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

COMERCIAL ACIG
(42) 3621-5575

comercial@acig.com.br

Como representante do setor empresarial de Guarapuava a ACIG vem no 
decorrer de seus 62 anos de história realizando um trabalho de excelência 
à classe, oferecendo serviços e produtos, além da busca constante à 
promoção do desenvolvimento socioeconômico de nossa cidade e região.
Com esta visão e a posse da nova diretoria Biênio 2016-2018 foi criado 
um “conselho político”, formado por membros da atual diretoria, com o 
objetivo de uma maior aproximação da entidade com os poderes públicos. 
Aproximação esta que consideramos um dos fatores fundamentais para 
o avanço e maior desenvolvimento de toda sociedade. 
O conselho político vem pautando sua atuação na defesa de reformas 
estruturantes que gerem um ambiente mais favorável aos negócios. Para 
tanto entendemos que algumas medidas são extremamente urgentes e 
necessárias como: a reforma, modernização e flexibilização nas relações 
trabalhistas; redução dos gastos públicos; viabilização de investimentos 
focados em infraestruturas; fiscalização da utilização dos recursos 
públicos; e uma reforma tributária que modifique as normas e reduza 
a carga tributária sobre as empresas. Sem esquecer a reforma política, 
fundamental para que se crie no Brasil uma nova cultura de gestão sobre 
o bem público.
Este trabalho iniciado pelo conselho espera contar com apoio e 
envolvimento de toda sociedade. Deixamos aqui o convite à participação 
do empresariado de forma consciente, com ideias, contribuindo para 
o desenvolvimento de políticas públicas que acelerem a retomada do 
desenvolvimento.
Para encerrar, acreditamos que apesar 
de todas as dificuldades econômicas 
e políticas enfrentadas em 2016, o 
momento começa a se transformar e 
neste ano um cenário mais favorável à 
atração de investimentos, geração de 
emprego e renda, começa a despontar e 
seguramente seguindo com as reformas 
necessárias dias melhores virão. 
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Coluna
EMPRESARIAL

EVENTOS EM DESTAQUE
1  –  EM NOVEMBRO, A MODAS JOLIE ENTREGOU À CLIENTE SILVANA SERPA 
GORSKI O PRÊMIO DE UM FINAL DE SEMANA NO HOTEL HIDROMINERAL 
DORIZZON. SILVANA FOI CONTEMPLADA DURANTE SORTEIO EM 
COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA LOJA 

2 –  EM DEZEMBRO, AS EMPRESÁRIAS JANAÍNA LIMA E SABRINA DA MATA 
OLIVEIRA LACERDA VIEIRA INAUGURARAM A DONNA FASHION STORE

3 –  NO FIM DE NOVEMBRO, A EMPRESÁRIA ELISANDRA MILLA COMEMOROU 
MAIS UM ANIVERSÁRIO DO ARMAZÉM DONA SOPHIA

4 – O DIRETOR ADMINISTRATIVO DA ACIG, EMERSON THEODOROVICZ E 
O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO, RUDIVAL KASCZUK, PRESTIGIARAM OS  
EMPRESÁRIOS LAIS E BRUNO GOTARDO NA INAUGURAÇÃO DA CASA DAS 
BATERIAS

5 – CO N F R AT E R N I Z A Ç Ã O  D O  C O N S E L H O  E M P R E S A R I A L  DA 
M U L H E R  E X E C U T I VA

1

2 3

54
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BEM-VINDOS À ACIG
ESTES SÃO OS MAIS NOVOS ELOS DE NOSSA 
CORRENTE ASSOCIATIVISTA
1   –   XGP EMPREENDIMENTOS
 
2   –   ODONTO EXCELLENCE 
3   –   CUNICO ADVOCACIA
4   –   CAFETERIA GRÃO CAFÉ 
5   –   TRICOS HAIR CLINIC TRATAMENTO CAPILAR
6   –   DONNA
7   –    CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DR. ELIAKIN ROBERTO                          
      DO CARMO Fotos ACIG

Coluna
NOVOS SÓCIOS

1

2

4

6 7

3

5
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o que tinha e assumir este negócio. 
No in íc io ,  passamos por muitas 

di f iculdades,  não havia estoque suf ic iente 
tampouco recursos para provê-los,  então 
optei  por  um recomeço gradat ivo.  Refazer 
estoques dentro das possibi l idades e 
pr incipalmente restabelecer  contatos.  F iz 
uma l ista com potenciais c l ientes f ixos e 
fui  pessoalmente fazer  v is i tas em escolas, 
escr i tór ios e lo jas da região,  para conseguir 
formar uma nova cl ientela.   Apesar de 
ter  t rabalhado muitos anos no comércio 
anter iormente,  não havia trabalhado como 
administradora,  e  aqui lo tudo era novidade. 
Um desaf io que resolv i  enfrentar.

Com o tempo este período de dificuldade 
foi ficando para trás, as coisas começaram a 
se estabil izar, com muito trabalho e dedicação 
fui ganhando a confiança de clientes e 
fornecedores.  A cada dia fui aprendendo 
um pouco mais sobre como administrar a 
papelaria e como deve ser o dia a dia de um 
empreendedor. Hoje, posso dizer que temos 
uma posição estável no mercado atendendo 
toda a região, entretanto sei que cada dia é um 
aprendizado, um novo desafio e busco sempre 
novas formas de cativar meus clientes nesse 
mundo cada vez mais competitivo.

Com o  apo io  e  conf iança  de  c l i en tes 
ant igos  e  novos ,  a  Graf i te  Pape la r ia 
p rocura  a tender  a  todos  com car inho  e 
a tenção  espec ia l ,  um t raba lho  rea l i zado 
em con junto  com minhas  f i lhas ,  sempre 
com o  sonho  de  c r ia r  um legado  com base 
no  t raba lho  e  perseverança . 

Deixo aqui meu agradecimento aos 
nossos clientes, agradeço a confiança 
depositada em nosso trabalho, à minha 
família, principalmente minha mãe e fi lhas, 
que sempre acreditaram nesse trabalho e 
estiveram ao meu lado, sendo alicerce durante 
esta caminhada.

COMPARTILHE SUA EXPERIÊNCIA ENVIANDO A SUA HISTÓRIA 
DE EMPREENDEDORISMO PARA IMPRENSA@ACIG.COM.BR E 

NÓS PUBLICAREMOS GRATUITAMENTE NA REVISTA ACIG

Por Elisangela Machado 

Coluna
VOCÊ, EMPRESÁRIO

MINHA HISTÓRIA DE 
EMPREENDEDORISMO

Chamo-me Elisangela Machado, nasci e 
cresci em Guarapuava. Comecei a trabalhar 
aos 16 anos, sempre no comércio, onde aprendi 
a sondar o que o consumidor procura e como 
ele gosta de ser tratado. Em 2006, recebi uma 
proposta de emprego que me levou para o 
Distrito de Entre Rios, onde permaneci mesmo 
após ter saído da empresa que me levou até 
este lugar. Após algum tempo, percebi uma 
oportunidade para ter meu próprio negócio. 

