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Em tempos de turbulência econômica muitos de nós somos 
abatidos pela onda de desânimo que circula a nossa volta. 
Sabemos das dificuldades que passamos, porém, em uma 
breve reflexão, me pergunto: quando estive tranquilo e com 
tudo sob controle? 
Mesmo em outros tempos, não me recordo o dia em que 
acordei e não tenha me preparado para a nova etapa, jamais 
consegui iniciar um dia já sabendo como ele seria em vendas, 
faturamento, lucros ou qualquer assunto que nos norteia no 
mundo dos negócios. 
O que sei é que independente da situação nós sempre faremos 
a diferença. Uma das principais 
alavancas para o sucesso está a 
nossa volta. “O fator humano é a 
única coisa que me importa. Se 
você investe numa boa equipe, um 
bom produto e um bom processo, 
certamente vai fazer dinheiro.” 
Marcus Lemonis. 
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 Na quinta-feira 03/03 aconteceu o 1º Meeting Financeiro, encontro promovido pela Sul Brasil Corretora de Seguros, com 
apoio da Mapfre e do SINTESU (Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Superior da Unicentro). 
 O encontro, que teve como tema “Crise: enquanto uns choram, outros vendem lenço”, reuniu empresários, professores e 
profissionais de diversos setores de Guarapuava e região.
 O evento contou com um bate-papo entre profissionais da cidade e Eduardo Freitas, vice-presidente da Mapfre Previdência, 
que trouxe dados sócio econômicos bastantes relevantes, propondo reflexões sobre planejamento, educação financeira e das 
melhores maneiras de se avaliar uma tomada de decisão na hora de investir o dinheiro para obter retornos a curto e longo prazo.

 Um bate-papo com os professores Dr. Fernando Franco Netto, da Unicentro, Ms. Juarez Matias Soares, diretor 
da Faculdade Guairacá e Eloi Mamcasz, Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava - ACIG - 
f inalizou o evento trazendo o assunto para mais perto da realidade de Guarapuava e região. O evento ainda contou com 
a colaboração de Danny Jessé Falkembach Nascimento, Presidente do SINESTESU e de Robson Paulo Ribeiro Ferras, 
Pró-reitor de Recursos Humanos da Unicentro, ambos colaboradores do evento. 
 O 1º Meeting Financeiro trouxe para muitos, um novo olhar sobre possibilidades de manter-se firme durante 
períodos de crise. Para Vilmar Lima, diretor da Sul Brasil, promover o networking entre os participantes e ainda discutir 
assuntos tão atuais e relevantes foi, sem dúvida, um grande incentivador para essa iniciativa.

Informe
pUblicitário

CriSE E oportUNidadES
evento da suL BrasiL reúne 
profissionais para networking

Fotografias: Junior Ehlke
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Coluna
EmprESarial

EvEntoS Em dEStaQUE

1

2

3

4

6

5

7

1 – AlINE E MONIquE CIONEk rEPrESENtANDO O AtElIEr lE 
blANC, JIMArA, POr JIMArA WIlkE hAIr StylE E SANDrA, 
POr SANDrA hyCZy FOtOGrAFIA. COM O INtuItO 
DE hOMENAGEAr A MulhEr, EStAS trêS EMPrESAS 
uNIrAM SEuS tAlENtOS PArA DEIxá-lA AINDA MAIS 
bElA! FOrMANDO A COMbINAçãO PErFEItA E COMPlEtA: 
lOOk, CAbElO, MAquIAGEM E FOtOGrAFIAS FOrAM OS 
PrESENtES ESPECIAIS PArA A vENCEDOrA DA PrOMOçãO, 
quE tEvE uM DIA ESPECIAl tODINhO DEDICADO A ElA

2 – A EquIPE DA FIAt vErItá rECEbEu SEu ClIENtES PArA 
O lANçAMENtO DO MAIS NOvO vEíCulO DA MArCA, A 
CAMIONEtE tOrO

3 – A ClIENtE MArIA DENIZE rIbAS bAlDI FOI  CONtEMPlADA 
COM uM FINAl DE SEMANA COM ACOMPANhANtE NO 
hOtEl FAZENDA hIDrOMINErAl DOrIZZON, AluSIvO AO 
ANIvErSárIO DA MODAS JOlIE

4 – A EMPrESárIA FlAvIA GlAuCIA EStá DISPONIbIlIZANDO 
uM ESPAçO NA IMPErIuM bIJOux PArA A rEAlIZAçãO DE 
ENSAIOS FOtOGráFICOS E EvENtOS

5 – O EMPrESárIO ClAuDIO AIrtON CuNhA MAChADO E tODA 
EquIPE DA GuArACIG EStãO rECEbENDO ClIENtES E 
AMIGOS PArA CONhECEr O NOvO ESPAçO DA EMPrESA. A 
SEDE PróPrIA DA GuArACIG FICA NA ruA bArãO DO rIO 
brANCO, 130, CENtrO

6 – A PrIMEIrA rODADA DO CIClO DE PAlEStrAS INOvA 
GuArAPuAvA rEuNIu CENtENAS DE EMPrESárIOS NO 
ANFItEAtrO DO SINDICAtO rurAl DE GuArAPuAvA

7 – EMPrESárIOS DE DIvErSOS SEtOrES PrEStIGIArAM O 
MEEtING FINANCEIrO PrOMOvIDO PElA Sul brASIl SEGurOS

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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Coluna
novoS SócioS

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

1  –   xuxA bIkE

2  –   MP vIDrOS tEMPErADOS 

3  –   CrEDIárIO MOrEIrA

4  –   MAxICAlçADOS COMPrE MAIS

5  –   ExtErNA EMPrÉStIMOS

6  –   GuArá rEbOquES
Fotos ACIG 1
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Baldasso, Claudia Mussio e Luciane Parizoto Baldasso. Temos 
quatro colaboradores: Osmar Gonçalves, Isabel Patitucci, 
Francieli Chikoski e Lucas Baldasso. Hoje, trabalhamos com 
decorações em casamentos, 15 anos, aniversários, eventos 
corporativos e decorações em geral. Trabalhamos também com 
material para locação e serviço de cerimonial para eventos. A 
nossa missão é fazer com que nossos clientes possam sonhar 
e ter seu grande dia com a essência de cada um, ou seja, 
com o nosso conhecimento aliado ao sonho dos clientes nós 
planejamos seu grande dia.  Nossa empresa tem como foco 
a decoração de eventos e cerimonial e não mais a venda de 
flores. Quando o cliente chega para solicitar um orçamento ele 
vem com muitos sonhos para seu grande dia, temos que juntos 
sonhar e devemos transformar em realidade, pois é uma data 
que irá ficar marcada para sempre. Nossa responsabilidade é 
muito intensa, mas a satisfação de ver que fizemos parte dessa 
história é imensa e vale a pena todo o esforço da nossa equipe. 
Nossos clientes voltam, seja em forma de indicações ou para 
realizar outros eventos para própria família.

Nossa empresa conta com atendimento personalizado, 
marcamos horário para o cliente onde registramos o que 
ele deseja e espera de seu evento, enviamos orçamento 
e aprovado, planejamos a organização do evento com a 
participação dos mesmos.

