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celeiro de oportunidades, Guarapuava 
tem tudo para gerar resultados para 
seu negócio – basta ter as informações 
certas em mãos e saber divulgar
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Coluna
EmprESarial

EvEntoS Em dEStaQUE

1

2

3 4

65

1 – MOdAs JOlie Recebeu clientes e AMiGOs nO diA 02 
de AbRil  PARA O lAnçAMentO dA cOleçãO OutOnO/
inveRnO 2016

2 – nO diA 10 de AbRil, A uniMed GuARAPuAvA ReAlizOu O 
Xi bicicletAçO. O PeRcuRsO teve iníciO eM FRente à 
KOPAnsKi e teRMinOu nA lAGOA dAs láGRiMAs

3 – nO diA 24 de MARçO A equiPe dO chOcOlAtes AliAnçA 
Reuniu AMiGOs e clientes PARA cOMeMORAR MAis uM 
AnO dA eMPResA

4 – A  K u K A  M A l u K A  P R O M O v e u  u M  c O q u e t e l  PA R A 
A P R e s e n tA R  A  s e u s  c l i e n t e s  A  c O l e ç ã O 
O u t O n O / i n v e R n O  2 0 1 6

5 – A clOsett ReAlizOu nO diA 07 de AbRil uM chá dA tARde 
PARA APResentAR A cheGAdA de suA nOvA cOleçãO

6 – tAlissA KReusheR FOi A GAnhAdORA dA PROMOçãO tOdA 
lindA, PROMOvidA PelAs eMPResAs AtelieR le blAnc, 
JiMARA WilKe hAiR stylist e sAndRA hyczy FOtOGRAFiA. 
cOMO PRêMiO elA GAnhOu uM diA esPeciAl que incluiu 
cAbelO, MAquiAGeM e uMA seçãO de FOtOs 
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Coluna
novoS SócioS

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

1  –   studiO cePeF tRAininG And nutRitiOn

2  –   GuARA cAMPO

3  –   z MOdAs e AcessóRiOs

4  –   Mb seRviçOs

Fotos ACIG

1 2

3 4
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ao público que a empresa estava funcionando novamente, 
com qualidade e sob nova direção.

 Atendimento, pós-venda e capacitação 
também foram itens essenciais que identifiquei como 
oportunidades para me destacar. A maior reclamação do 
público era atendimento e assistência técnica, investindo 
nisso em pouco tempo consegui fidelizar meus clientes e 
ter um bom relacionamento na cidade.

 A partir de então as coisas começaram a melhorar. 
Busca de conhecimento foi extremamente importante para 
os negócios, conheci o CEME (Conselho Empresarial da 
Mulher Executiva) na Associação Comercial e Empresarial 
de Guarapuava, onde debatemos ideias e compartilhamos 
problemas que as mulheres empresárias enfrentam 
no mercado de trabalho e no dia a dia. Eu e meus 
colaboradores participamos de cursos e ficamos sempre 
atualizados para enfrentar o mercado no dia a dia.

 O fluxo de clientes na loja só tem melhorado a 
cada dia, hoje tenho confiança e fidelidade deles, na venda 
de produtos e nos serviços prestados. Ainda existem 
dificuldades, mas estou superando e buscado soluções 
a cada dia. Espero que o meu negócio prospere, que seja 
justa para meus clientes e também que seja referência em 
Guarapuava e região.

cOMPARtilhe suA eXPeRiênciA enviAndO A suA históRiA 
de eMPReendedORisMO PARA iMPRensA@AciG.cOM.bR e 

nós PublicAReMOs GRAtuitAMente nA RevistA AciG

Por Juliana Möller

Coluna
você, EmprESário

MinhA hisTóRiA DE 
EmPrEEndEdorismo

Sou natural do Rio Grande do Sul e morei em uma 
região de indústrias calçadistas, onde trabalhava em 
uma das fábricas. Cursei administração de empresas e 
no último ano, em 2005, surgiu a oportunidade de fazer 
intercâmbio nos Estados Unidos, onde morei por 9 anos. 
Antes de voltar para o Brasil, comentei com minha família 
o intuito de iniciar um empreendimento, quando meu pai 
expôs o caso de um amigo, que adquiriu uma franquia de 
piscinas e estava morando no Paraná. Entrei em contato 
com o mesmo, que me auxiliou passando os contatos 
necessários para adquirir uma franquia iGUi Piscinas.

 Em 2014 voltei para o Brasil, e logo após adquiri 
uma franquia iGUi Piscinas. Fiz cursos na área de vendas, 
instalação e manuseio de produtos químicos na sede da 
iGUi Piscinas. Passei por grandes desafios, tive que manter 
os custos da empresa com a pequena poupança que 
consegui trabalhando no exterior, além de tudo a empresa 
estava registrada com dois SAC do franqueado anterior 
e com péssima reputação no mercado, o que rendeu um 
grande esforço para reerguê-la. Primeiramente, resolvi as 
reclamações dos clientes junto à matriz, porém assumi a 
maior parte do prejuízo, tentado dessa forma reverter a 
imagem negativa que a empresa tinha. Em seguida, foram 
investidos em publicidade, que foi fundamental para levar 
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20 anoS 
Martins Materias para Construção 27/05/96
Auto Latas Globo 02/05/96
Metalurgica Filipin 01/05/96
21 anoS 
Gilvan Tecidos 02/05/95
23 anoS 
Mariza Bordados e Confecções 10/05/93
Supermercado Natal 03/05/93
25 anoS 
Afufape 31/05/91
Loja Dez - Loja 01 15/05/91
Loja Dez - Loja 02 13/05/91
26 anoS 
Recopeças 16/05/90
Funerária Santa Cruz 09/05/90
30 anoS 
Gralha Azul 23/05/86
31 anoS 
Tecnolar 29/05/85
33 anoS 
Erva Mate 81 03/05/83
34 anoS 
Guarapuava Diesel 17/05/82
37 anoS 
Unimed Guarapuava 16/05/79
41 anoS 
Fábrica de Carrocerias Carga Pesada 01/05/75
65 anoS 
Cooperativa Agrária Agroindustrial 05/05/51
70 anoS 
Colégio Adventista 13/05/46
79 anoS 
Farmácia Trajano 20/05/37
109 anoS 
Colégio Nossa Senhora de Belém 07/05/07

