito 
Empresarial e a organização da Assembleia Geral Ordinária 
da Faciap Jovem em Guarapuava agitaram o dia a dia 
dos conselheiros. Para encerrar os trabalhos em 2015, os 
empresários que fazem parte do Conjove já começam a pensar 
em ações que serão executadas no próximo ano, principalmente 
as que dizem respeito ao Núcleo do Jovem Empresário.

Segundo o consultor do Programa Empreender 
da Acig, Marcos Henrique Adriano, a principal diferença entre o 
Conselho e o Núcleo é que enquanto o primeiro é voltado para 
ações de cunho mais institucional, o outro tem como caráter 
trazer resultados para as empresas nucleadas. Ele explica 
que ações como o Prêmio Mérito Empresarial, por exemplo, 
fomentam o desenvolvimento das empresas de Guarapuava 
ao avaliar sua gestão, mas não trazem mudanças tangíveis 
às empresas que participam do Conjove, já que as mesmas 
não podem concorrer a premiação. “Para que possamos 
montar o planejamento do Núcleo do Jovem Empresários 
fizemos uma avaliação dos pontos fortes e fracos do 
Conselho e percebemos que as ações institucionais muitas 
vezes acabam deixando pouco tempo para as ações que 
proporcionem crescimento para as empresas que integram 
o Núcleo”, explicou. 

Assim, o planejamento do Núcleo do Jovem 
Empresário está pautado sob três pilares: 1) Qualificação 

da Gestão das Empresas que fazem parte do núcleo; 
2) Fortalecimento de parcerias estratégicas; 3)Ações 
institucionais. “A estratégia será dosar as ações institucionais 
e focar mais nas parcerias com instituições como o Sebrae, 
por exemplo. Além disso, vamos focar na gestão das 
empresas, promovendo palestras e missões técnicas”, revela 
Marcos Henrique Adriano.      

Para o Presidente do Conjove, Eduardo Christ, 
o planejamento que está sendo realizado, quando colocado 
em prática, permitirá que o Núcleo do Jovem Empresário 
seja uma referência para a região. “Este planejamento não 
está abordando somente as ações, mas sim os objetivos 
principais do Núcleo e os desdobramentos em planos de 
ação para cada uma das metas. Através desta metodologia 
podemos monitorar e medir os resultados, replicando essa 
metodologia em nossas empresas”, disse.

conJove discute 
planejamento do núcleo
do jovem empresário

conJovE

“ ”
através desta metodologia 
podemos monitorar e medir 
os resultados, replicando 
essa metodologia em
nossas empresas
Eduardo Christ - Presidente do Conjove

Grupo planeja ações de
Conselho e Núcleo para 2016
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