 O que mais agrada na realização do evento é a satisfação 
dos clientes. O prazer de planejar, decorar, organizar, o agito 
dos eventos, a alegria de fazer parte da felicidade do cliente, 
fazer parte da sociedade de Guarapuava nos eventos sociais, 
a possibilidade em atender as necessidades de organizar e 
gerenciar eventos sociais, empresariais e acadêmicos.

Para divulgação temos o site www.lufloreseventos.com.
br onde os clientes poderão ver alguns eventos realizados pela 
nossa empresa. A página da empresa no Facebook e outras 
redes sociais (twiter, instagram e pinterest), clientes e parceiros 
que realizaram eventos conosco são também uma maneira 
indireta de divulgação do nosso trabalho.

Nossa loja fica localizada na Rua Comendador Norberto, 
Nº 404 – Centro, com telefones para contato (42) 3626-2507 
e (42) 9964-6740 (WhatsApp). Nosso horário de atendimento 
é das 9 horas às 18:30 de segunda a sexta, sem fechar para 
almoço e no sábado das 9 horas ao meio dia.

Estamos constantemente nos aperfeiçoando e buscando 
novas tendências para melhor atender nossos clientes. 

A Luflores agradece a todos os clientes que acreditam 
em nosso trabalho e nos dão a oportunidade de poder fazer parte 
desse grande momento.

Agradecemos também a todos os nossos parceiros, 
amigos e principalmente a toda família Luflores que tem se 
destacado em todas as etapas de trabalho, porque nossa união 
torna seu sonho realidade.

COMPArtIlhE SuA ExPErIêNCIA ENvIANDO A SuA hIStórIA 
DE EMPrEENDEDOrISMO PArA IMPrENSA@ACIG.COM.br E 

NóS PublICArEMOS GrAtuItAMENtE NA rEvIStA ACIG

Por Luciane Parizoto Baldasso

Coluna
você, EmprESário

Minha história de 
EmprEENdEdoriSmo

Em fevereiro de 2001 morávamos em Caxias do Sul – 
RS. Meu esposo tinha uma Empresa de Injetoras de Plásticos e 
foi desenvolvido um vaso que poderia ser usado, na época, para 
plantar flores sem risco de servir como criadouro do mosquito 
Aedes Aegypti, pois a água da planta não ficava exposta. Comprei 
algumas mudas de flores e plantei para fazer teste e elas se 
desenvolveram muito bem. Então resolvi colocar esses vasos 
com flores em frente de casa para mostrar e todos começaram 
a pedir os vasos com flores. Foi quando me despertou a ideia de 
abrir uma floricultura. 

Em maio de 2001, no dia das mães, estava inaugurando 
a Luflores Floricultura Ltda. A especialidade era apenas loja de 
flores, lá tínhamos buquês de flores, buquês de bombons, vasos 
decorados, arranjos especiais e cestas café da manhã. Com o 
tempo fui me aperfeiçoando em decoração de pequenas festas, 
fazendo cursos de florista, embalagens e outros, quando comecei 
a fazer decorações de casamento.

Em 2003, meu esposo recebeu uma proposta de 
trabalho em Curitiba, para onde teríamos que nos mudar. 
Instalamos em 2005 a Luflores Floricultura Ltda em São José 
dos Pinhais.  Comecei a fazer decorações em geral, além da loja 
de flores. Procurei fazer alguns cursos na área de eventos, entre 
eles o de Assessoria e Cerimonial de Eventos, implantando na 
empresa o serviço de cerimonial. 

Em 2008, mais uma vez nos mudamos, desta vez para 
Guarapuava, onde novamente a Luflores teria que recomeçar. 
Comecei apenas com o cerimonial por um período, até que 2009 
inaugurei nossa empresa aqui em Guarapuava, onde estamos 
até hoje. A Empresa da Luflores conta com três sócios: Pablo 
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26 anoS 
Promoar Compressores e Bombas 18/04/90
27 anoS 
CIEE - PR 14/04/89
28 anoS 
Cedro 07/04/88
30 anoS 
Chico Chaveiro 22/04/86
33 anoS 
Auto Mecânica Lorenci  18/04/83
34 anoS 
Frederico E. W. Virmond - Médico 26/04/82
36 anoS 
Insight 08/04/80
37 anoS 
Baterias Planalto 02/04/79
38 anoS 
Gouveia 28/04/78
39 anoS 
Giovana Roman - Chef Chocolateira 14/04/77
69 anoS 
Caixa Economica Federal Ag. Gpuava 09/04/47

FUndaÇão FUndaÇão FUndaÇãoEmprESa EmprESa EmprESa
1 ano  
Leep Tacografos 29/04/15
Ensina Mais Complemento Escolar 23/04/15
Sempre Bela 01/04/15
2 anoS 
Evidência Corretora De Seguros 16/04/14
Costa e Leão Consultoria Agropecuária                                 01/04/14
3 anoS 
Dell Anno Guarapuava 30/04/13
Fancar 24/04/13
Dale Carnegie Course 16/04/13
Nelson Mitio Ono Eirele 01/04/13
4 anoS 
Expresso Guairacá 17/04/12
Studio Labayadere 04/04/12
Lysenko Locação 02/04/12
Objetiva Odontologia 01/04/12
5 anoS 
Brustolin Máquinas E Equipamentos 27/04/11
Mp Vidros Temperados 26/04/11
La Casa Imóveis 11/04/11
Máquinas Elétricas 06/04/11 
6 anoS 
Qti - Qualidade em Tecnologia da Informação                     27/04/10
J. A. Madeiras 20/04/10
My Dren Energet 19/04/10
Tevah Moda Masculina 16/04/10
Ampliar Materiais de Construção 16/04/10
Odonto Master 15/04/10
Criare Moveis Planejados 09/04/10
Lojão do Keima 08/04/10
Composee 01/04/10
7 anoS 
La Portt 23/04/09
Arte Divina 14/04/09
Luciene Martinazzo Cir. Dentista 11/04/09
Revista + Saúde 07/04/09
2W Ferramentas Elétricas 03/04/09
8 anoS 
Confira Materiais De Construção - Lj 02                                30/04/08
Imprendere 07/04/08
Portal Do Marceneiro 01/04/08
Joao L.agner Cordeiro-Imóveis 01/04/08
9 anoS 
Instituto Virmond 20/04/07
Companhia do Piso 18/04/07
Cfw Agência de Internet 16/04/07
Da Sappateira Calçados 05/04/07
Saudax Medicina 02/04/07

10 anoS 
Toldos Farias 25/04/06
Projetar 11/04/06
Posto Petro XV 06/04/06
Topazyo Bijouterias 04/04/06
Raiher Auto Peças 03/04/06
11 anoS 
Luflores Eventos 28/04/05
Monna Malhas 25/04/05
12 anoS 
Alfa Transportes 29/04/04
Wande Peças 26/04/04
Mil Malhas 01/04/04
13 anoS 
Eletro Schulze 01/04/03
14 anoS 
Jamel Jeans Villier Multi-Marcas 29/04/02
Revista Visual Guarapuava 15/04/02
Estep Informática 10/04/02
Super Mill Supermercado 08/04/02
Vitrine Design 08/04/02
15 anoS 
Madeireira Flor da Serra 26/04/01
Celta Acabamentos 25/04/01
Matheus Calçados e Confecções 03/04/01
16 anoS 
Rpctv Guarapuava 20/04/00
Fau - Unicentro 12/04/00
Szabo Peças e Serviços 03/04/00
17 anoS 
Prêmio Arketipo Agência de Propaganda 28/04/99
Aggimotos Moto Peças 27/04/99
Laboratório Góes 15/04/99
Casa Flor 15/04/99
18 anoS 
Posto Vila Bela 20/04/98
Channel Video 20/04/98
Mercado Pague Pouco 01/04/98
19 anoS 
Instituto do Pé 15/04/97
21 anoS 
Zeagro 27/04/95
22 anoS 
Visótica 04/04/94
25 anoS 
By Ellis Regina 17/04/91
Dstak Modas 04/04/91
Eurolajes 01/04/91