FUndaÇão FUndaÇão FUndaÇãoEmprESa EmprESa EmprESa
1 ano  

Consaúde 27/05/15

Clube da Navalha 11/05/15

2 anoS 

Prg Representação Comercial 19/05/14

3 anoS 

Znet Telecom 15/05/13

Avenida do Som e Auto Elétrica 15/05/13

4 anoS 

Maria Bonita - Loja 2 11/05/12

Locadora Vídeo Max 07/05/12

Unica Moda Teen e Infantil 05/05/12

Ortoclinic Odontologia 03/05/12

Pontual Calçados 02/05/12

5 anoS 

Rede Tv Play 30/05/11

Recitech Equipamentos e Segurança do Trabalho              19/05/11

Kintof Pneus e Autocenter Multimarcas 12/05/11

Generalnet Telecom 10/05/11

Guarapet Distribuidora 09/05/11

Rede Sul de Notícias 09/05/11 

6 anoS 

Seven Motors Comércio de Veículos                                      24/05/10

Agricola Agp 21/05/10

Paris Perfumaria 20/05/10

Vip Lava-Car 14/05/10

Mercado Tangara 11/05/10

Bs Assessoria 10/05/10

7 anoS 

Ideal Auto Peças 26/05/09

Sandra Hyczy Fotografia 20/05/09

F.k. Sistemas 05/05/09

8 anoS 
Mecânica Voldiesel 30/05/08
Diag Max Odonto 28/05/08
Worquim Piscinas 26/05/08
Seralle Calçados 13/05/08
Mercado Mini Mac 13/05/08
10 anoS 
Granvel - Granville Veículos 02/05/06
11 anoS 
Mix 20/05/05
Vicofarma Farmácia de Manipulação 09/05/05
13 anoS 
Aliança Contabilidade 20/05/03
MP Corretor de Imóveis 19/05/03
Royer/Mania Urbana 02/05/03
15 anoS 
Viga Forte - Materiais de Construção 23/05/01
16 anoS 
Glax Vidros e Acessórios 02/05/00
17 anoS 
Klicar Veículos 31/05/99
Tahech Advogados Associados 25/05/99
Lorena Rigoni Ragugneti-Dentista 10/05/99
Tijolão Materiais de Construção - Loja 2 02/05/99
18 anoS 
Nurrfon 21/05/98
Fortcar Center 11/05/98
Auto Pecas Bonsucesso 02/05/98
Floricultura Haus Hom 02/05/98
19 anoS 
Encape Papelaria 12/05/97
Fabi Recapagens de Pneus  05/05/97
Baterias Libra 02/05/97
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1 – Daniel Henrique Mattos Leão e Guilherme Fernando Mattos      
 Leão (Leão Consultoria em Pecuária Leiteira)

2 – Arinton Leuch e Nilmar Gonçalves (Chico Chaveiro)
3 – Janos de Mattos Horst (Dell Ano)
4 – Rogério Santos de Oliveira ( Datafibra)
5 – Tania Hamud e Escolastica Lukasievicz (Fau – Unicentro)
6 – Guilherme Mondim do Nascimento e Diego Camargo (Monna 

Malha)
7 – João Manoel Lopes (Posto Vila Bela)
8 – Marilize Lazzari e Kaellen da Rosa (Dell Ano)
9 – Mariano Rogenski Filho (Madeireira Flor da Serra)
10 – Aline S. Cosechen e Jacqueline Santos (Nova Med Produtos 

para Saúde)
11 – Kerllin Zimmer (Revista + Saúde)
12 – Thaiane Dangui e Thais Cozechen (Sempre Bela) 
13 – Lilian Cardoso e Jéssica Belo Silva (Instituto do Pé)
14 – Ulrike Winkler e Antonio Pinto de Oliveira (Arte Divina)
15 – Caroline Hossni, Jorge Hossni Junior e Jessica Hossni 

(Montello Ambientes Planejados)
16 – Luis Gustavo Souza, Marinéia Souza e Luiz Marcelo Souza 

(Aggimotos)
17 – João Carlos Haick (Instituto Virmond)
18 – Barbara Schisler Giacomini e Fabrício Proche (Tevah Moda 

Masculina)
19 – Lara Sganzerla e Vilmara Favero (Tevah Moda Masculina)
20 – João Adriano Bahls e Ivonete Dubiela Bahls (Topazyo 

Bijouterias)
21 – Ivani M. Kuster (Academia Usina Sports)
22 – Sonia Leuch e Francisco Osmar Leuch (Chico Chaveiro)
23 – Osmael Lysenko e Kely Rocha Fabri (Lysenko Locação)
24 – Paulo Cesar Nunes e Janete T. Roza (MP Vidros Temperados)
25 – Luiz Carlos Pieta (Caixa Econômica Federal)
26 – Paulo Gomes (RPC TV), Lilian Waschburger Cadore (Evidência 

Corretora), Paulo Meister (Agência Hey), Thiago Pfann (Agrícola 
Estrela) 

27 – Paulo Gomes, Rafael Zanin, Sergio Lopes Kaminski e Rafael 
Cardoso (RPC TV)

28 – Valcenor Fleck (Insight ) e Paulo Roberto S. de Lima (Acig)
29 – Luciane Mattos de Barros (Odonto Master)
30 – Nathânia Barbosa e Lilian Waschburger Cadore (Evidência     

Corretora)
31 – Rodrigo Alvarenga e Amanda Abreu de Alvarenga (Docinho 

docéu)
32 – Rudival Kasczuk (Fortcar Center)
33 – Juliana Buck Castro de Souza (Cilla)
34 – Elaine Brustolim, Ellis Regina Ramos (By Ellis) e Loren D’Angelo 

(Dale Carnegie)
35 – Giselle Juliana do Amaral (Acig), Eloi Mamcasz (Crachá Digital) 

e Tereza dos Santos (Acig)
36 – Eloi Mamcasz (Crachá Digital), Tereza dos Santos e Paulo 

Roberto S. de Lima (Acig)

Coluna
intEgracig

intEgracig - 15.04.16

Fotos: ACIG
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capa

tErra dE oPortUnidadEs: 
COnhECER DE PERTO O COnsUMiDOR 
PODE ALAVAnCAR sEU nEGóCiO

 O cenário é desafiador, mas olhar para o horizonte 
com as lentes da crise não ajuda a visualizar os bons 
negócios. Por isso, sai na frente o empresário que sabe 
como criar oportunidades, e para ser assertivo, conhecer 
de perto o consumidor faz toda a diferença. 
 Porém, informação só é útil quando você pode 
confiar. Na era digital, tem sido cada vez mais comum 
ver pessoas seguirem informações que não retratam 
o cenário real. “Não podemos mais acreditar em uma 
comunicação que não mensura resultados. Nossa missão 
é fornecer, aos empresários paranaenses, conhecimento 

para avançar nos seus mercados com confiança”, conta 
Marcos Franco, diretor de Marketing da RPC.
 Trazemos nesta edição uma pesquisa da RPC 
feita pela Kantar Ibope sobre Guarapuava, que vai 
mostrar informações sobre a cidade e oportunidades 
especiais para o mês de maio. “A pesquisa traz hábitos 
de consumo e tendências do varejo de Guarapuava que 
são importantes para abrir os olhos dos empresários 
para as oportunidades e os números de cidade”, conta 
Eloi Laércio Mamcasz, presidente da ACIG. Vamos 
juntos conferir?