Na época, estava me graduando 
em Secretariado Executivo Bil íngue pela 
UNICENTRO e vivendo às sombras do 
desemprego, quando em conversa com a 
proprietária de uma papelaria da região soube 
que ela tinha intenção de atuar em outra área. 
Em um primeiro momento analisei o potencial 
da papelaria, se mesmo passando por 
dificuldades devido ao fato de ela estar dando 
pouca atenção ao negócio a loja teria fôlego 
para se recuperar. Resolvi então investir tudo 
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semana no facebook o quadro RSN Entrevistas. São entrevistas 
transmitidas ao vivo através da rede social, sobre diversos assuntos 
de interesse da comunidade e que têm tido uma boa aceitação 
do público. Além disso, a empresa fechou 2016 com dois projetos 
engatilhados: o primeiro deles, a revista eletrônica Persona, que deve 
ter quatro edições durante o ano, simbolizando as quatro estações. 
O segundo é a singlepage Simplesmente Guarapuava, uma revista, 
também em formato digital, que une o texto a ilustrações. 

 Para 2017, a Rede Sul de Notícias promete mais 
novidades. Como uma maneira de estar mais perto de seus 
leitores, o site vai descentralizar sua redação, trabalhando em 
quatro regiões estratégicas da cidade. “Hoje muitas pessoas nos 
procuram como porta-vozes da população, por isso precisamos 
empoderar nosso leitor, já que entre 60 e 70% das nossas matérias 
são baseadas em pautas que nos chegam através do público”, 
conclui Cristina Esteche. 

RECONHECIMENTO

REDE SUL DE NOTÍCIAS: INOVAÇÃO
E JORNALISMO LADO A LADO

 Há 16 anos, pensar em empreender no interior do 
Paraná através de um site de notícias não parecia uma ideia muito 
animadora. Em Guarapuava, por exemplo, o que predominava 
era a trabalhosa, e hoje obsoleta, internet discada, e o número de 
residências conectadas à rede não chegava a cinco mil. Apesar 
disso, a jornalista Cristina Esteche resolveu ‘inovar’, dando início 
às atividades da Rede Sul de Notícias, portal que só no último mês 
de novembro registrou mais de 14 milhões de acessos. “No início a 
Rede era um adendo da Tribuna, o jornal impresso do qual eu era 
proprietária. Mas há mais ou menos uns seis anos a web engoliu 
o jornal impresso, porque no impresso você sempre dá a notícia 
atrasada e na web não, o jornalismo acontece em tempo real”, 
explica a jornalista. 
 Não à toa, o pioneirismo da Rede Sul de Notícias rendeu à 
empresa o Prêmio Mérito Empresarial 2016 na categoria Inovação. 
Pensando em informar de forma mais rápida e completa, a Rede Sul 
apostou na convergência de mídias, aliando texto, som, imagem e 
ferramentas oferecidas pelas redes sociais para criar mais sinergia 
com seu público. “O que queremos enquanto Rede Sul é dar ao 
nosso leitor o que se tem de melhor em comunicação. Se podemos 
enriquecer com o áudio de uma entrevista ou com um vídeo, por que 
não fazer?”, argumenta Cristina. 
 Na avaliação da jornalista, a conquista do Prêmio serviu 
como incentivo para toda equipe que faz parte da Rede Sul de 
Notícias, trabalhando todos os dias para levar informação ao público 
não apenas de Guarapuava, mas também da região. “Quando 
recebemos o Prêmio foi unânime o sentimento de reconhecimento 
pelo trabalho que realizamos durante todos esses anos. Do nosso 
trabalho enquanto imprensa mesmo, porque ser jornalista não é 
tirar uma capa quando termina o expediente e ir embora, somos 
jornalistas 24 horas por dia”, afirma. 
 E as inovações não param. Pouco depois da conquista 
do Mérito Empresarial, a Rede Sul passou a realizar três vezes por 

A Rede Sul de Notícias recebeu o Prêmio Mérito Empresarial 2016 na categoria inovação pela convergência 
de mídias implantada para informar seu público

QUANDO RECEBEMOS O PRÊMIO 
FOI UNÂNIME O SENTIMENTO 
DE RECONHECIMENTO PELO 
TRABALHO QUE REALIZAMOS 
DURANTE TODOS ESSES ANOS. 
DO NOSSO TRABALHO ENQUANTO 
IMPRENSA MESMO, PORQUE 
SER JORNALISTA NÃO É TIRAR 
UMA CAPA QUANDO TERMINA O 
EXPEDIENTE E IR EMBORA, SOMOS 
JORNALISTAS 24 HORAS POR DIA

“

“

Cristina Esteche – jornalista e proprietária da Rede Sul de Notícias
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36 ANOS 
Expresso Guarios 02/01/81
Ótica Vision 01/01/81

37 ANOS 
Chuveirão das Tintas 12/01/80

38 ANOS 
Frenobras 12/01/79
Casa dos Vidros 02/01/79

41 ANOS 
Regina Papelaria 02/01/76

42 ANOS 
Agroplan 02/01/75
Gutfreund Mat. Construção 01/01/75

48 ANOS 
Alfaiataria Carlinhos 02/01/69

51 ANOS 
Lacerda Mat. de Construção e Acabamentos                      03/01/66

58 ANOS 
Casa Modelo 02/01/59

65 ANOS 
Banco do Brasil 19/01/52

75 ANOS 
Casa Favorita 05/01/42

FUNDAÇÃO FUNDAÇÃO FUNDAÇÃOEMPRESA EMPRESA EMPRESA
1 ANO  

Academia Companhia do Corpo 06/01/16

Plano de Serviços Contábeis 04/01/16

Farmácia Nato Farma 01/01/16

2 ANOS 

Pedra D’água 29/01/15

J. Infosytem 23/01/15

Laboratório Mestre 05/01/15

3 ANOS 

Imperio Bijoux 20/01/14

4 ANOS 

Clínica Atitude 18/01/13

Analuna 17/01/13

Construmax Materiais de Construção 09/01/13

5 ANOS 

Physio Saúde e Bem Estar 19/01/12

Loja São Pedro 16/01/12

6 ANOS 

Café Araucária 20/01/11

7 ANOS 

Bagoonça Buffet 02/01/10

8 ANOS 

Auto Posto Samambaia II 27/01/09

CCAA 26/01/09

Mercado Duas Irmãs 20/01/09

Avitemp 19/01/09

9 ANOS 

Assemblage 31/01/08

Sabor da Carne 30/01/08

Cidadesoft 25/01/08

Softgraf Cursos Avanc em Informática 22/01/08

Celta Móveis 18/01/08

Construart Materiais de Construção 17/01/08

11 ANOS 

Kaneko Imóveis 19/01/06

12 ANOS 

Inviolável Monitoramento 14/01/05

13 ANOS 

Montana com Peças e Acessórios 21/01/04

Faculdade Guairacá 09/01/04

14 ANOS 
Bella Presentes 23/01/03
Primeiro Estilo Natação 02/01/03
Vitalnet 01/01/03

16 ANOS 
Milaene Presentes 15/01/01
Nacional Gás Dubena 02/01/01

17 ANOS 
Pensionato Fernanda 15/01/00
Aquário Confecções 06/01/00
Personal Clinic 02/01/00

18 ANOS 
Kuster Agência de Viagem e Turismo 06/01/99
Supermercado Realeza 04/01/99
Plano de Luto Belem 01/01/99
Escola Artemoção 01/01/99