EmprESa adESão

NovoS aSSoCiadoS

Crediario Moreira 22/02/16

Maxicalçados Compre Mais 22/02/16

CILLA 22/02/16

Mp Vidros Temperados 23/02/16

Academia Usina Sports 23/02/16

Casa Limpa 23/02/16

Externa Emprestimos 03/03/16

Datafibra 03/03/16

Hospital Santa Tereza 03/03/16

Instituto Virmond 03/03/16

Guaracampo 03/03/16

Oba Supermercado 07/03/16

Mb Servicos 10/03/16

Docinho Docéu 10/03/16

Braun Consultoria 10/03/16
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1  – Roselia F. da Silva e Marcelo Kwaczynski (Eletrônica Servilar)

2  – Wellingthon Fidelis Starck (Leve Calçados)

3  – Amanda Castro e Marina Oliveira (Instituto Atena)

4  – Sandra Chass (Bonny)

5  – Jean Carlo (Foto Monicolor)

6  – Elaine Horst e Rosângela Gravon (Century Sports)

7  – Karoline França e Renan Pierre (Dumas Peugeot)

8  – Lucas Balena (Escritório Precisão)

9  – Domingos Sakata e Maria Ap. Sakata (Cantinho do Sabor)

10 – Albary Pedroso e Karine Pedroso (Haloma Madeiras)
11 – Diego R. Santos (Instituto Atena) 
12 – Vilmar Domingues (Santa Maria Papel e Celulose)
13 – Patricia Almeida (Cupidos Lingerie)

14 – Marcieli Gluskoski e Karla Richard (QSL Auto Peças)
15 – Francileide da Silva (Kumon Santa Cruz)
16 – Alessander Caitano de Lima e Wallasse Farias (Dacoregio 

Automotivo)
17 – Sergio Luis Rolak e Moacir Souza (Construtora Evolução)
18 – Rossana Campello Manfredini (Academia de Danças Romani)
19 – Ilda Machado da Silva e Ronaldo da Silva (Xuxa Bike)
20 – Monielli Silva Castelini (Foto Monicolor)
21 – Débora Patussi Ribeiro (Rede Massa) e Sheila Tavares (Pulsar 

Propaganda)
22 – Sylvio Brandelero e Vanessa Lysenko (Guará Reboques)
23 – Ronaldo Veroneze e Isabela Veroneze Silva (Plano de Serviços 

Contábeis)
24 – Angela Virmond (Conteza) e Fernando Correia (Studio Cepef 

Training and Nutrition)
25 – Angela Virmond e Alcibiades Virmond (Conteza)
26 – Sirlene Primak e Fabio Primak (Yogo Way Guarapuava)
27 – Paulo Gomes (RPC TV), Marcos Henrique Adriano (Mh Consulting), 

Paulo Meister (Hey Comunicação) e Flavio Sichelero (Faax Imóveis)
28 – Miriam Abedala (Primeiro Estilo Natação) e Aline Ida Genud (Acig)
29 – Jaciel e Silmara Burak (Emanna Eletromóveis)
30 – Fernanda Pollyak e Sirlei Cordeiro (Evidência Empreendimentos 

Imobiliários)
31 – Mirian Abedala (Primeiro Estilo Natação), Maria Inês Guiné 

(FM Eventos), Eloi Mamcasz (Crachá Digital) e Loren D’Angelo 
(Dale Carnegie) 

Coluna
intEgracig

intEgracig - 11.03.16

Fotos: ACIG
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Entre as inúmeras fases da investigação, aparecem 
nas denúncias realizadas pelo Ministério Público 
doleiros, ex-diretores da Petrobras, empreiteiras de 
grande porte e nomes de peso dos principais partidos 
políticos do Brasil. 
 No início de março deste ano, a Operação Lava 
Jato fez com que o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva fosse conduzido coercitivamente a depor na 
Polícia Federal. O fato desencadeou manifestações 
por todo país no dia 13 de março. Números oficiais 
apontam que mais de 3,3 milhões de brasileiros, 

1ª Fase – A operação é deflagrada com a prisão de 24 pessoas, entre eles 
o doleiro Alberto Youssef.
2ª Fase – Paulo Roberto Costa, ex-diretor de Abastecimento da Petrobras, é 
preso sob suspeita de ocultar provas. O então deputado federal André Vargas 
renuncia ao cargo de vice-presidente da Câmara após as investigações 
apontarem sua ligação com Youssef.
3ª Fase  – A justiça aceita as denúncias contra Youssef; André Vargas se 
desfilia do PT e outros deputados são mencionados nas investigações. É 
instalada no Senado a CPI da Petrobras.
4ª Fase– Após ser solto, Paulo Roberto Costa volta a ser preso.
5ª Fase– João Procópio Junqueira Pacheco de Almeida, administrador das 
contas de Youssef, é preso. O juiz Sérgio Moro envia ao STF indícios da 
relação do doleiro com o Senador Fernando Collor de Melo. 

 Escrito em 1978 e tocado a exaustão nas 
rádios brasileiras uma década mais tarde. Em tempos 
de caos na política, como o que vivemos hoje, “Que 
país é esse?”, refrão homônimo de uma das canções 
mais conhecidas da banda Legião Urbana, talvez 
nunca tenha parecido ser tão atual. 
 Deflagrada em março de 2014, a Operação 
Lava Jato, realizada pela Polícia Federal Brasileira, já 
é considerada a maior e mais profunda investigação 
sobre corrupção no país, ao escancarar um esquema 
bilionário de favorecimento e pagamento propina. 
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QUE paíS é ESSE?
Manifestação popuLar sinaLiza 
a construção de uM novo BrasiL 