Pesquisa aponta Guarapuava como um celeiro de oportunidades

Texto: Raquel Leite

Foto: Jean Wichinoski - 2016
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jantar, nos últimos 30 dias. Isso reflete outro dado 
importante para o varejo: são cerca de 129 mil 
pessoas de ambos os sexos, de todas as classes 
sociais e de 12 a 75 anos vivendo na cidade. Destas 
pessoas, 96% fizeram compras em supermercado e 
hipermercado nos últimos 30 dias, sendo que cerca 
de 50 mil são donas de casa.
 Conhecer dados como estes pode 
transformar as ações de comunicação de empresas 
localizadas em Guarapuava e Região. “Sem entender 
o mercado em que está inserida, fica difícil para 
uma empresa saber como investir nos canais que se 
comunicam com o seu público”, afirma o diretor de 
Marketing da RPC.

EStratÉgia rEQUEr inFormaÇão

 Você sabia que Guarapuava é a cidade do 
interior do Paraná onde as pessoas mais vão à praia? 
Cerca de 17% afirmam que fizeram essa viagem nos 
últimos 30 dias, um dado importante para empresas 
de diferentes segmentos – de agências de viagem a 
lojas de roupa que possuem “moda praia”.
 As informações de comportamento de 
consumo, de mídia e de tendências mundiais são 
extremamente importantes. A RPC acredita que, ter 
em mãos dados locais, que mostrem a realidade de 
cada cidade, facilita a tomada de decisões.
 Guarapuava é uma das cidades com menores 
números de alimentação fora de casa, cerca de 19% 
da população frequentou restaurantes ou saiu para 

capa

Fonte: Kantar ibope media - tgi light – praça guarapuava – banco out-nov 2015
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de Guarapuava acreditam que marcas conhecidas 
são melhores, e mais de 63% delas confiam na TV 
para se manterem informadas. Já pensou se elas 
deixam de conhecer sua marca, como isso pode 
impactar na publicidade? 

do Paraná (Fecomércio PR), 78% dos paranaenses 
se mostraram dispostos a comprar presentes para 
homenagear suas mães na data. Por isso, os lojistas 
sabem que é o momento para divulgarem seus 
produtos.
 Quando se fala em mães, a expectativa é que 
a intenção de compra continue no mesmo padrão. 
O que pode variar é o valor do ticket médio a ser 
gasto: em 2015, segundo a entidade, para 66% dos 
paranaenses o valor médio do presente ficou entre 
R$50 e R$100; e 25% afirmaram que gastariam entre 
R$ 101 e R$ 150.
 Para conquistar esses filhos que já têm 
intenções claras de compra, é preciso oferecer as 
melhores opções e mostrar que a empresa sabe 
como surpreender as mães na data. E se a intenção 
é comemorar em família, vale lembrar que 64,5% das 
mulheres de Guarapuava gostam de receber amigos 
e familiares em casa, e que 36,9% fizeram churrasco 
nos últimos 30 dias. Uma grande oportunidade para 
empresas do ramo alimentício aproveitarem a data 
comemorativa para divulgar promoções e novidades 
que atraiam esse público. 

 Sim, as mulheres de Guarapuava são vaidosas. Isso significa que empresários do setor de beleza, saúde, 
estética, bem-estar, entre outros que estejam localizados em áreas próximas ao município têm nas mãos uma 
excelente oportunidade de negócio. 

dE olho no pÚblico FEminino 

 É hora de trabalhar os diferentes 
segmentos, mas com um olhar mais atento. O 
público feminino, por exemplo, se reinventou nos 
últimos anos, assim como seu papel em casa e 
na sociedade. Sabe-se que 54,5% das mulheres 

mêS daS noivaS: Uma oportUnidadE para 
aQUEcEr o mErcado
 O Brasil tem uma tradição dos nossos 
imigrantes que celebra a feminilidade. Maio é 
considerado o mês das noivas, por ser o mês das 
flores na Europa, o que trouxe uma ligação forte com 
as mulheres, mães e também um mês de devoção à 
Maria, mãe de Jesus. 
 Em Guarapuava, tradições como a citada 
acima são muito respeitadas. A pesquisa da Kantar 
Ibope, disponibilizada pela RPC, mostra que para 
81,4% das mulheres é importante respeitar os 
costumes. O guarapuavano também tem a religião 
como traço forte. 86,0% das mulheres dizem que 
a fé é muito importante. Com características tão 
voltadas para a crença, as tradições e os costumes, 
esse mês é uma grande oportunidade de encantar e 
valorizar esse público. 

dE olho naS mãES, atrativoS para oS FilhoS
 Tradicionalmente, o Dia das Mães é um 
dos momentos mais esperados pelos varejistas. 
Só ano passado, segundo sondagem feita pela 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