19 ANOS 
Teorema Informática 28/01/98

20 ANOS 
FM Promoções e Eventos Ltda 31/01/97
Guindastes Guara 30/01/97
Paris - Lavanderia E Tinturaria 20/01/97
Tomo Center 20/01/97
Posto Nevada 02/01/97
Mercadão de Peças 2000 02/01/97
San Marino Palace Hotel 02/01/97

22 ANOS 
São Cristóvão Mat. Construção 31/01/95
Guaradiesel Ltda 12/01/95
Van Gogh Gastronomia 05/01/95

23 ANOS 
Agência Franqueada Vila Buch 20/01/93

25 ANOS 
Gp Toldos, Luminosos e Outdoor 13/01/92

27 ANOS 
Shopping Maria Antonia 02/01/90
Sak Som 01/01/90

30 ANOS 
Marmoraria JMW 02/01/87

31 ANOS 
Vulcanizadora Guairacá 02/01/86

35 ANOS 
Renovadora De Motores Scartezini 02/01/82

EMPRESA ADESÃO

NOVOS ASSOCIADOS

LA FEMME 22/11/16

DONNA 22/11/16

MAXORGANI SEGURANÇA LTDA - ME 22/11/16

MARCELO GOMES DE ASSIS 22/11/16

ADRIANO CABELEIREIRO 06/12/16

CONFIRA COLONIA 06/12/16

ELIAKIN ROBERTO DO CARMO 08/12/16

CUNICO ADVOCACIA 08/12/16

MARCOS CRUZ PERSONAL TRAINNER 06/12/16

ODONTO EXCELLENCE 08/12/16

SUPER PONTO FORTE 06/12/16

SUPERMERCADO PONTO FORTE 08/12/16

VIVEIRO DE FLORES GABRIELA TRATZ 06/12/16

MARIA DO ROCIO CORDEIRO DA SILVA 15/12/16

TRICOS-HAIR-CLINIC-TRAT. CAPILAR 30/12/16
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20 ANOS 
Destak Cosméticos 01/02/97

21 ANOS 
Sergio Osany G. Vieira -Médico 27/02/96
Wizard Idiomas 27/02/96
Dental Life 26/02/96

26 ANOS 
Sanir Karam Semaan Dentista 01/02/91

27 ANOS 
Sul Brasil Loja de Seguros 09/02/90
Escricon Escritório de Contabilidade Ltda 05/02/90

31 ANOS 
Langaros Calçados 07/02/86

33 ANOS 
Sicredi - Agencia Guarapuava 21/02/84

36 ANOS 
Dilson Joalheiro 07/02/81
Casa das Economias 02/02/81

38 ANOS 
Imobiliária Feroz 09/02/79

43 ANOS 
Imobiliária Gaspar 21/02/74

46 ANOS 
Rádio Cultura - Am/Fm 18/02/71

74 ANOS 
Gelinski Materiais de Construção 01/02/43

104 ANOS 
Hospital São Vicente 01/02/13

FUNDAÇÃO FUNDAÇÃO FUNDAÇÃOEMPRESA EMPRESA EMPRESA
1 ANO  
Guaracampo 01/02/16

3 ANOS 
Igui Piscinas 21/02/14
Caio Mayer Fotografia 21/02/14
Mundial Auto Center 20/02/14
Plug 20/02/14
Truckvel 20/02/14
Master Control 05/02/14
Linda Flor Mulher 03/02/14

4 ANOS 
Atlanta Sistema de Segurança 27/02/13

5 ANOS 
Z Modas e Acessórios 16/02/12
Motel Luminni 08/02/12
Zeus -Excelencia em Segurança Eletr 07/02/12
Adriano Cabeleireiro 07/02/12
Implanthos Odontologia 06/02/12
Clínica Odontológica Dr. Rodrigo Woidelo 01/02/12

6 ANOS 
Michelly Gronkoski 18/02/11
Gilson Francisco Araldi- Corr. Imóveis 16/02/11
Blush 11/02/11
Pneoeste Centro Automotivo 07/02/11
Platao Sistema Educacional 07/02/11

7 ANOS 
Conplater Consultoria Emp., Coop. E 25/02/10
Cleverson Jose Ribeiro 22/02/10
Impacto Comunicação Visual 09/02/10

8 ANOS 
Pindorama Fomento Mercantil 11/02/09

9 ANOS 
Resinas Araucaria 26/02/08
Auto Elétrica Primavera 26/02/08

Jota Diesel 13/02/08
Carrocerias Santo André 01/02/08

10 ANOS 
Arasig Empreendimentos Imobiliários 13/02/07
Suprinil 13/02/07
Varejão Auto Peças 08/02/07
I9 Comunicação Integrada 01/02/07
FM Pneus 01/02/07

11 ANOS 
Renata Gehilza 10/02/06
Bacana Mangueiras 01/02/06

12 ANOS 
Histocenter 17/02/05

13 ANOS 
D’alice Chocolates 19/02/04

14 ANOS 
Stop Car Peças 21/02/03
Trópicos Ind. Com. Ltda 19/02/03
Cachorrão Prensado 05/02/03
Scarpe Calçados 01/02/03

15 ANOS 
Auto Center Santa Cruz 15/02/02
Casa Dos Presentes 01/02/02

16 ANOS 
Oralclass Clínica Odontológica 12/02/01
Villena Presentes 01/02/01

17 ANOS 
Recruta Zero Alfaiataria 28/02/00

18 ANOS 
Escola Integração 09/02/99
Coamo 05/02/99
Guarafer Ferro e Aço Ltda 01/02/99
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1 – Luis Crochinski (Metalúrgica Visão)

2 – Maria Vitória Sovrani e José Carlos Sovrani (Montana 

Peças e Acessórios)

3 – Luiz Antonio Dangui (AGF Saldanha)

4  – Mario Bilek (Contabil Bilek) e Rosemeri 

Althaus(Sindicato Rural de Guarapuava)

5 – Ciro Blaka Junior (Chuveirão das Tintas)

6 – Agnaldo Nesi (Inviolável)

7 – Guilherme Kok e Anderson Ferraz (Sicoob)

8 – Luciani Freitas (Latreille) 

9 – Samuel Kleber G. Vieira e João Souza (AGF Lobo Guará)

10 – Antonio Rigo Bello e Fernando Rigo Bello (Mercadão de 

Peças 2000)

11 –  Cristina Esteche (Rede Sul de Notícias) 

12 – André Sell (Chuveirão das Tintas)

13 – Isabelle Caldeira Manfredini e Thiago Luis Meinerz 

(CCAA) 

14 – Vilmar Domingues da Luz (Diretor da Acig) 

15 – Larissa Micheletto e Jeanderson Micheletto (Adéli 

Joias)

16 – Julieta Cordeiro (Pensionato Fernanda) e Lara Cerize 

Mena Sganserla (Tevah Moda Masculina)

17 – Renata Leal e Patricia Ap Pinto (Auto Posto 

Samambaia II)

18 – Edson Lessei (Acig) e Danilo Marcondes (Melhor 

Negócio Consorcio) 

19 – Isabela Veronese Silva (Plano de Serviços Contábeis)

20 – Carlos Cesar e Maria Izabel (C.C.M Pisos)

21 – Luciana Queiroga Brem (Sindicato Rural de 

Guarapuava), Sabrina Araujo (Assemblage), Claudete 

Bastian (Assemblage)  e Elizabeth Machado (Revista Visual)