EntEnda oS principaiS paSSoS
DA OPERAçãO LAVA JATO

6ª Fase– São homologados os primeiros acordos de delação premiada da 
Operação. Entre eles os de Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef.
7ª Fase  – A fase começa com a Polícia Federal cumprindo mandados de 
busca e apreensão em seis estados. São presos o ex-diretor da Petrobras, 
Renato Duque e 17 executivos de grandes empreiteiras. As investigações 
chegam aos nomes de José Dirceu e Eduardo Cunha. 
8ª Fase – O ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, é preso 
preventivamente.
9ª Fase – Mandados de busca são cumpridos em 26 empresas, a maioria 
de fachada. O tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, é levado a depor. 
10ª Fase – Renato Duque volta ser preso.
11ª fase – São presos preventivamente os ex-deputados André Vargas, 
Luiz Argôlo e Pedro Corrêa. 
12ª Fase – João Vaccari Neto é preso.
13ª Fase – Milton Pascowitch, da Jump Engenheiros Associados LTDA,  
apontado como um dos operadores do esquema, é preso.
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21ª Fase – São presos os pecuaristas José Carlos Bulmai e o Senador 
Delcídio do Amaral. A Polícia Federal cumpre mandados de busca na casa 
do Presidente da Câmara Eduardo Cunha.
22ª Fase – São cumpridos 23 mandados judiciais em São Paulo e Santa 
Catarina. O senador Delcídio do Amaral deixa a prisão após 87 dias.
23ª Fase -51 mandados são cumpridos pela Polícia Federal. É decretada 
a prisão do publicitário João Santana e de sua esposa. O senador Delcídio 
do Amaral firma acordo de delação premiada, onde afirma que o Ex-
Presidente Lula e a Presidente Dilma agiram para barrar a Lava Jato.
24ª Fase – O Ex-Presidente Lula e alguns de seus familiares são 
investigados por envolvimento com empreiteiras ligadas ao esquema 
de corrupção na Petrobras. Lula é alvo de um mandado de condução 
coercitiva para prestar esclarecimentos. A Justiça Federal condena 
Marcelo Odebrecht.
25ª Fase – Raul Schmidt Felipe Junior, acusado de pagamento de propina 
a diretores da Petrobras, é preso em Portugal.
26ª Fase – A Polícia Federal cumpre 108 mandados judiciais em diversos 
estados brasileiros, a maioria deles ligados ao Grupo Odebrecht.

espalhados por todo país e também no exterior, foram 
às ruas pedir por justiça, ética e moralidade nas 
diversas esferas governamentais.
 Em Guarapuava, a manifestação foi 
comandada pelo Movimento Vem Pra Rua e contou 
com a participação de representantes de várias 
entidades presentes no Município como a Acig, o 
Sindicato Rural e a Maçonaria. “Sempre agindo em 
seus ensinamentos de forma apartidária, a Maçonaria 
participou das manifestações em todo o território 
nacional face à indignação pela forma como os 
destinos do nosso País vêm sendo conduzidos, 
principalmente, pela corrupção e perda de valores 
morais”, afirma Paulo César Bittencourt Caggiano, 
atual Delegado Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica 
do Paraná para o 22º Distrito. 
 Na avaliação do Presidente da Federação 
das Indústrias do Paraná, Edson Campgnolo, 
as manifestações de 13 de março foram uma 
demonstração de apoio da população brasileira ao 
combate à corrupção. “Declaramos total apoio à 
Lava Jato e a todas as operações da Polícia Federal, 
Ministério Público Federal e Justiça Federal que 
estão ajudando a passar o Brasil a limpo. Além de 
mostrar que a população quer o fim da corrupção, as 
manifestações devem servir também como um recado 
direto para quem detém o poder de decisão no Brasil. 
Elas deixam claro que está na hora de o Congresso 
Nacional assumir, de uma vez por todas, o papel que 
lhe foi conferido nas urnas. É preciso que deputados 
e senadores promovam as reformas tão necessárias 
para a urgente retomada da atividade econômica e 
a garantia de um desenvolvimento consistente no 
futuro”, destaca Campagnolo. 

o quE é A corrupção?
 Em uma rápida busca, o dicionário define a 
palavra corrupção da seguinte maneira: 1. Ação ou 
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efeito de corromper; decomposição, putrefação. 2 – 
Depravação, desmoralização, devassidão. 3- Sedução. 
4 – Suborno. Já em uma concepção filosófica 
simplória, podemos entender como corrupção a 
utilização do poder para obter vantagens. Sob esse 
prisma, não se trata de um mal restrito apenas à esfera 
política, estando presente em toda a sociedade. O 
cidadão pode ser corrupto se usar de algum artifício 
para furar a fila do banco ou para sonegar impostos, 
por exemplo. O ponto preponderante é que dentro do 
sistema público a corrupção atinge toda a sociedade.
 Na opinião do Presidente da Fiep, a corrupção 
deve ser combatida com seriedade em todos os 
níveis que está presente. “É preciso aumentar a 
transparência e a fiscalização sobre contratos e 
gastos públicos, e punir exemplarmente todos os 
envolvidos em corrupção. Porém, o país também 
precisa encarar com seriedade e sem hipocrisia os 
desvios de conduta da iniciativa privada. Disseminar 
um comportamento ético entre as empresas é 
essencial para se criar um cenário mais justo 
de concorrência. E esse, por sua vez, é um fator 
fundamental para melhorar a competitividade do país, 
como mostram inúmeras pesquisas internacionais 
que colocam o Brasil entre os países mais corruptos 
do mundo”, salienta Edson Campagnolo.
 Para Paulo Caggiano, a união e 
manifestação da sociedade contra a corrupção 
é uma ferramenta importante para que haja 
mudanças no país. “Vejo que nossos governantes, 
não só aqueles que ocupam o poder, mas grande 
parte dos responsáveis pela condução política do 
país, usam de subterfúgios no Sistema e nas Leis 
para favorecimentos e atitudes que não condizem 
com suas responsabilidades. A participação da 
Sociedade como um todo pode provocar mudanças 
neste estado de coisas atual”, diz.

14ª Fase – Executivos das construtoras Odebrecht e Andrade Gutierrez 
são presos. Entre eles Marcelo Odebrecht (Presidente da Odebrecht) e 
Otávio Azevedo (Presidente da Andrade Gutierrez).
15ª Fase – O ex-diretor internacional da Petrobras, Jorge Zelada,  é preso.
16ª Fase – A fase cumpriu 30 mandados judiciais em 5 cidades. O principal 
alvo das investigações foram formação de cartel e prévio ajustamento de 
licitações nas obras de Angra 3.
17ª Fase – A Polícia Federal prende o ex-ministro José Dirceu.
18ª Fase – A justiça condena Nestor Cerveró e o lobista Fernando 
Baiano. São apresentadas denuncias contra o ex-ministro José Dirceu e o 
Presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Dirceu e João Vaccari Neto viram 
réus por corrupção.
19ª Fase - A justiça condena João Vaccari Neto, Renato Duque, e os ex-
deputados André Vargas e Pedro Corrêa. 
20ª Fase – Roberto Gonçalves, ex-executivo da Petrobras, e Nelson Martins 
Ribeiro, apontado como operador financeiro do esquema de desvio, são 
presos. A Justiça Federal do Paraná condena o ex-deputado Luiz Argôlo.
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pEríodo para a ENtrEga da dEClaração 
do iMposto de renda acaBa este Mês 

 Até o dia 29 de abril, todas as pessoas físicas residentes 
no Brasil que tiveram um rendimento igual ou superior a R$ 
28.123,91 no ano de 2015 devem fazer sua Declaração de Imposto 
de Renda. Para evitar problemas e atrasos, o contribuinte deve se 
organizar. É bastante comum ter dúvidas quanto aos documentos 
necessários e o que pode ser deduzido na Declaração. 
 Segundo o contador Fabio Primak, da Capri 
Contabilidade, é necessário que o contribuinte tenha em mãos 
comprovantes de todo e qualquer rendimento que tenha tido no 
ano anterior, como salários, aposentadoria, pensão alimentícia, 
pro labores, recebimento de herança e aluguéis, rendimentos de 
instituições financeiras, entre outros. Além disso, é preciso ter 
comprovantes de bens e direitos, dívidas e ônus, renda variável 
e de pagamentos e doações. O contribuinte também deve ter em 
mãos o CPF,  dados da conta bancária para restituição ou débitos 
das cotas de imposto apurado, caso haja, endereço atualizado, 
cópia da última Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 
(completa) entregue e atividade profissional exercida. “Os 
contribuintes costumam ter muitas dúvidas, por isso criamos 
um site para que eles possam obter informações com mais 
facilidade”, revela Primak. 
 Caso não tenha acesso a um dos documentos, orienta-
se o contribuinte a deixar o dado em branco. A declaração será 
entregue de forma incompleta, mas pode ser retificada mais tarde. 