capa

Fonte: Kantar ibope media - tgi light – praça guarapuava – banco out-nov 2015 – Filtro: público femino.
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 O momento de instabilidade econômica pelo qual 
passamos não é novidade para ninguém. Com a inflação na 
casa dos 9% em 2015, o cenário tem interferido nas finanças 
de empresas de diversos portes, especialmente das micro e 
pequenas, que têm encontrado dificuldades para liberação 
de crédito. Além das altas taxas de juros, a desaceleração da 
economia e o risco de assumir empréstimos a longo prazo 
têm impedido que muitos empreendedores tenham acesso a 
empréstimos.
 Existem hoje espalhados por todo Brasil cerca de 10 
milhões de micro e pequenas empresas. Uma alternativa viável 
para que estes negócios tenham acesso fácil e rápido ao crédito 
é a utilização dos serviços da Sociedade Garantidora de Crédito. 
Podem usufruir dos serviços da SGC empreendimentos das 
áreas de comércio, indústria, serviços e agronegócios. Além do 
acesso ao crédito, a SGC também proporciona aos seus sócios 
assessoria financeira e empresarial, maior prazo e menor taxa 
de juros das operações de crédito, melhoria da competitividade 
e integração a uma rede empresarial. 
 A empresária Cleris Batista Machado, da Vox Colcci, 
foi uma das primeiras empreendedoras a se associar à SGC 
Centro Sul. Ela enfatiza que o suporte dado pelo Sebrae para 
o funcionamento das SGCs é fundamental para que as micro 
e pequenas empresas tenham o acesso mais fácil ao crédito. 
“Os serviços da SGC dão ao empresário a oportunidade de 
qualificar e melhorar o seu negócio, já que devido à burocracia 
os pequenos acabam tendo muitas dificuldades junto às 
grandes instituições financeiras”, afirma.
 Para Cléris, a principal vantagem em conseguir o 
crédito através da SGC é o valor de juros aplicados às quantias. 

“Nos bancos convencionais as taxas ficam em torno de 3,5%. 
Pela SGC esse valor cai pela metade, o que permite que o 
empresário pague os juros e as parcelas do empréstimo ao 
mesmo tempo, sem se endividar ainda mais”, esclarece.

Economia

Como ConsEgUir Crédito dE 
UMA fORMA MAis sEGURA

O processo para empréstimos pelas SGCs é menos burocrático

Cleris Batista Machado foi bancária por 18 anos e se associou 
à SGC Centro Sul pela facilidade de obter o crédito 

os sErviços da sgC dão ao 
EmPrEsário a oPortUnidadE 
dE qUalifiCar E mElhorar 
o sEU nEgóCio, já qUE 
dEvido à bUroCraCia os 
PEqUEnos aCabam tEndo 
mUitas difiCUldadEs jUnto 
às grandEs institUiçõEs 
finanCEiras

“

“

Cleris Batista Machado – Empresária



maio 2016 23



24 Maio 2016

movimentar as lojas”, revela Mariana. 
 Para poder viabilizar este tipo de ação, as 
empresas nucleadas pagam um valor mensal que é 
utilizado para ajudar a cobrir as despesas com premiação, 
materiais de divulgação, entre outros. Os empresários que 
têm o interessem em participar do Núcleo devem entrar 
em contato com alguma das empresas participantes. 
Em reunião, o Núcleo fará a aprovação da entrada do 
novo membro e informará o valor da luva a ser pago para 
participação. 

 Participam do Núcleo de Lojistas de Confecções 
e Calçados da Acig as lojas: Arezzo, Bella, Casa Haick, 
Closett, Expressiva e Expressiva for Men, Linda Flor, Maria 
Bonita, Tevah, Unique e Vox Colcci.

EmprEEndEr

ação do núClEo dE ConfECçõEs E Calçados  
PREPARA AçãO PARA O DiA DAs MãEs

 O dia das mães é a data mais esperada pelos 
comerciantes, afinal trata-se da segunda época mais 
importante em volume de vendas e de faturamento, perdendo 
apenas para o Natal. Apesar das incertezas causadas 
pela situação econômica do Brasil, os empresários estão 
esperançosos com a comemoração e preparam uma série 
de iniciativas para turbinar as vendas.
 Exemplo disso é a ação realizada pelo Núcleo 
de Lojistas de Confecções e Calçados do Programa 
Empreender da Acig. A campanha Minha Mãe Melhor 
Companhia de Viagem tem como propósito fomentar as 
vendas nas empresas nucleadas. “A cada R$ 50,00 em 
compras os clientes receberão um cupom para participar da 
promoção. A ideia é que ao receber o cupom eles conheçam 
quem são as lojas participantes da campanha e também 
procurem estes locais”, explica a empresária Mariana 
Gravon, coordenadora do Núcleo. 
 Até o dia 31 de maio, os clientes que comprarem 
nas 10 lojas participantes concorrerão a uma viagem com 
acompanhante para Porto Seguro. O Prêmio contempla, 
além das passagens aéreas, despesas de translado e 
hospedagem, com café da manhã. “Nossa intensão é realizar 
ações como esta em diversas datas comemorativas, para 

nossa intEnsão é rEalizar 
açõEs Como Esta Em divErsas 
datas ComEmorativas, Para 
movimEntar as lojas

“

“

Mariana Gravon – Coordenadora do Núcleo de Lojistas de Confec-
ções e Calçados
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Coluna
EmprEEndEdor

Empreendedorismo 
em família
há mais de 30 anos seu iradi filipin saiu de santa Catarina para viver no 
Paraná. Em novembro do ano passado ele foi homenageado pela Câmara 
Municipal de Guarapuava com o Título de Cidadão honorário do Município, 
um motivo de orgulho para ele, a esposa Ivete e os filhos Eder, Juliana e 
Jaqueline. Junta, a família construiu a história da Metalúrgica Filipin 
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Coluna
EmprEEndEdor

todo dia. Então vendemos a mercearia e em 1996 
viemos para Guarapuava. 

sEus Três filhos TrAbAlhAM hojE nA 
METAlúrGiCA. QuAnDo ElEs CoMEçArAM A 
AjuDAr?
seu filipin: Os nossos filhos começaram a ajudar 
desde cedo. O Eder com 13, a Juliana e a Jaqueline 
também, desde pequenas. Eles iam para a escola e no 
tempo livre ajudavam. 
Dona ivete: Desde pequenininhos eles sempre foram 
muito companheiros do pai. 

voCês EnfrEnTArAM MuiTos DEsAfios nEssA 
CAMinhADA?
Juliana: A nossa história foi com a cara e a coragem, 
a gente começou do nada, de baixo, pagando aluguel 

sEu filipin, porQuE o sEnhor vEio CoM A 
fAMíliA pArA o pArAná?
seu filipin: Sou o quarto de nove irmãos. Nós 
viemos de Santa Catarina pra cá para trabalhar na 
lavoura, no Turvo, em 1981. Naquela época nem era 
município. O trabalho na lavoura não deu certo, porque 
não tínhamos maquinário e era difícil conseguir 
financiamento para a compra. Como eu morava 
no interior e a Ivete trabalhava na cidade, primeiro 
dando aulas e depois no posto de saúde, acabei indo 
para a cidade também. Foi quando uma pessoa que 
eu nem conhecia me procurou para abrirmos uma 
marcenaria. Começamos assim, depois abrimos a 
esquadria. Passado um tempo meu irmão mais velho 
saiu da lavoura e entrou como nosso sócio. Meu outro 
irmão que trabalhava como carreteiro também virou 
nosso sócio. Nos início dos anos noventa os sócios 
compraram minha parte e nós fomos para Pitanga. 
Ficamos cinco anos lá batalhando com esquadria e 
vidraçaria. A cidade na época era pequena e como a 
esquadria não deu certo, então mudamos de ramo. 
Vendemos a esquadria e abrimos uma mercearia. 
Era um ramo que não tínhamos afinidade, além disso, 
antes do Plano Real tínhamos que remarcar os preços 