22 – Maria Inês Guiné (FM Promoções e Eventos)

23 – Guto Klosouwski (Câmara Municipal) e Guilherme 

Lopes (Câmara Municipal)

Coluna
INTEGRACIG

INTEGRACIG - 13.01.17

Fotos: ACIG
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24 – Samuel da Silva Pinto (Câmara Municipal)
25 – Evilásio Gentil (Faculdade Guairacá)
26 – Jose Abel Olivo (Observatório Social de Guarapuava) e 
Reinaldo Juliani (Diretor Acig)
27 – Sabrina Araujo e Claudete Bastian (Assemblage)  
28 – Cristiane Strenske, Neia Strenske e Guido Strenske 
(San Marino Palace Hotel) 
29 – Erich W. Osternach (16º BPM) e Arlisson Sanches 
Sales (Corpo de Bombeiros)
30 – Serlei Denardi (Atalaia Organização Contábil) 
31 – Marinincia Ferreira e José Alberto Knolseisen (Porterit)
32 – Ricardo Caetano Padilha e Paulo Sérgio Padilha (P.S. 
Padilha)
33 – Paulo Meister (Conjove), Marco Aurélio Borges 
(Cacicopar) e Marcos Henrique Adriano (Conjove) 
34 – Edson José Sanches (Ex-presidente da Acig)
35 – Hirand Fialho Ferreira (Paris Lavanderia) e Serlei 
Denardi (Atalaia Organização Contábil)
36 – Sirlei L. Binde (Vitalnet)
37 – Juliano Adilson Maibuk e Ricardo Martins (Entre Rios 
Assessoria Contábil)
38 – José Divonsil da Silva (Ex-presidente da Acig), Marcio 
Maurílio Cruz (Sociedade Garantidora de Crédito) e Marco 
Aurélio Borges (Cacicopar)
39 – Julieta Cordeiro (Pensionato Fernanda) e Lara Cerize 
Mena Sganserla (Tevah Moda Masculina)
40 – Miriam Cristina Matoba Abedala (Primeiro Estilo 
Natação) e Marco Aurélio Borges (Cacicopar)
41 – Guto Klosouwski e Samuel da Silva Pinto (Câmara 
Municipal) 
42 – Rudival Kasczuk (Presidente da Acig) Sheila Tavares e 
Osvaldo Tavares (Pulsar Propaganda)
43 – Kelen Daiane Ramos de Siqueira Pacassa (Shopping 
Maria Antonia)
44 – Lucimara Salte Parlermo (Shopping Maria Antonia) e 
Marcio Maurílio Cruz (Sociedade Garantidora de Crédito)
45 – Emerson Theodorovicz (Diretor Acig)
46 – Marcio Alexandre Rockenbach e Jean Vieira 

Fotos: ACIG
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ACIG: 62 ANOS DE TRABALHO EM 
PROL DA CLASSE EMPRESARIAL

Em 62 anos muita coisa mudou em Guarapuava, no 
Paraná, no Brasil e no mundo. Transformações na política, 
na economia, nos meios de produção e nas relações sociais, 
que de uma forma geral modificaram significativamente 
a atuação do empresariado, independentemente de sua 
atividade. 

E foi há 62 anos que um grupo de jovens 
empresários guarapuavanos uniu-se para a criação de 
uma entidade que defendesse os interesses da classe 
e lutasse em favor de diversas demandas importantes 
para a melhoria na qualidade de vida da comunidade 
local e crescimento da região. Nascia assim a Associação 
Comercial e Empresarial de Guarapuava, no dia 17 de 
janeiro de 1955. Durante estas mais de seis décadas de 
atuação, a ACIG manteve-se com a missão de representar 
a classe empresarial oferecendo produtos e serviços de 
excelência, contribuindo de maneira importante para 
o desenvolvimento socioeconômico de Guarapuava 
e região, atuando pautada sob os pilares da ética, 
credibilidade, respeito, transparência, valorização do ser 
humano, comprometimento e inovação. 

Por isso, no dia 13 de janeiro, juntamente com o 
Integracig, a Associação reuniu empresários, membros da 
diretoria executiva, dos conselhos deliberativo, da mulher 
e do jovem empresário, ex-presidentes, autoridades, 

representantes de entidades de classe, imprensa, e 
convidados para celebrar mais um ano de atividades. 

Em seu discurso durante o evento, o atual presidente 
da entidade, Rudival Kasczuk, ressaltou a importância em 
se trabalhar com o objetivo de fomentar o associativismo 
entre os empresários, tendo em vista a realidade de 
mercado enfrentada pelos negócios atualmente. “Hoje 
vivemos um tempo onde as inovações tecnológicas 
modernizaram e dinamizaram os processos de produção 
e as relações no meio empresarial. Esta nova realidade 
veio acompanhada de novos desafios, que fazem com que 
nós, empresários, precisemos estar ainda mais atentos ao 
cenário que nos cerca”, disse.       

Kasczuk também destacou o intuito da ACIG em 
continuar atuando em prol do empresariado local. “Tenho 
certeza que os próximos 62 anos reservam períodos de 
muita prosperidade para nossos negócios, e também 
períodos de muitos desafios, como o que vivemos agora. 
Mas posso afirmar que independente do que está por vir 
a Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava 

No dia 13 de janeiro, durante as comemorações de aniversário da ACIG, foi lançado o selo de 62 anos da entidade

A ACIG É FEITA PELOS EMPRESÁRIOS E 
PARA OS EMPRESÁRIOS“

“

Rudival Kasczuk   
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em muito menos empresários, mas tivemos a oportunidade 
de fazer algumas ações importantes. A Associação é uma 
entidade que congrega e fortalece a classe empresarial e é 
indispensável para nossa sociedade”, afirmou. 

O empresário José Divonsil da Silva, que esteve 
à frente da Associação entre 2010 e 2012, lembrou 
momentos marcantes durante os 20 anos em que 
fez parte da diretoria executiva da entidade, como a 
construção e inauguração da sede própria da ACIG, 
referência para o estado do Paraná. “Sou associado há 
29 anos e vejo que a ACIG presta um serviço essencial 
em prol do desenvolvimento das empresas e da economia 
local. Guarapuava sempre teve algumas carências que 
precisavam ser resolvidas e a Associação sempre esteve 
tomando frente nestas discussões”, concluiu.

seguirá firme no propósito de atuar em favor de nossas 
empresas. A ACIG é feita pelos empresários e para os 
empresários”, declarou. 

Primeiro presidente da ACIG, Nivaldo Passos Krüger, 
liderança guarapuavana que também exerceu os cargos de 
vereador, prefeito, deputado estadual e federal, e senador, 
destacou a relevância de organismos associativistas 
para o progresso das comunidades. “O associativismo 
é algo muito espontâneo, pois reúne as pessoas de um 
mesmo campo, mesmo que concorrentes, em favor de 
um objetivo em comum. O associativismo dialoga em 
nome de todos, afinal, as manifestações individuais não 
conseguem ter uma força igual ao organismo associativo”, 
salientou. Krüger ainda enfatizou a importância da classe 
empresarial para manutenção da economia do país ao 
gerar riqueza, emprego e renda. 