Podem ser deduzidas do Imposto de Renda despesas médicas, 
pensão alimentícia, despesas relacionadas à educação do 
contribuinte ou seu dependente, contribuições para a Previdência 
Social ou para a Previdência Privada, despesas escrituradas em 
Livro Caixa, INSS do empregado doméstico, entre outras. 
 Podem ser considerados como dependentes: 
companheiros com quem o declarante tenha filho ou viva há mais 
de 5 anos; filho ou enteado até 21 anos ou em qualquer idade, 
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; 
irmãos; netos; pais e avós. 

 Uma forma de otimizar este processo é utilizar a 
declaração pré-preenchida, disponível para os contribuintes 
que possuem o Certificado Digital. Através da declaração pré-
preenchida, as informações são preenchidas pelo Fisco, de 
acordo com as transações realizadas no CPF do declarante. 
Depois do envio, caso note qualquer divergência, é possível 
corrigir o erro na hora. O acompanhamento da declaração pode 
ser feito em tempo real.

Quem não declara o Imposto de renda está sujeito a sanções.

mUitoS CoNtribUiNtES têm 
dúvidaS SobrE a dEClaração 
do impoSto dE rENda
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conJovE

prêmio mérito dE gEStão EmprESarial 
está coM inscrições aBertas

 I9 Comunicação Integrada, Sul Brasil Seguros, 
Moinho São Luiz, Santa Maria Papel e Celulose, e J.Losso 
Imobiliária: você dizer o que estas cinco empresas têm 
em comum? Todas foram vencedoras do Prêmio Mérito 
Empresarial 2015.
 Neste mês de abril, o Conselho do Jovem 
Empresário da Acig, com o apoio do Sebrae e da Agência 
Digital K13, volta suas atenções para a edição 2016 da 
premiação, que agora é chamada de Prêmio Mérito 
de Gestão Empresarial. O prêmio tem como objetivo 
reconhecer as boas práticas de gestão presentes nas 
empresas guarapuavanas. A premiação é dividida 
em cinco categorias: micro, pequena, média e grande 
empresas, e Prêmio Inovação, voltado para empresas que 
implantaram em seus processos algum tipo de melhoria 
que trouxe impacto tanto em seus resultados como em 
sua relação com os clientes.
 As inscrições começaram no último dia primeiro 
e vão até o dia 08 de maio. A avaliação dos questionários 
acontece do dia 17 ao dia 26 de maio. Na sequência, os 
cinco melhores classificados em cada categoria receberão 
a visita de uma comissão formada por três avaliadores 
representantes do Conjove, da Acig e do Sebrae, que irão 
validar as informações presentes nos questionários. Os 
vencedores de cada categoria serão conhecidos no dia 16 
de julho, durante o Jantar do Empresário. 
 Qualquer empresa de Guarapuava ou de outros 
municípios pode acessar o site meritoempresarial.acig.

com.br, responder o questionário, e receber gratuitamente 
o gráfico radar, instrumento que mostra como está a 
gestão do empreendimento e quais pontos precisam ser 
melhorados. Contudo, apenas as empresas associadas à 
Acig há mais de um ano podem concorrer ao Prêmio. 

 Para Agenor Felipe Krysa, consultor do 
Sebrae, o diagnóstico que é dado aos empresários e o 
reconhecimento às empresas que possuem boas práticas 
de gestão são os dois fatores que devem ser levados 
em consideração no momento de efetuar a inscrição. 
“A questão do diagnóstico é muito importante. Em um 
momento como este que vivemos ter a condição de avaliar 
sua empresa de forma gratuita traz ao empresário uma 
informação muito preciosa. Através do questionário, se 
tem um roteiro de como melhorar a gestão do seu negócio. 
E é claro, para as vencedoras, o fato de ser reconhecida no 
meio empresarial como uma empresa que tem excelência 
em gestão é muito interessante”, afirma.

Assim como em 2015, este ano também serão premiadas 5 empresas 

Em Um momENto Como EStE 
QUE vivEmoS tEr a CoNdição dE 
avaliar SUa EmprESa dE forma 
gratUita traz ao EmprESário 
Uma iNformação mUito 
prECioSa

“

“

Agenor Felipe Krysa – Consultor do Sebrae
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lojas de comércio de veículos e peças, lojas de materiais 
de construção, madeireiras, entre outros estabelecimentos 
que possuam pátios descobertos que abriguem materiais 
onde possa ficar água parada”, comenta Márcio. 

 O diretor da 5ª Regional de Saúde explica que 
os empresários devem ter em seus estabelecimentos os 
mesmos cuidados que são indicados para as residências: 
limpar todos os locais onde possa parar água, como calhas; 
escovar recipientes abertos; colocar areia nos vasos de 
plantas; realizar a limpeza do ambiente com frequência, 
especialmente logo após as chuvas.
 Até o início do mês de março havia em Guarapuava 
70 notificações de casos de Dengue. Essas notificações 
são feitas sempre que um paciente chega às unidades 
de saúde apresentando febre e mais dois sintomas da 
doença. Por semana, são realizados 1400 testes em todo 
o Paraná. “O Aedes Aegipty deixou de ser um problema 
das equipes de saúde e se transformou em um problema 
do cidadão. Por isso é importante a conscientização de 
todos”, finaliza Márcio.

SaúdE

dEU zika! aEdES aEgipty 
é caso de saúde púBLica

 Foi-se o tempo em que Dengue era nome de 
personagem de programa infantil. Hoje, o mosquito Aedes 
Aegipty representa um caso de saúde pública, não apenas 
por transmitir a enfermidade pela qual ficou conhecido, mas 
também por disseminar o Zika Vírus e a Febre Chikungunya, 
doenças que têm preocupado a população de todo o Brasil.
 Anteriormente, os casos, principalmente de 
Dengue, registrados no Paraná eram em sua maioria 
importados, contraídos por moradores que estiveram 
em outros estados do país. Entretanto, com o passar dos 
anos, o Aedes Aegipty se tornou resistente a temperaturas 
mais amenas, como as registradas por aqui, o que implica 
que os cuidados contra o mosquito devem ser tomados 
mesmo nas épocas mais frias do ano. “Hoje temos casos 
autóctones da Dengue nos três estados da região Sul do 
Brasil. Ainda não temos o vírus circulando em Guarapuava, 
mas há focos do mosquito em diversos bairros da cidade. 
Estamos na rota da doença”, pondera Márcio Brunsfeld 
de Oliveira, Diretor da 5ª Regional de Saúde, referindo-se 
ao fato da cidade estar bastante próxima a municípios 
epidêmicos como Laranjeiras do Sul, Prudentópolis e 
Pitanga, além de ser margeado pela BR 277.
 Estudos indicam que o Aedes Aegipty pode voar 
de 300 metros a 3 km para depositar seus ovos, que 
são resistentes e levam de 7 a 15 dias para se tornarem 
mosquitos adultos. Águas de piscinas ou água corrente não 
se apresentam como criadouros do mosquito. O perigo mora 
em águas paradas, mesmo que estejam sujas. “O que nos 
preocupa em termos de empresas são borracharias, oficinas, 