“ ”
Uma Coisa qUE EU aCrEdito 
qUE fEz a EmPrEsa CrEsCEr 
E qUE vEm dando CErto é o 
rEsPEito qUE tEmos PElos 
CliEntEs
Eder Filipin - Empresário

Estrutura montada pela Metalúrgica Filipin 
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conseguir manter você vê que tudo que fez para chegar 
até aqui valeu a pena.
Juliana: A família inteira está aqui, então aqui é a nossa 
casa. Não separamos empresa de família. 
Dona ivete: Apesar dos nossos filhos mais velhos já 
serem casados e não morarem mais conosco estamos 
sempre juntos. Isso acaba somando experiências. Não 
temos mais crianças aqui, hoje trabalhamos em cinco 
líderes. Eu e o Filipin temos pouco estudo. Mas graças a 
Deus pudemos dar toda essa sequência porque os três 
estudaram. Agora nós estamos dando um apoio, mas 
quem tá tocando o barco com certeza são eles. 

o QuE voCês poDEM CiTAr CoMo uM DifErEnCiAl 
DA METAlúrGiCA filipin?
Eder: Uma coisa que eu acredito que fez a empresa 
crescer e que vem dando certo, já que agora todo 
mundo fala em crise e graças a Deus nós não 
estamos sentindo, pelo menos não a ponto de nos 
desesperarmos e queremos tomar uma atitude mais 
drástica, é o respeito que tanto o pai e mãe, quanto 
nós temos pelos clientes. Desde o cliente mais simples 
até o que tem mais recursos não há distinção. E isso é 
enxergado pelas pessoas. 
Juliana: Os funcionários da mesma forma. Por 
trabalharmos em família nós falamos que somos uma 
família. Nós damos a liberdade a eles até mesmo de 
contarem os seus problemas pessoais. 

QuAl ConsElho voCês DEixAM pArA QuEM 
prETEnDE Abrir uM nEGóCio?
Eder: Empreender nunca foi fácil, em qualquer 
circunstância. O que estamos passando hoje há 20 anos 
o pai já passava. Essa questão de crise, dos clientes 
virem aqui pedir desconto, isso sempre teve. O que faz a 
gente sempre continuar em frente é criar coisas novas, 
buscar meios de você expandir seu negócio. Porque se 
você ficar abitolado em uma coisa só você nunca vai 
crescer.
seu filipin: Honestidade, humildade e qualidade. São 
essas três coisas que dizem tudo. Se você abrir uma 
empresa, pode ser uma lojinha de três por três, e tiver 
essas características vai dar certo.

Coluna
EmprEEndEdor

aqui em Guarapuava. A gente tinha uma camionete, 
bem simples. O pai e o Eder sempre tiveram o espírito 
empreendedor, de ir atrás e construir. 
Eder: As nossas conquistas até hoje aconteceram 
porque o pai e a mãe sempre tiveram muito 
desprendimento. Quando começamos a esquadria 
aqui em Guarapuava pagávamos aluguel do barracão 
e da casa onde morávamos. Depois conseguimos 
vender a casa que tínhamos em Pitanga e comprar 
uma casa aqui. Após termos um problema com 
um sócio, o pai acabou pegando o barracão onde 
a empresa funcionava lá no bairro Primavera como 
pagamento e foi aí que a empresa começou a engrenar. 
Batalhando muito, o pai e a mãe conseguiram construir 
um sobrado. Aquela casa era o sonho da família, mas 
foi com a venda dela que surgiu a possibilidade de 
comprarmos o espaço em que estamos hoje, pois 
sentíamos a necessidade de um local melhor para que 
pudéssemos expandir o negócio. Com o dinheiro da 
venda do sobrado conseguimos comprar este espaço 
e um caminhão para também começarmos a trabalhar 
com pré-moldados.
seu filipin: Tudo que tenho devo à minha esposa e aos 
meus filhos.

QuAnTos ColAborADorEs A EMprEsA TEM 
ATuAlMEnTE?
Juliana: Quando mudamos para esse endereço na 
BR, a metalúrgica e os pré-moldados funcionavam na 
mesma empresa. Por questões comerciais, vimos a 
necessidade de dividir as duas empresas. Então uma 
ficou com o metal e a outra com os pré-moldados. 
Hoje na metalúrgica temos 20 funcionários. Juntando 
as duas empresas são 35 funcionários. 
seu filipin: O que mais nos atinge são os encargos 
e impostos, senão podíamos contratar mais dez 
funcionários. A retirada dos sócios é mínima. Tudo o 
que temos de lucro é investido na empresa. Isso há 
mais de 10 anos. 

CoMo é A Divisão EnTrE voCês DAs ATiviDADEs 
DA EMprEsA?
Eder: Eu e o pai dividimos os trabalhos para cuidar 
da questão orçamentária. Atendemos a produção, 
as entregas, os clientes, os funcionários, vistoriamos 
as obras. A Juliana fica com a parte financeira e 
burocrática. A mãe faz toda parte de secretaria da 
empresa. 
Dona ivete: Eu acabo não saindo muito daqui, mas eu 
amo o que eu faço. Quando passa o dia e eu vejo que 
deu tudo certo, que está entrando serviço com toda 
essa crise, cada um dando tudo de si 24 horas e assim 