Aos 91 anos, Edison José Sanches, presidente da 
ACIG entre 1972 e 1974, avaliou o papel da entidade para o 
progresso guarapuavano. “Quando presidi a ACIG éramos 

O presidente Rudival Kasczuk, ladeado pelos ex-presidentes Edison José Sanches e José Divonsil da Silva

O primeiro presidente da ACIG, Nivaldo Krüger, ao lado do atual presidente, Rudival Kasczuk 

O ASSOCIATIVISMO DIALOGA EM 
NOME DE TODOS, AFINAL, AS 
MANIFESTAÇÕES INDIVIDUAIS NÃO 
CONSEGUEM TER UMA FORÇA IGUAL 
AO ORGANISMO ASSOCIATIVO

“
“

Nivaldo Passos Krüger

GUARAPUAVA SEMPRE TEVE ALGUMAS 
CARÊNCIAS QUE PRECISAVAM SER 
RESOLVIDAS E A ASSOCIAÇÃO SEMPRE 
ESTEVE TOMANDO FRENTE NESTAS 
DISCUSSÕES

“
“

José Divonsil da Silva 

A ASSOCIAÇÃO É UMA ENTIDADE QUE 
CONGREGA E FORTALECE A CLASSE 
EMPRESARIAL E É INDISPENSÁVEL 
PARA NOSSA SOCIEDADE

“

“

Edison José Sanches
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Guarapuava em
NÚMEROS

ANO NOVO...
CASA NOVA!

VAMOS CONHECER QUEM SÃO AS PESSOAS QUE PRETENDEM ADQUIRIR 
IMÓVEIS EM 2017 E QUAIS AS OPORTUNIDADES QUE ISSO TRAZ!

ENTENDENDO ESTE CONSUMIDOR

RESIDEM EM:

Fim de ano é sempre um período de balanços. 
Aproveitamos o tempo com a família e os feriados 
para refletir sobre o que passou e o que virá. E sempre 
tem aquele momento de olhar para o próximo ano e a 
escrever, mesmo que mentalmente, uma lista de desejos. 
O que os guarapuavanos escreveram nela? Não sabemos 
de tudo, mas podemos garantir: 8% das pessoas entre 
18 a 75 anos estão sonhando com um imóvel para 2017. 
A seguir, os dados da pesquisa da RPC com a Kantar 
Ibope revelam quais são os hábitos de consumo e 
comportamento desse público. 

Segundo o IPC (Índice de Preços ao Consumidor), 
na categoria “Manutenção do Lar”, o potencial de consumo 
dos guarapuavanos ultrapassa R$850 mil ao ano. Essa 
categoria se refere aos gastos das famílias com aluguel de 
moradia, imposto predial, condomínio, água e esgoto, energia 
elétrica, telefone fixo, telefone celular, TV por assinatura, gás 
encanado, taxa de lixo, serviços domésticos, gás de botijão, 
lenha, dedetização, carvão vegetal, consertos de aparelhos 
domésticos, consertos de móveis entre outros.

Parece jingle sertanejo, mas é dado estatístico: 
atualmente 99% dos guarapuavanos residem em casa e 
apenas 1% em apartamento. Entre as cidades pesquisadas, 

Na pesquisa realizada em Guarapuava foi constatado 
que 8%, ou seja, 8.570 pessoas, desejam comprar um imóvel 
ou se mudar no próximo ano. Desse público, 49% sonham 
com uma casa, 34% com um terreno e 17% ainda não 
decidiram qual é o tipo de imóvel ideal. Entre as regiões 
pesquisadas, Guarapuava é a cidade em que as pessoas 
mais pretendem adquirir um terreno, ao lado de Francisco 
Beltrão. Conheça quem são as pessoas que pretendem 
realizar esse sonho:

Guarapuava é a cidade em que as pessoas mais residem 
em imóvel próprio (78%), 20% em imóveis alugados e 2% em 
outros.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Imóvel
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Outros

78%
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Por Raquel Leite 
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Guarapuava em
NÚMEROS

UMA CASA PARA CHAMAR DE SUA

EM BUSCA DO IMÓVEL IDEAL

PARA CONSTRUIR DO SEU JEITO

O perfil dos que desejam uma casa (4.237 pessoas) 
é formado principalmente por pessoas casadas (59%), entre 
25 e 49 anos (49%) e pertencentes das classes sociais AB. 
Quem vai em busca desse público pode conquistá-lo com 
áreas externas com churrasqueiras ou mesmo um espaço 
gourmet. Isso porquê 31% afirmam que gostam de fazer 
churrascos para os amigos e familiares.

Além disso, há um público que ainda não decidiu 
o tipo de imóvel que quer – mas que está decidido 
a escolher um! São 1.400 pessoas, sendo que 53% 
têm idade entre 18 a 24 anos e 100% pertencem às 
classes AB. Desse público, 73% afirmam que têm 
prazer de receber as pessoas em casa e 49% gostam 
de cozinhar. Os que ainda não decidiram também são 
os que mais frequentam restaurantes fast food: 88% 
Fonte: Kantar Ibope Media - TGI - Banco: Guarapuava (Outubro a Novembro/2015) - 
Praça: Guarapuava-  Filtro: AS ABCDE 18+ e IPC MAPS 2016 – Cidade de Guarapuava

• 93% não fizeram empréstimo pessoal ou 
financiamento nos últimos 12 meses;

• 70,9% preocupam-se com o futuro; 
• 56% têm prazer em receber pessoas em casa; 
• 55% têm computador (notebook, netbook ou laptop) 

em casa;
• 37,9% são solteiros, a maior média entre as cidades 

pesquisadas; 

Já os que desejam um terreno nos próximos meses 
(2.897 pessoas) são principalmente homens (73%), com idade 
entre 35 e 49 anos (54%), solteiros (47%) e majoritariamente 
da classe C (60%). Nesse público, uma taxa também chama a 
atenção: 87% não gostam de se endividar, e por isso costumam 
preferir pagamentos à vista. Além disso, 39% que desejam 
comprar um terreno se consideram bons para administrar o 
próprio dinheiro. 

Sobre a vida social dessas pessoas, a pesquisa mostra 
que 65% reuniram-se com os amigos nos últimos 30 dias. As 
pessoas que procuram um terreno também são as que mais 
praticaram esportes nos últimos 30 dias: 60%, contra 21% no 
caso dos que desejam uma casa.

Essa categoria de imóvel movimenta o setor de 
materiais de construção. E o potencial do guarapuavano é bem 
representativo: só em 2016 os gastos devem chegar a R$221 
milhões na cidade.

Uma casa nova também alavanca outros setores. 
Por exemplo, dos que desejam realizar esse sonho 
em 2017, apenas 16% possuem seguro residencial. 
Outra oportunidade é com consumo para mobiliário 
e artigos para o lar: em Guarapuava, o potencial de 
consumo dessa categoria deve ultrapassar os R$64 
milhões em 2016.

deles consumiram essa categoria de alimentos no 
último mês, mais que o dobro das que desejam uma 
casa ou terreno. 

Outro dado importante se refere a forma de 
investir desse público. Apesar de mais jovem que os 
demais, 29% dessas pessoas possuem previdência 
privada, o que representa o triplo das pessoas que 
sabem qual tipo de imóvel querem.

• 26% pretendem comprar também um automóvel nos 
próximos 12 meses.