As regiões da cidade próximas as rodovias já têm registrados focos do mosquito 

aiNda Não tEmoS o vírUS 
CirCUlaNdo Em gUarapUava, 
maS há foCoS do moSQUito Em 
divErSoS bairroS da CidadE. 
EStamoS Na rota da doENça

“

“

Márcio Brunsfeld de Oliveira – Diretor da 5ª Regional de Saúde
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 Dados revelados pela Base Centralizadora 
FACIAP de Proteção ao Crédito apontam que no ano 
passado a quantidade de dívidas registradas no SPC 
em todo Paraná foi 2,4% superior ao que havia sido 
registrado em 2014. Pesquisa realizada pelo SPC 
Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas, divulgada no final de fevereiro, mostrou 
que 79% da população brasileira não sabe definir o 
que é estar endividado. Ainda nessa linha, 53,1% dos 
entrevistados afirmaram ter atrasado ao menos uma 
conta no ano de 2015.

 A maneira mais simples de evitar o 
endividamento é trabalhar com as finanças dentro 
de casa. Assim, a educação financeira aparece como 
uma ferramenta bastante útil às famílias brasileiras. 
O Deputado Federal Arthur Oliveira Maia (PPS/BA) 
propôs a criação de uma lei que obrigue as escolas 
a incluir a Educação Financeira em seus currículos. 
“É muito importante que, além do conhecimento 

Economia

EdUCação fiNaNCEira, Uma matéria QUE 
deve ser ensinada eM casa e na escoLa

79% da popUlação 
braSilEira Não SabE 
dEfiNir o QUE é EStar 
ENdividado

técnico, a pessoa tenha a capacidade de gerir sua vida 
financeira”, afirmou o Deputado no início de março ao 
programa Palavra Aberta, da TV Câmara.
 Ainda para Maia Oliveira, a Educação 
Financeira deve ser presente nos currículos de 
crianças e jovens para que na velhice os mesmos não 
sofram com endividamento e problemas relacionados 
ao valor da aposentadoria. 

conFira algUmaS dicaS dE como EnSinar 
SEUS FilhoS a dar valor ao dinhEiro:
-Ensinar a diferença entre comprar coisas que 
precisamos e coisas que queremos;
-Evitar desperdícios e controlar impulsos 
consumistas;
-Mostrar a diferença entre produtos caros e 
baratos;
-Mostrar como funciona o orçamento doméstico;
-Ensiná-los a administrar a mesada e evitar dar 
dinheiro picado;
-Fazer com que eles tenham metas e assim 
aprendam a poupar;
-Explicar que o dinheiro é uma forma de se 
conseguir mais qualidade de vida e bem estar;
-Ser exemplo também na administração do seu 
dinheiro. 

Projeto de Deputado baiano prevê o ensino da Educação Financeira nas escolas
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 Segundo informações da Associação Brasileira de 
Estágios (ABRES) 17,1% dos jovens brasileiros de 15 a 29 
anos estudam e trabalham. Pesquisa de 2014 divulgada 
pela ABRES aponta que naquele ano 1 milhão de estudantes 
em todo o país estavam inseridos no mercado de trabalho 
através de estágios. 
 Contratar um estagiário traz inúmeros benefícios 
para o empresário. A começar pelo fato que ao ofertar uma 
vaga para um profissional ainda em formação o empregador 
tem a possibilidade de instrui-lo e moldá-lo conforme as 
políticas da empresa. Outra vantagem é a isenção dos 
encargos sociais previstos pela CLT, já que existe uma lei 
específica para contratação de estudantes.
 Podem atuar como estagiários jovens que estejam 
estudando de forma regular em instituições de ensino 
superiores, de educação profissional e ensino médio. Para 
efetuar a contratação de um estagiário existe uma série 
de especificações referentes à jornada de trabalho, ao 
período de vigência do contrato, ao pagamento da bolsa-
auxílio, entre outros. 
 Para auxiliar o empresário neste processo, a Acig 
oferece a associados e não associados os serviços do DEA 
(Departamento de Estágios Acig). O Departamento atua 
como um agente de integração entre estudantes e empresas, 
trabalhando na divulgação de vagas, captação de currículos 
para as mesmas e organização de todo processo burocrático 
de contratação, o que facilita a vida do empresário. Além 
disso, as taxas administrativas cobradas pelo DEA são as 
mais baixas do mercado.

 Esabel Szeuczuk, sócia proprietária da Metalkit, utiliza os 
serviços do DEA há cinco anos. Em sua avaliação, a contratação 
de estagiários tem resultados muito positivos para a empresa. 
“Nos preocupamos muito com a questão social e o incentivo ao 
primeiro emprego. Quando você contrata um estagiário precisa 
ensinar tudo a ele e muitas vezes acaba contribuindo para a 
formação do caráter daquela pessoa. Isso dá um pouco de 
trabalho, mas é muito gratificante”, explica Esabel. 

 A empresária relata que hoje 50% de seus 
colaboradores são ex-estagiários que foram efetivados. 
“Mantemos contato mesmo com aqueles que não 
permaneceram conosco e ficamos muito felizes em saber 
que todos estão empregados. Não fazemos distinção entre os 
demais colaboradores e os estagiários e percebemos que eles 
demonstram uma vontade muito grande em aprender”, afirma. 
 Um exemplo disso é o jovem Wellington Ricardo 
Hass, de 19 anos. Ele conseguiu seu primeiro emprego por 
intermédio do DEA e há pouco mais de um ano passou a 
fazer parte do quadro de colaboradores efetivos da Metalkit. 
“Quando entrei aqui não tinha experiência nenhuma. Aprendi 
muita coisa e fiquei muito feliz quando fui efetivado porque 
me deu mais motivação para trabalhar”, comenta.

Mercado de 
trabalho

CoNtratar EStagiárioS: 
uM BoM negócio

CoNtratar Um 
EStagiário traz 
iNúmEroS bENEfíCioS 
para o EmprESário

Wellington começou como estagiário e hoje é colaborador efetivo da Metalkit
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Coluna
EmprEEndEdor

Empreendedorismo e 
trabalho duro
atuando no ramo de calçados há cerca 
de 40 anos, carlos avila de Moura 
transformou a da sappateira calçados 
em uma das lojas mais conhecidas do 
setor em guarapuava
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Coluna
EmprEEndEdor

QUal Foi o principal dESaFio QUE o SEnhor 
EnFrEntoU na tranSiÇão dE andaraki para da 
SappatEira? E QUE dESaFioS EnFrEnta agora?
O principal desafio foi ficar com as três lojas no início 
e crescer. O pensamento era expandir mais, mas 
como a situação do país não nos ajuda a aumentar os 
investimentos, porque hoje para você manter as lojas é 
um custo altíssimo, e para você crescer você tem que tirar 
do custo das empresas, e hoje não está mais dando para 
fazer isso. Atualmente, o superávit líquido das empresas 
está muito imprensado, e isso não nos dá condição de abrir 
novas lojas. Nós trabalhamos basicamente para cobrir os 
custos dos estabelecimentos que temos já instalados.