“ ”

honEstidadE, hUmildadE E 
qUalidadE. são Essas três 
Coisas qUE dizEm tUdo. sE 
voCê abrir Uma EmPrEsa, 
PodE sEr Uma lojinha dE 
três Por três, E tivEr Essas 
CaraCtErístiCas, vai dar 
CErto
Iradi Filipin - Empresário
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 Evitar a exposição ao sol das 10 às 15 horas, utilizar 
filtro solar com fator de proteção no mínimo 30 diariamente, 
estar atento a pintas ou manchas suspeitas que possam 
aparecer na pele. São orientações simples, mas que 
infelizmente não estão ao alcance de toda população. De 
todos os tipos de câncer, o de pele é o mais comum entre os 
brasileiros. Estimativas do Inca (Instituto Nacional do Câncer) 
apontam que serão diagnosticados este ano 596 mil novos 
casos de câncer, destes quase a metade será de pele. 
 Foi pensando em frear as estatísticas que a 
Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional São Paulo 
criou o projeto Sol Amigo da Infância. O objetivo do projeto é 
repassar a educadores e alunos informações para combater o 
câncer de pele. Em 2015, com o apoio do Rotary International 
e do Conselho Empresarial da Mulher Executiva da Acig, 
a Dermatologista e Conselheira do Ceme Beatriz Garcia 
apresentou o projeto à Secretaria Municipal de Educação, 
para que se iniciasse um trabalho de conscientização junto às 
escolas públicas de Guarapuava. 
 Passado um ano, o Projeto Sol Amigo da Infância 
já capacitou coordenadores e diretores de 17 unidades de 
ensino no Município, entre escolas de ensino fundamental e 
CEMEI’S (Centros Municipais de Educação Infantil). “O projeto 
ainda está engatinhando, mas acreditamos que haverá uma 
mudança no comportamento das pessoas. Já percebemos 
isso com relação à escolha do melhor horário para as crianças 
saírem para o recreio”, afirma a Doutora Beatriz. Além dela, 
as também Dermatologistas Iara Rodrigues Vieira e Renata 
Tavares atuam como voluntárias nas capacitações oferecidas 
aos educadores.

 No último mês de abril, foi assinado o Termo 
de Cooperação Técnica entre a Sociedade Brasileira de 
Dermatologia e a Secretaria Municipal de Educação para que 
o projeto Sol Amigo da Infância continue a funcionar. Para 
a Secretária da pasta, Doraci Senger Luy, o projeto vem ao 
encontro de uma política da Secretaria em promover diversas 
ações de conscientização sobre os mais variados temas. 
“Os educadores que estão sendo capacitados levam essas 
informações aos demais profissionais das escolas durante os 
momentos de hora atividade. Quando essas informações são 
repassadas às crianças elas acabam sendo os agentes que 
levam as informações para os pais e demais familiares”, diz.

 Este ano, o projeto tentará atingir instituições 
de ensino tanto da região central como da periferia da 
cidade que não foram contempladas com a formação 
oferecida em 2015. As instituições de ensino particulares 
que também tiverem o interesse de participar das 
capacitações devem entrar em contato com as médicas 
voluntárias no projeto.

cEmE

ProjEto sol amigo da infânCia lEva CaPaCitação 
A EDUCADOREs DE GUARAPUAVA

no PrimEiro ano do 
ProjEto, EdUCadorEs dE 
17 UnidadEs dE Ensino 
rECEbEram informaçõEs 
sobrE os CUidados qUE 
dEvEm sEr tomados Com 
rElação ao sol

Em Abril, foi assinado o Termo de Cooperação Técnica para o segundo ano do Projeto    



maio 2016 29

capacitaÇão

EmPrEtEC: Uma fErramEnta qUE 
TRAnsfORMA A ViDA DO EMPREEnDEDOR

 Você conhece alguém que já fez o Empretec? Se a 
resposta é sim, certamente você observou que após o curso 
inúmeras mudanças ocorreram no negócio deste empresário. 
O Empretec é uma metodologia criada pela ONU (Organização 
das Nações Unidas) e tem como objetivo desenvolver em seus 
participantes características de comportamento empreendedor 
que auxiliem na identificação de oportunidades. Atualmente, o 
Empretec é promovido em 34 países. No Brasil, a metodologia é 
aplicada pelo Sebrae.
 Entre os dias 30 de maio e 04 de junho acontece mais 
uma turma do Empretec em Guarapuava. Podem candidatar-
se ao curso empresários e pessoas que têm o desejo de 
empreender. Para participar é necessário ir até o Ponto de 
Atendimento ao Empreendedor, localizado dentro da Acig e 
preencher uma ficha de inscrição, preferencialmente até o dia 
15 de maio. Na sequência, os candidatos são encaminhados 
para a entrevista com um profissional da área de psicologia, 
que avaliará se estão aptos a fazer o curso neste momento. 
Por se tratar de uma imersão, os candidatos devem ter a 
disponibilidade para se dedicar integralmente ao Empretec 
em seus seis dias de duração.  
 Pesquisa com empresários de todo Brasil divulgada pelo 
Sebrae há dois anos revelou que 75,4% deles tiveram crescimento 
de seu lucro mensal após a participação no Empretec. A empresária 
Daviele Bortolanza da Silva, da BS Assessoria, fez parte da turma 
de 2015 do curso. Ela conta que descobriu o seminário através de 
uma palestra de sensibilização, mas na época não pode participar, 
pois estava prestes a dar a luz. O que a fez procurar pelo curso 

no ano passado foi exatamente a transformação que notou nas 
empresas de vários clientes seus que já haviam participado da 
imersão. “Se pudesse repetir eu faria novamente, para aproveitar 
mais. Foi o melhor curso que eu já fiz”, enfatiza.

 Daviele explica que principal mudança promovida 
na empresa após o curso foi com relação a sua postura como 
empreendedora. Se antes ela tomava decisões no impulso, 
a fim de resolver as adversidades o mais rápido possível, 
agora o planejamento estratégico se tornou o grande norte 
do negócio. “Abrimos mercado em outros municípios, 
sem mudarmos nosso foco. Conseguimos ajustar a rotina 
financeira da empresa e realizar um processo melhor para a 
contratação de colaboradores. Descobri que você leva muito 
mais tempo tentando corrigir algo errado do que planejando 
a ação. O Empretec te ajuda a ter atitudes diferentes”, revela 
a empresária. 
 Mais informações sobre o Empretec podem 
ser obtidas pelo telefone (42) 3621-5562 ou pelo email 
paempreendedor@acig.com.br.