Com as férias de verão chegando, esse público também 
está de olho em promoções que envolvam viagens como 
prêmios. Os dados mostram que 32% esperam viajar ao exterior 
pela 1° vez no próximo ano e 16% pretendem viajar de avião 
nos próximos 12 meses. Além disso, 96% não viajaram em um 
cruzeiro nos últimos 3 anos. Será que não está na hora de levar 
esse público para alto-mar? 
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CEME

CEME ORGANIZA 
FEIRA DE NEGÓCIOS

O ano mal começou, mas as atividades do Conselho 
Empresarial da Mulher Executiva/ Núcleo Multissetorial da 
Mulher Empresária já estão a todo vapor. Isso porque nos 
dias 05 e 06 de abril acontece no Pahy Centro de Eventos a 1ª 
Feira de Negócios promovida pelo grupo. 

O cronograma do evento prevê a realização de uma 
rodada de negócios e de um workshop. A abertura dos portões 
está prevista para às 17h30 e as atividades devem estender-
se até às 23 horas nos dois dias. O evento também contará 
com um espaço destinado a estandes, onde as empresas 
interessadas poderão expor seus produtos e serviços.

No primeiro dia da Feira de Negócios, além da 
visitação de estandes, acontecerá a rodada de negócios. 
A atividade tem como objetivo fazer com que os 
representantes das diferentes empresas participantes 
exponham seus negócios, conheçam a atuação das demais 
empresas e troquem informações entre si, com a finalidade 
de promover um intercâmbio comercial. Os participantes 
passarão por várias mesas, onde as conversas serão 

Para a visitação dos estandes e participação no 
workshop o passaporte de entrada custará R$ 50,00. Já para 
a rodada de negócios as inscrições sairão por R$ 150,00. 
Patrocinadores do evento terão direito a convites para a 
rodada de negócios, conforme as cotas aderidas. Expositores 
também poderão participar da rodada. 

Segundo a presidente do CEME/Núcleo Multissetorial 
da Mulher Empresária, Lara Sganzerla, o objetivo do evento 
é aproximar as empresas locais e regionais, fomentando 
assim a economia local através de parcerias. “Nossa 
intenção com a 1ª Feira de Negócios é fortalecer o 
associativismo através da interação entre empresas de 
diversos portes e segmentos, mostrando exemplos que 
deram certo e oportunizando a realização de negócios. 
Queremos fazer com que as empresas queiram trabalhar 
mais unidas, conhecendo outros fornecedores e tendo 
novas oportunidades para que as coisas melhorem neste 
2017”, afirmou a presidente. 

QUEREMOS FAZER COM QUE AS 
EMPRESAS QUEIRAM TRABALHAR 
MAIS UNIDAS, CONHECENDO 
OUTROS FORNECEDORES E TENDO 
NOVAS OPORTUNIDADES PARA 
QUE AS COISAS MELHOREM NESTE 
2017

“

“

Lara Sganzerla – Presidente do CEME/Núcleo Multissetorial 
da Mulher Empresária

A 1ª Feira de Negócios promovida pelo grupo acontece nos dias 05 e 06 de abril   

Tem interesse em participar da 1ª Feira de Negócios do CEME/ Núcleo Multissetorial da Mulher Empresária como ex-
positor ou patrocinador? Entre em contato pelo telefone (42) 3621-5501. Empresas que fazem parte dos Núcleos do 

Programa Empreender da ACIG ou sócias da Associação terão valores especiais. 

COMO IRÁ FUNCIONAR
controladas por um mediador. Cada empreendedor terá 
dois minutos para apresentar seus negócios às demais. As 
inscrições para a rodada de negócios estarão abertas até 
o dia 31 de março.

Já no segundo dia, acontece um workshop onde os 
participantes poderão discutir temas como Liderança, Marketing 
Digital, Finanças, entre outros. O workshop contará com duas 
arenas, onde as palestras acontecerão de maneira simultânea. 
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Coluna
EMPREENDEDOR

Há pouco mais de uma década o casal Simone e Marcos de Mattos decidiu 
aplicar o conhecimento adquirido em suas atividades profissionais para 
fundar a Futura Educação Profissional, escola que oferece cursos técnicos 
e profissionalizantes ao público de Guarapuava e região. Em conversa com 
a Revista ACIG, Simone nos contou passo a passo desta caminhada 

Educação e 
empreendedorismo 
construíram a história 
da Futura Educação 
Profissional
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COMO NASCEU A SUA RELAÇÃO COM O 
EMPREENDEDORISMO?
O empreendedorismo é algo que vem de berço. Desde criança 
vi no esforço dos meus pais, pequenos comerciantes, o maior 
exemplo de como o trabalho pode nos fazer conquistar nossos 
objetivos. Sou advogada, formada em Direito pela PUC Paraná 
em 1990. Quando conclui a Faculdade já era casada com meu 
esposo, Marcos, e já tínhamos nossas duas filhas: Ana Luiza e 
Ana Carolina. Em 1991, já em Guarapuava, comecei a advogar. 
Atuei em alguns escritórios importantes na cidade, até que em 
1996 o Marcos começou a trabalhar no Senac e acabamos nos 
mudando para Francisco Beltrão.

POR QUE INVESTIR NO SETOR DE EDUCAÇÃO? 
No período em que morei fora de Guarapuava surgiu em 
mim a paixão pela educação. Trabalhei como assessora da 
Direção de Câmpus da Facibel, hoje Unioeste, onde também 
era coordenadora da Pós-Graduação em Direito e ministrava 
aulas para o curso Técnico em Contabilidade. Esta experiência 
abriu portas para que posteriormente eu ministrasse aulas da 
disciplina de Direito no curso de Administração, na cidade de 
Chopinzinho e atuasse como assessora jurídica da reitoria da 
Unioeste, em Cascavel.

E A ESCOLHA PELO ENSINO TÉCNICO, COMO ACONTECEU? 
Entre 2002 e 2003 nos mudamos para Campo Mourão, onde 
assumi durante dois anos o cargo de Diretora Pedagógica do 
CIES- Faculdade Integrado. Foi neste período que eu e o Marcos 
notamos o crescimento do ensino técnico em todo Brasil. Foi 
nesta época também que, durante as visitas constantes que 
fazíamos aos nossos familiares em Guarapuava, percebíamos 
a carência do Município por este tipo de formação e, 
consequentemente a dificuldade de muitos guarapuavanos 
em conseguir boas colocações no mercado de trabalho, já 

que as vagas existiam. Após muita conversa, decidimos unir a 
bagagem que eu adquiri nas diversas instituições de ensino 
onde trabalhei com a experiência que o Marcos tinha atuando 
durante 11 anos como gestor de unidade do Senac e investir 
todos as nossas economias no sonho de ter nosso próprio 
negócio: a Futura Educação Profissional. 

DE QUE FORMA ACONTECEU ESTE INÍCIO DO NEGÓCIO?
A escola nasceu pequena, em um prédio antigo localizado 
na Rua Saldanha Marinho, no centro da cidade. No início 
oferecíamos apenas cursos profissionalizantes como 
Atendente de Farmácia e Auxiliar de Educação Infantil. Além 
disso, também oferecíamos serviços de Lan House, já que na 
época, pelo menos em Guarapuava, o computador não era 
um equipamento tão presente no dia a dia das famílias. Como 
não tínhamos dinheiro para arcar com o custo de muitos 
colaboradores, toda nossa família acabava contribuindo, 
meus pais Edmundo e Lourdes, minha cunhada Andrea, 
e nossas filhas, que sempre realizavam atendimentos no 
balcão enquanto não estavam na escola.
 