o QUE o SEnhor conSidEra SEr o maior 
diFErEncial dE da SappatEira?
Nosso principal lema é o atendimento. Nossa equipe de 
gerentes é muito bem formada, treinada por nós mesmos, 
usando sempre a simplicidade como tema principal. Além 
é claro de trabalharmos com produtos e preços justos. 
Investimos em produtos da melhor qualidade, aqui não 
tem itens muito baratos. Mas tem aquilo que o cliente quer 
comprar, com qualidade, garantia, super atendimento, 

o SEnhor não é dE gUarapUava. como chEgoU 
aQUi?
Faz 20 anos que estou em Guarapuava. Quando vim 
para a cidade era com a empresa Andaraki Calçados, da 
qual eu era sócio. Em 1994, quando fui convidado para 
ser sócio da Andaraki, abrimos uma loja em Curitiba, e 
essa loja não decolou, não teve uma sequência boa. Foi 
quando fizemos uma viagem para conhecer Guarapuava 
e vimos que aqui era o lugar. Trouxemos aquela loja para 
cá. Nós viemos em 18 de outubro de 1996 e inauguramos 
a loja aqui no dia 05 de dezembro daquele ano. Naquela 
época o estilo de venda de calçados da cidade era de 
um jeito e nós viemos com uma mentalidade diferente. 
Vim para ficar três meses em Guarapuava, abrir a loja, 
treinar o gerente e voltar para Curitiba. Mas aí acabei 
gostando daqui. Nesse período todo montei família, pois 
eu era viúvo do meu primeiro casamento. Aqui eu me 
casei de novo e tive uma filha. São vinte anos e hoje já me 
considero um cidadão guarapuavano. 

dE QUE Forma naScEU a da SappatEira calÇadoS?
Somos bem relacionados com o pessoal da Andaraki, 
mas procuramos trilhar um caminho diferente. Nos 
separamos em dezembro de 2006, e em maio de 2007 
fizemos a troca de marca para Da Sapateira. Assumimos 
a empresa eu e meu filho, que me ajuda em Curitiba. Com 
a separação, ficamos com três lojas: uma em Curitiba, 
outra em Santa Felicidade, e a loja de Guarapuava. 
Posteriormente, abrimos mais três lojas. Hoje estamos 
com seis, cinco em Curitiba e a loja daqui, que é a ‘mãe 
de todas’. Estamos crescendo e muito felizes, pois vemos 
que somos bem-sucedidos durante todo esse período. 

“ ”

NoSSo priNCipal lEma é o 
atENdimENto. NoSSa EQUipE 
dE gErENtES é mUito bEm 
formada, trEiNada por NóS 
mESmoS, USaNdo SEmprE 
a SimpliCidadE Como tEma 
priNCipal
Carlos Avila de Moura – Empresário

Hoje são seis lojas Da Sappateira, uma em Guarapuava e as outras em Curitiba
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como o SEnhor EStá EnXErgando o momEnto dE 
criSE QUE o braSil EStá atravESSando?
Nós vivemos em um país maravilhoso. Estamos sim 
passando por um momento de dificuldade, mas o país vai 
crescer, isso eu não tenho dúvida. Não temos a perspectiva 
de aumentar muito o número de lojas porque não existe a 
necessidade, nossa família é pequena, somos só eu e meu 
filho que mora em Curitiba como sócios. Eu vejo assim: com 
vontade e determinação o país só vai crescer. Não sinto a 
crise, pois dentro da minha loja ela não existe. O nosso papel 
aqui é trabalhar, porque o cliente que entra normalmente 
não sai sem levar o produto. Isso sempre tendo em mente 
aquele lema da qualidade, do preço justo, da tranquilidade, 
do bem estar. Uma coisa muito séria é Deus, Ele é o nosso 
elo principal. Aqui não se abre a loja sem fazer uma oração 
diária, com todos os funcionários, pois esta é a essência do 
caminho da loja. Eu só tenho que engrandecer o momento 
brasileiro, nós estamos passando por uma dificuldade, mas 
o povo está se reunindo para dar a volta por cima. 

QUal o principal conSElho QUE o SEnhor dEiXa 
para aS pESSoaS QUE abriram Um nEgócio há 
poUco tEmpo oU QUE ainda tEm o dESEJo dE SE 
tornarEm EmprEEndEdoraS?
Olha, meu principal conselho é trabalho. Você jamais poderá 
pensar em abrir alguma coisa sem trabalhar. Eu trabalho 
mais do que qualquer um de nossos funcionários, mesmo 
sendo dono da empresa. Muitas vezes eu sou o primeiro a 
chegar e o último a sair. Toda semana eu vou para Curitiba, 
para atender os representantes no meu escritório. É de lá 
que fecho muitos negócios. Nada se consegue se você não 
trabalhar muito, acredito nisso. Estou aqui no sábado cedo, 
fico no pacote, fazendo pacote de presente, atendendo e 
conversando com os clientes, com as crianças. Eu sou loja, 
porque esse é o primeiro caminho para o sucesso. 

Coluna
EmprEEndEdor

preço justo. É isso que tem feito de Da Sappateira um 
sucesso tanto aqui em Guarapuava quanto em Curitiba. 

QUantoS colaboradorES da SappatEira tEm Em 
SUaS SEiS loJaS?
Hoje temos, somando as seis lojas, 110 funcionários. São 
seis gerentes, seis subgerentes. Aqui em Guarapuava 
nós temos o crediário próprio, o que não usamos mais 
em Curitiba, pois lá só vendemos no cartão de crédito, no 
dinheiro e no cartão Da Sappateira.  

como o SEnhor SElEciona oS prodUtoS QUE SErão 
vEndidoS naS loJaS?
Eu trabalho no ramo de calçados há quase 40 anos, então 
conto muito com essa experiência que fui adquirindo ao 
longo do tempo para fazer as compras para a loja. Trabalhei 
como representante de fábrica do setor, na época era a 
Azaleia, que não deu certo e quebrou. Foi nesse período 
que fui convidado para entrar no grupo de sócios e abrir 
loja. Trabalhamos com grandes marcas, já que tenho um 
largo conhecimento junto aos representantes, uma larga 
penetração nas grandes fábricas. Sou muito conhecido 
pelos fabricantes, temos o um bom relacionamento com 
eles, o que nos permite oferecer um bom preço.