Daviele implantou inúmeras mudanças em sua empresa após fazer o Empretec

“ ”

dEsCobri qUE voCê lEva 
mUito mais tEmPo tEntando 
Corrigir algo Errado do 
qUE PlanEjando antEs da 
ação. o EmPrEtEC tE ajUda a 
tEr atitUdEs difErEntEs
Daviele Bortolanza da Silva, Empresária
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 No dia 13 de abril a Associação Comercial e 
Empresarial de Guarapuava realizou suas eleições 2016. 
O período para inscrição de chapas aconteceu de 03 a 
24 de março. Apenas a chapa Acig Somos Todos Nós se 
inscreveu para o pleito, o que não o excluiu, já que o estatuto 
da entidade não prevê eleições por aclamação.
 As eleições iniciaram-se logo após a Assembleia 
Geral que aprovou a Prestação de Contas da Associação 
referentes ao ano de 2015. O processo eleitoral se estendeu 
até às 20 horas. Estavam aptos a participar da votação os 
associados há mais de um ano que estivessem com suas 

mensalidades em dia. Cada empresa tinha direito a um voto, 
independente de seu porte, o que garante igualdade durante 
o processo. Conforme previsto em estatuto, não poderiam 
participar da votação associados enquadrados nas 
categorias de sócios beneméritos, honorários, profissionais 
liberais, autônomos, produtores rurais e institucionais. 
 Antes do início da votação, durante a Assembleia 
Geral, o senhor Nivaldo dos Passos Kruger, primeiro 
Presidente da Acig, falou sobre a importância do 
associativismo para o desenvolvimento do empresariado 
local. “O trabalho isolado produz um vazio social. A ideia 
do associativismo é fundamental para o crescimento das 
empresas”, disse.
 Já o candidato a Presidente pela chapa Acig somos 
Todos Nós, Rudival Kasczuk, ressaltou que mesmo tendo 
apenas uma chapa inscrita para o processo eleitoral, a 
participação dos empresários no processo dá legitimidade 
às atividades que serão desenvolvidas pela nova diretoria 
da Associação. “Através dos associativismo damos as 
mãos e lutamos pelo mesmo objetivo. O associativismo é 
o caminho para o desenvolvimento das nossas empresas e 
da nossa cidade”, declarou o Presidente eleito.
 Rudival Kasczuk, juntamente com os demais 
empresários que compõem a chapa Acig somos Todos 
Nós, assume o comando da ACIG no dia 16 de julho, durante 
o Jantar do Empresário.

ElEiÇõES

rUdival KasCzUK é 
ELEiTO PREsiDEnTE DA ACiG

Rudival Kasczuk assume a presidência da Acig em Julho 

dirEtoria EXEcUtiva
presidente: Rudival Kasczuk – FortCar Center

1º vice – presidente: Vilmar Domingues da Luz – Santa Maria Papel 
e Celulose

2º vice-presidente: Cledemar Antônio Mazzochin – Inviolável 
Monitoramento

vice-presidente para comércio: Claudinei Pereira – Imperium 

Imóveis

vice-presidente para indústria: Acássio Antonelli – Repinho

vice-presidente para assistência e prestação de Serviços: Miriam 
Cristina Matoba Abedala – Primeiro Estilo Escola de Natação

vice-presidente agrícola: Romualdo Prestes Kramer – Agroboi

diretor administrativo: Emerson Theodorovicz – Reptec Tecnologia

vice-diretor administrativo: Sergio Elizeu Micheletto – Micheletto 
Madeiras

diretor de Finanças e orçamento: Reinaldo Juliani – Energisa

vice-diretora de Finanças e orçamento: Graziela Beuren Córdova – 
Casa dos Colchões

diretor para assuntos de Spc: José Carlos Sovrani – Montana 
Peças e Acessórios

diretor de relações públicas: Zanoni Camargo Buzzi – Coamo

diretora de promoções e Eventos: Maria Inês Cordeiro da Silva 
Guiné – FM Promoções e Eventos

conSElho dElibErativo
Arnaldo Stock – Cooperativa Agrária Agroindustrial
Cleris Aparecida Batista Machado – Vox Colcci
Douglas Luis Limberger – Beijo Baiano
Eduardo Plestch – Dez Marchas
Ires Salete Previatti – Expressiva Modas
José Fernando Brecailo Junior – Grupo Superpão
Julio Cezar Pacheco Agner – Celta Móveis
Osvaldo Lins de Almeida Tavares – Pulsar Propaganda
Rui Sérgio Primak – Teorema Sistemas
Serlei Antônio Denardi – Escritório Atalaia
Silvério Antônio Simon – Lobo Pré-Vestibulares

Conheça quem são os empresários que estarão voluntariamente à frente da Associação pelos próximos dois anos:
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voU dE biKE! a biCiClEta Como Um 
MEiO DE inOVAçãO DOs nEGóCiOs

 Ela ainda está no topo dos itens mais desejados no 
Dia das Crianças e no Natal. Há quem a utilize por diversão, 
pelo contato com a natureza ou por questões de saúde. 
Especialistas em trânsito a apontam como o veículo do futuro, 
especialmente nas metrópoles. Sim, a bicicleta, uma velha 
conhecida nossa, é tudo isso. Mas você já pensou nela como 
uma maneira de ganhar dinheiro? Não, aqui não vamos falar 
sobre as lojas que oferecem bikes de diversos tipos, modelos 
e tamanhos, se adaptando às necessidades de cada ciclista. 
Vamos tratar de exemplos que provam que a bicicleta pode se 
tornar uma ferramenta de inovação, servindo para o início ou a 
melhoria de um negócio.

Uma hamburgueria sob duas rodas
 Formada em Publicidade e Propaganda, a jovem 
Bruna Périco sempre teve a vontade de empreender, desejo que 
aumentou após a descobrir que estava grávida. “Queria ter um 
negócio em que pudesse fazer meu próprio horário e dedicar 
mais tempo à minha filha”, diz. Entre os muitos negócios que 
pesquisou, optou por investir no ramo de alimentação. “Cheguei 
à conclusão de que tinha que focar em algo que eu fizesse bem. 
Como sempre gostei de cozinhar, surgiu a ideia de investir nos 
hambúrgueres artesanais”, comenta. 
 Entretanto, a princípio ela encontrou algumas 
dificuldades, já que não dispunha de capital suficiente para 
investir em um espaço físico. Em um primeiro momento, a 

jovem pensou em investir em um food truck ou em um trailer, 
contudo o quesito dinheiro ainda era um empecilho. Foi assim 
que através da internet Bruna conheceu as food bikes. “Eu já 
tinha perdido as esperanças de abrir um negócio. Foi quando 
vi na internet que essa onda das food bikes estava começando 
em São Paulo,” revela. 