QUANDO FORAM IMPLANTADOS OS CURSOS TÉCNICOS?
Em abril de 2005 tivemos nossa primeira grande conquista: 
a autorização da Secretaria Estadual de Educação do 
Paraná para que pudéssemos ser mantenedores do Centro 
de Educação Futura, o que nos possibilitou oferecer cursos 
técnicos. As primeiras turmas de cursos técnicos que 
abrimos foram Enfermagem e Contabilidade e na sequência 
veio Radiologia. Com cinco anos de escola já oferecíamos 10 
cursos técnicos que, somados aos cursos profissionalizantes 
somavam quase 100 opções para o público de Guarapuava e 
região, pois sempre tivemos um público grande de alunos de 
fora. Hoje, contamos com turmas ativas dos cursos Técnicos 
em Enfermagem, Radiologia, Farmácia, Massoterapia, 
Estética e Contabilidade. 

A ESCOLA ESTÁ INVESTINDO EM OUTRAS MODALIDADES 
DE CURSOS. QUE TIPO DE CURSOS SÃO ESTES?
Recentemente, lançamos o curso de Auxiliar de Saúde Bucal 
à distância, que é o nosso projeto piloto nesta modalidade 
de ensino. Nós já tínhamos o curso presencial e agora 
conseguimos o credenciamento no Conselho Regional 
de Odontologia para oferecê-lo à distância. É um curso 
semipresencial, pois os alunos precisam comparecer à 10 
aulas onde são realizadas as práticas, normalmente na 
primeira quinta-feira de cada mês. Temos também alguns 
cursos como decoração de interiores e fotografia. No nosso 
curso de fotografia, por exemplo, temos muitos alunos fazendo 
e trabalhando na área. Sempre pensamos que não adianta 
ganhar dinheiro oferecendo cursos que as pessoas façam 
e não tenham onde atuar depois. Quando vamos montar 
um curso novo pensamos na empregabilidade que o aluno 
terá após conclui-lo, analisando que além de conseguir 
uma vaga no mercado também possa empreender. Há 
pouco tempo também começamos um projeto de vídeo. 
Estamos gravando algumas aulas para cursos rápidos 
através deste recurso. 

DESDE CRIANÇA VI NO ESFORÇO 
DOS MEUS PAIS, PEQUENOS 
COMERCIANTES, O MAIOR EXEMPLO DE 
COMO O TRABALHO PODE NOS FAZER 
CONQUISTAR NOSSOS OBJETIVOS

“

“

Simone Pucci de Mattos – Empresária

Nova sede da Futura Educação Profissional, localizada na Rua Vicente Machado, sendo 
preparada para o início das aulas 

Coluna
EMPREENDEDOR
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QUANTOS ALUNOS A ESCOLA POSSUI ATUALMENTE?
Hoje temos cerca de 400 alunos. Para atendê-los da melhor 
forma modernizamos nosso site e isso nos permitiu entregar 
de maneira mais fácil o nosso material didático. No começo 
fazíamos apostilas impressas, depois começamos a entregar 
para os alunos CDs com todo material. Agora não, deixamos 
tudo no portal e o aluno faz o uso conforme lhe convém. 
As chamadas também estão online. Também estamos 
trabalhando para oferecer acesso à internet liberado para 
os alunos e professores, para que eles possam utilizar a 
tecnologia em sala de aula.

UM PROJETO IMPORTANTE DA FUTURA É A CLÍNICA ESCOLA 
DE ESTÉTICA. COMO FUNCIONAM OS ATENDIMENTOS?
Como o curso de estética é, em sua maioria, prático os alunos 
vão para a Clínica Escola logo no começo do curso e muitos 
deles acabam já começando a trabalhar. O intuito da Clínica é 
oferecer um espaço adequado para que os alunos pratiquem. 
Tudo o que os alunos fazem é supervisionado pelos professores. 
As taxas que cobramos são para a manutenção dos serviços, 
pois os materiais que utilizamos são todos descartáveis, então 
temos um custo em cima disso. A clínica não nos dá lucro. 
Oferecemos nela toda parte de estética facial, todos os tipos 
de massagens estéticas e com a turma de massoterapia 
ainda oferecemos as massagens orientais, terapêuticas e 
desportivas. Os horários de atendimento acontecem durante 
as aulas e estágios. Os alunos também atendem em eventos 
de empresas e particulares, conforme a disponibilidade. 

HÁ POUQUÍSSIMO TEMPO VOCÊS MUDARAM DE 
INSTALAÇÕES. POR QUE A TROCA DE ESPAÇO?
Bem, nossa primeira mudança aconteceu em 2010. Devido ao 
número de cursos e alunos que possuíamos, percebemos a 
necessidade de mudar de espaço. Foi quando nos transferimos 
para um prédio de cinco andares na Rua Senador Pinheiro 
Machado, também no centro da cidade. Com o passar do 
tempo vimos a necessidade de um local com salas de aulas 
maiores, por isso optamos por mudar para este prédio na 
Vicente Machado, ainda no fim de 2016. Aqui temos uma 
fachada maior, que nos dá mais possibilidade de divulgar o 
trabalho da escola. 

COMO É A RELAÇÃO COM OS ALUNOS E EX-ALUNOS?
É uma satisfação poder andar nas ruas e receber o 
reconhecimento de pessoas que tiveram suas vidas 

transformadas através da educação, e é um prazer maior 
ainda saber que contamos com colaboradores que caminham 
ao nosso lado há quase uma década, e que alguns de nossos 
professores já estiveram em nossos bancos como alunos 
e hoje repassam o conhecimento que adquiriram aqui para 
outras pessoas.

MUITOS EMPRESÁRIOS ESTÃO SENDO AFETADOS PELA 
CRISE ECONÔMICA QUE O PAÍS ENFRENTA. COMO ESTÁ 
SENDO ISSO PARA VOCÊS?
As pessoas estão reclamando da crise, mas nós não temos 
do que nos queixar. Fechamos 2016 com 40 matrículas para 
cursos que começam apenas agora em fevereiro. Em nosso 
histórico, nunca havíamos tido deste tipo de situação, pois 
geralmente as pessoas começam a nos procurar a partir da 
segunda semana de janeiro. 

O QUE REPRESENTA A FUTURA EM SUA VIDA E QUAIS SEUS 
OBJETIVOS PARA A ESCOLA?
Para mim, a Futura Educação Profissional é mais que um 
sonho concretizado: é um projeto familiar, de vida, que deu 
certo. Nossa meta é continuar crescendo, oferecendo cada dia 
mais opções de formação para nosso público. 

SE VOCÊ PUDESSE DAR UM CONSELHO A QUEM ESTÁ 
ABRINDO UM NEGÓCIO AGORA OU A QUEM PENSA EM 
EMPREENDER, QUE CONSELHO SERIA?
Essa geração mais nova é muito imediatista. E as coisas não 
acontecem da noite para dia, por isso o meu conselho é: trabalhe! 
Você tem que trabalhar, tem que estar junto, porque o ditado 
de que é o olho do dono que engorda a boiada é verdadeiro. 
Outra coisa importante é o tratamento dado ao cliente. As 
pessoas gostam de ser atendidas pelo dono, elas se sentem 
valorizadas. Essa coisa de você abrir um negócio e colocar os 
outros para trabalhar dá certo para empreendimentos que não 
precisem tanto do relacionamento interpessoal. Não é o nosso 
caso. E lembrar sempre que o dono nunca tem horário para 
sair da empresa. 