“ ”
NóS vivEmoS Em Um paíS 
maravilhoSo. EStamoS Sim 
paSSaNdo por Um momENto 
dE difiCUldadE, maS o paíS 
vai CrESCEr, iSSo EU Não 
tENho dúvida 
Carlos Avila de Moura – Empresário 

O lema da loja é oferecer aos clientes produtos de qualidade
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SEgUranÇa

NormaS dE prEvENção CoNtra iNCêNdioS 
e pânico previneM tragédias

 Abrir um negócio exige do empreendedor cuidados 
com relação a diversos fatores que vão muito além de questões 
referentes à viabilidade econômica. A segurança do patrimônio 
da empresa, e principalmente dos colaboradores e clientes, deve 
receber uma atenção especial por parte dos empresários.
 Nesse sentido, o 5º Subgrupamento de Bombeiros 
Independente tem orientado e fiscalizado estabelecimentos 
comerciais de Guarapuava e Região a fim de evitar futuras 
tragédias. “Se trabalhamos com prevenção poupamos esforços 
e custos com o combate de incêndios, e com isso preservamos a 
vida e o patrimônio”, explica o Aspirante Gildenei Motta Junior, do 
Serviço de Prevenção Contra Incêndio e Pânico do 5º SGB.
 Segundo o Aspirante Motta, a questão da prevenção a 
incêndios passou a ser discutida com mais ênfase em todo Brasil 
a partir de 2013, após a tragédia da Boate Kiss, em Santa Maria, 
no Rio Grande do Sul. Com a ausência de uma legislação nacional 
sobre o tema (cabe a cada unidade da federação e muitas vezes 
aos próprios municípios estabelecer suas próprias regras), os 
Estados começaram uma corrida para tornar suas normas de 
prevenção a incêndios mais eficazes. 
 A portaria que definiu o novo Código de Incêndio e 
Pânico do Estado do Paraná foi publicada em 2011 e desde o 
ano seguinte vem sendo utilizada. “O novo Código traz uma 
norma bastante avançada. Ele foi elaborado com base no que é 
utilizado no estado de São Paulo, adequado às especificidades 
das edificações construídas no Paraná”, revela. 
 Conforme o descrito no Código atual, para os 
estabelecimentos com área menor a 200 m² não existe a 
exigência da elaboração de um plano de segurança contra 
incêndios. Nesses casos, ao procurar o Corpo de Bombeiros, 

os empresários são orientados a equipar os locais com extintor, 
sinalização e saídas de emergência, e posteriormente solicitar 
uma vistoria, para que possam funcionar.

 Já para as empresas com área de 200 m² ou mais, é 
necessário que um engenheiro elabore o plano de segurança 
contra incêndios e o assine como responsável técnico. Este 
plano deve levar em consideração pontos como metragem da 
área, nível de altura, ocupação que se tem no local, entre outros. 
Isso vale tanto para as edificações que irão ser construídas como 
para aquelas que já foram utilizadas por diferentes tipos de 
estabelecimentos. 
 O Corpo de Bombeiros oferece aos empresários 
um serviço de consultoria para a execução destes projetos, 
sempre às terças e quintas-feiras, das 9 às 11h30. Dúvidas 
mais corriqueiras podem ser tiradas no horário de expediente 
do Serviço de Prevenção Contra Incêndio e Pânico, de 
segunda à sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h30. 
Agendamentos e dúvidas também podem ser sanados através 
da abertura de um Formulário de Atendimento Técnico no site 
www.bombeiros.pr.gov.br. 

SE trabalhamoS Com 
prEvENção poUpamoS 
ESforçoS E CUStoS Com o 
CombatE dE iNCêNdioS, E Com 
iSSo prESErvamoS a vida E o 
patrimôNio

“

“

Aspirante Gildenei Motta Junior - Serviço de Prevenção
Contra Incêndio e Pânico do 5º SGB

O Serviço de Prevenção Contra Incêndio e Pânico está à disposição 
da população para prestar informações e esclarecimentos 
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conhEÇa oS tipoS dE violência aoS QUaiS aS mUlhErES São 
SUbmEtidaS: 

violência contra a mulher - é qualquer conduta - ação ou omissão - 
de discriminação, agressão ou coerção, ocasionada pelo simples fato 
de a vítima ser mulher e que cause dano, morte, constrangimento, 
limitação, sofrimento físico, sexual, moral, psicológico, social, político 
ou econômico ou perda patrimonial. Essa violência pode acontecer 
tanto em espaços públicos como privados.

violência de gênero - violência sofrida pelo fato de se ser mulher, 
sem distinção de raça, classe social, religião, idade ou qualquer outra 
condição, produto de um sistema social que subordina o sexo feminino.

violência doméstica - quando ocorre em casa, no ambiente doméstico, 
ou em uma relação de familiaridade, afetividade ou coabitação.

violência familiar - violência que acontece dentro da família, ou seja, 
nas relações entre os membros da comunidade familiar, formada por 
vínculos de parentesco natural (pai, mãe, filha etc.) ou civil (marido, 
sogra, padrasto ou outros), por afinidade (por exemplo, o primo ou tio 
do marido) ou afetividade (amigo ou amiga que more na mesma casa).

violência física - ação ou omissão que coloque em risco ou cause 
dano à integridade física de uma pessoa.

violência institucional - tipo de violência motivada por desigualdades 
(de gênero, étnico-raciais, econômicas etc.) predominantes em 
diferentes sociedades. Essas desigualdades se formalizam e 

institucionalizam nas diferentes organizações privadas e aparelhos 
estatais, como também nos diferentes grupos que constituem essas 
sociedades.

violência intrafamiliar/violência doméstica - acontece dentro de casa 
ou unidade doméstica e geralmente é praticada por um membro da 
família que viva com a vítima. As agressões domésticas incluem: abuso 
físico, sexual e psicológico, a negligência e o abandono.

violência moral - ação destinada a caluniar, difamar ou injuriar a honra 
ou a reputação da mulher.

violência patrimonial - ato de violência que implique dano, perda, 
subtração, destruição ou retenção de objetos, documentos pessoais, 
bens e valores.

violência psicológica - ação ou omissão destinada a degradar ou 
controlar as ações, comportamentos, crenças e decisões de outra 
pessoa por meio de intimidação, manipulação, ameaça direta ou indireta, 
humilhação, isolamento ou qualquer outra conduta que implique prejuízo 
à saúde psicológica, à autodeterminação ou ao desenvolvimento 
pessoal.

violência sexual - acão que obriga uma pessoa a manter contato sexual, 
físico ou verbal, ou a participar de outras relações sexuais com uso da 
força, intimidação, coerção, chantagem, suborno, manipulação, ameaça 
ou qualquer outro mecanismo que anule ou limite a vontade pessoal. 
Considera-se como violência sexual também o fato de o agressor 
obrigar a vítima a realizar alguns desses atos com terceiros. 

 Uma triste realidade para a qual muitos fechamos 
os olhos: a violência conta a mulher.  Pensado em dar voz 
a mulheres que passaram por este tipo de situação e em 
incentivar que outras que ainda encontram-se em situação 
de risco procurem ajuda, um grupo de estudantes que está 

cEmE

projEto dE aCadêmiCoS dE 
jorNaliSmo dá viSibilidadE 
a casos de vioLência contra 
MuLher

Através do Projeto Florescer, alunos da Unicentro criaram peças jornalísticas 
que serão usadas no combate à violência contra a mulher 

concluindo o curso de Jornalismo da Unicentro, em parceria 
com a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as 
Mulheres e a Prefeitura Municipal de Guarapuava, criou o 
Projeto Florescer.
 O Projeto é formado por: um livreto que conta a 
história de quatro mulheres vítimas de violência; cinco spots 
radiofônicos que falam sobre os tipos de violência contra a 
mulher; e um vídeo documentário que retrata a violência 
doméstica. “O projeto nos possibilitou informar e ir além, sem 
reproduzir estereótipos”, afirmou Nadia Mocelin, uma das 
acadêmicas envolvidas no Florescer.
 O material será utilizado pela Secretaria de Políticas 
Públicas para as Mulheres durante as palestras e eventos 
de conscientização que realiza. “O alcance deste material é 
inestimável, pois dá voz às nossas mulheres. O testemunho 
delas fala mais do que qualquer palestra”, enfatizou a 
Secretaria Municipal da pasta e Vice-prefeita de Guarapuava, 
Eva Schran.
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