 Como a maioria das bikes que encontrou 
comercializava apenas produtos prontos, como doces 
e salgadinhos industrializados, Bruna recorreu mais 
uma vez à amiga internet, para descobrir uma empresa 
que fabricasse uma bicicleta com as especificações de 
que necessitava. Foram meses entre a formatação e 
execução do projeto até a chegada do veículo, até que 
em março deste ano a jovem empreendedora inaugurou 
o Pedala Burger. 

EU já tinha PErdido as 
EsPEranças dE abrir Um 
nEgóCio. foi qUando vi na 
intErnEt qUE Essa onda das 
food biKEs Estava ComEçando 
Em são PaUlo

“

“

Bruna Pétrico, proprietária da Pedala Burger

Foi o desejo de empreender que fez com que Bruna investisse no Pedala Burger
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doçura via bike
 Amanda J. de Abreu Alvarenga trabalha com a 
produção de doces para eventos há cerca de cinco anos e há 
um constituiu a empresa Docinho do Céu. Foi nesse período 
de formalização que ela decidiu transformar o carro-chefe do 
seu negócio (no caso, a bicicleta chefe). “Como já fazia algum 
tempo que eu trabalhava com os doces queria inovar. Comecei 
a pesquisar e vi que a tendência eram os food trucks. Como 
o custo de produção e venda dos doces é menor, vimos que 
não era viável”, revela, lembrando que foi também através da 
pesquisa que encontrou as food bikes. 
 A bicicleta, que segue uma tendência retrô, atende 
somente em eventos. A ideia tem chamado tanto atenção que 
Amanda avalia o crescimento de sua clientela em praticamente 
100%. “Há meses que estamos trabalhando com a bike em 
quase todos os finais de semana. Nossa agenda está lotada 
até metade do ano”, declara. 
 A bike da Docinho do Céu foi projetada pela própria 
Amanda e por seu esposo, com peças de outras bicicletas. Os 
doces são produzidos em casa e para garantir um ar ainda mais 

familiar são levados até os eventos em panelas. “Queria trazer 
essa coisa mais caseira. Levamos sempre os brigadeiros preto 
e branco prontos e, na hora de servir, a pessoa escolhe qual a 
cobertura quer colocar”, explica. 

 Além da carreira como empreendedora, Amanda 
também é funcionária pública. Porém, o sucesso da 
Docinho do Céu no último ano a faz ter planos de ampliar 
o negócio no futuro. “Eu e meu marido temos trabalhos 
seculares, mas ano que vem pretendemos investir mais 
pesado nos doces, quem sabe até abrir um café”, finaliza. 

Amanda viu na bicicleta uma maneira de inovar no mercado de doces

“ ”
há mEsEs qUE Estamos 
trabalhando Com a biKE Em 
qUasE todos os finais dE 
sEmana. nossa agEnda Está 
lotada até mEtadE do ano
Amanda J. de Abreu Alvarenga, proprietária da Docinho do Céu

 A bicicleta é equipada com um compartimento onde 
são guardados os materiais para a montagem do espaço 
(como as luminárias, por exemplo), as caixas de pão e a chapa 
para a preparação dos hambúrgueres artesanais. As bebidas 
e produtos refrigerados são levados até os locais de carro. 

A hamburgueria móvel atende durante a semana em locais 
próximos a duas faculdades da cidade. Em alguns finais de 
semana o Pedala Burger também participa de eventos. “Está 
sendo muito positivo, não mensurava que o resultado seria tão 
bom”, afirma Bruna. 
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Prefeito Empreendedor. A escolha do vencedor em cada categoria 
é feita através de uma auditoria, que valida todas as informações 
presentes nos projetos inscritos. 

 Para o Superintende do Sebrae Paraná, Vitor Roberto 
Tioqueta, a premiação serve como um incentivo aos gestores 
que trabalham pelo desenvolvimento local através do incentivo 
aos micro e pequenos empreendedores. “Mais de 90% das 
empresas do Estado são de micro e pequeno porte, portanto, 
o desenvolvimento do Paraná é favorecido quando se trabalha 
em conjunto com elas. O Prêmio é uma forma encontrada pelo 
Sebrae para estimular o investimento nas micro e pequenas 
empresas como instrumento de desenvolvimento, de geração 
de ambiente de negócios mais justo e da preparação de 
empreendedores para o futuro”, disse. 

prEmiaÇão

gUaraPUava ConqUista Prêmio dE inCEntivo 
às MiCRO E PEqUEnAs EMPREsAs

 No dia 04 de abril, Prefeitos de diversos municípios do 
Paraná estiveram no Auditório do Sebrae, em Curitiba, para entrega 
da etapa estadual do Prêmio Prefeito Empreendedor 2016. Dos 
105 projetos inscritos para a premiação, 22 foram selecionados 
para a final da etapa. Em nome da Prefeitura de Guarapuava, 
o Prefeito Cesar Silvestri Filho concorria em duas categorias: 
Desburocratização e Formalização e Municípios Integrantes do 
G100, esta última vencida pelo guarapuavano. 
 Para Cesar Filho, a conquista da premiação é um 
resultado muito expressivo, fruto de uma série de ações praticadas 
pela administração pública municipal nos últimos anos, com o 
objetivo de entender e atender os anseios da classe empresarial 
da cidade. “Quando assumimos a Prefeitura, o primeiro passo foi 
buscar uma parceria estreita com a Associação Comercial, para 
saber quais eram as dificuldades do setor e juntos propormos uma 
série de medidas”, ressaltou. 
 Entre as principais ações realizadas pelo governo 
municipal que garantiram a conquista do Prêmio estão a 
regulamentação da Lei Municipal da Micro e Pequena Empresa, 
a desburocratização dos processos de abertura e legalização dos 
negócios através da Agência do Empreendedor e as oportunidades 
dadas aos micro e pequenos empreendedores através do Fundo de 
Inovação, uma parceria entre a Prefeitura e o Sebrae que subsidia 
até 80% do valor gasto na contratação de serviços técnicos que 
sejam utilizados na melhoria das empresas. 
 No dia 10 de maio, Cesar Silvestri Filho estará 
representando Guarapuava na entrega da etapa nacional do Prêmio 

qUando assUmimos a 
PrEfEitUra, o PrimEiro Passo 
foi bUsCar Uma ParCEria 
EstrEita Com a assoCiação 
ComErCial, Para sabEr qUais 
Eram as difiCUldadEs do sEtor 
E jUntos ProPormos Uma 
sériE dE mEdidas

“

“

Cesar Silvestri Filho – Prefeito de Guarapuava

Guarapuava concorria em duas categorias do Prêmio

Foto: Abimael Valentim 
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