É UMA SATISFAÇÃO PODER ANDAR NAS 
RUAS E RECEBER O RECONHECIMENTO 
DE PESSOAS QUE TIVERAM SUAS 
VIDAS TRANSFORMADAS ATRAVÉS DA 
EDUCAÇÃO. E É UM PRAZER MAIOR 
AINDA SABER QUE CONTAMOS COM 
COLABORADORES QUE CAMINHAM 
AO NOSSO LADO HÁ QUASE UMA 
DÉCADA, E QUE ALGUNS DE NOSSOS 
PROFESSORES JÁ ESTIVERAM EM 
NOSSOS BANCOS COMO ALUNOS E 
HOJE REPASSAM O CONHECIMENTO 
QUE ADQUIRIRAM AQUI PARA OUTRAS 
PESSOAS

“

“

Simone Pucci de Mattos – Empresária

Formatura das turmas de cursos técnicos da Futura Educação Profissional  

Coluna
EMPREENDEDOR
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Não são poucas às vezes que você, leitor da Revista Acig, 
encontra aqui matérias falando sobre o Programa Empreender. 
Implantado na ACIG em 2013, o Programa trabalha com 
uma metodologia que visa reunir empresários em Núcleos 
Setoriais (formados por empresas de um mesmo segmento) 
ou Multissetoriais (formados por empresas de segmentos 
diferentes, mas que possuem interesses em comum). Através 
destes grupos, os empresários conseguem entender quais 
seus principais desafios de mercado e pensar em estratégias 
que solucionem estas questões. 

Um exemplo claro da importância desta mobilização em 
conjunto é o Núcleo Multissetorial da Saldanha Marinho. Criado 
há pouco mais de dois anos, o grupo formado por empresas 
localizadas em uma das regiões pioneiras do comércio 
guarapuavano (a Rua Saldanha Marinho entre a Rua Barão 
do Rio Branco e a Avenida Moacir Julio Silvestri) conseguiu 
concretizar uma de suas principais demandas: a revitalização 
do trecho onde as empresas estão instaladas.

Inaugurada simbolicamente em dezembro de 2016, 
a ‘nova’ Saldanha teve seu passeio padronizado e ampliado, 
instalação de lixeiras e bancos, construção de elevados e 
instalação de iluminação de LED, que além de proporcionar 
economia de energia também garante mais segurança aos 
usuários da via. Na opinião do Presidente da ACIG, Rudival 
Kasczuk, o projeto só foi possível porque houve um canal 
direto de comunicação entre os empresários e o governo do 
município. “Isso era um sonho antigo dos comerciantes da rua 
e a prova de que com parceria as coisas dão certo”, disse. 

Na cerimônia de entrega das obras, o Prefeito de 
Guarapuava, Cesar Silvestri Filho, destacou que a revitalização 

da Rua Saldanha Marinho é um exemplo de parceria entre a 
iniciativa privada e o poder público. “O fato de termos discutido 
o projeto com os comerciantes, através da mediação da ACIG, é 
a prova de que podemos fazer uma administração participativa. 
Com esta obra qualificamos não só o comércio da Saldanha 
Marinho, mas de toda cidade”, afirmou. 

Para o empresário Leonildo Leal, coordenador do 
Núcleo Multissetorial da Saldanha Marinho, os desconfortos 
causados pelo período de obras são facilmente superados pelos 
benefícios que as mudanças estão trazendo ao local. “Nossas 
calçadas eram ruins, sem iluminação. Foi muito importante 
conseguirmos através da ACIG esta abertura para o diálogo. A 
revitalização da Saldanha é uma vitória nossa”, destacou.   

A comerciante Labibia Hauagge Conrado acompanha o 
dia a dia da Saldanha Marinho há mais de 50 anos. Para ela, 
as obras representam um recomeço para o comércio no local. 
“Fiquei muito contente, porque acho que vai melhorar bastante 
para o nosso comércio. A Saldanha era a principal rua do 
comércio e parou. Agora ela vai viver de novo”, enfatizou. 

FIQUEI MUITO CONTENTE, PORQUE 
ACHO QUE VAI MELHORAR BASTANTE 
PARA O NOSSO COMÉRCIO. A 
SALDANHA ERA A PRINCIPAL RUA DO 
COMÉRCIO E PAROU. AGORA ELA VAI 
VIVER DE NOVO

“

“

Labibia Hauagge Conrado – comerciante

MOBILIZAÇÃO DE EMPRESÁRIOS ATRAVÉS DE NÚCLEO 
MULTISSETORIAL DÁ CARA NOVA À RUA SALDANHA MARINHO

A iluminação de LED é uma das principais melhorias realizadas na Rua Saldanha Marinho 

EMPREENDER
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Natal
2016

PRECISAMOS FALAR 
DO NATAL

Como já dissemos na Revista 
ACIG, o Natal é a principal época do ano 
para o comércio em todo Brasil. Por isso, 
pensando em movimentar ainda mais 
a data em Guarapuava a Associação 
Comercial e Empresarial de Guarapuava 
lançou dois importantes projetos no fim de 
2016. 

O primeiro deles foi o concurso 
Brilha Guarapuava – Espalhe Luz 
Neste Natal, que premiou as melhores 
decorações natalinas das empresas 
inscritas nas categorias comércio e 
prestação de serviços. Os participantes 
do concurso foram avaliados nos 
seguintes quesitos: utilização dos 
símbolos natalinos; criatividade e 
originalidade; harmonia entre os 
elementos utilizados; e iluminação.    

Na categoria prestação de 
serviços o primeiro lugar ficou com 
a Imobiliária Evidência. O segundo e 
terceiro lugares foram ocupados pela 
Imperium Imóveis e pela Faax Imóveis, 
respectivamente. “A harmonia do Natal 
somente se completa com a decoração 
Natalina, ainda mais no ambiente de 
trabalho, a motivação é unânime.  Nós 
colaboradores da Imobiliária Evidência 
vimos  o Concurso Brilha Guarapuava 
como um grande incentivo por parte 
da ACIG a todo o comercio. Estávamos 
bastante ansiosos e torcendo muito pelo 
resultado positivo do Concurso. Saber  
que colaboramos para o encantamento 
comercial da cidade na época natalina e 
que ganharmos em 1º lugar foi motivo de 
felicidade para todos”, comenta Fernanda 
Pollyak, gerente da empresa. 

Já na categoria comércio a empresa 
vencedora foi a Maxicalçados, com a Vox 
Colcci no segundo lugar e a Tevah Moda 
Masculina no terceiro. Para Marina Eskiba, 
gerente da empresa, a decoração natalina 
é fundamental para que colaboradores 
e clientes entrem no espírito da data. 
“Sempre decoramos a loja, fazemos isso 
pensando em nosso cliente. Com as lojas 
mais iluminadas o cliente acaba entrando 
nessa magia do Natal. Quando nossa 
equipe soube que estávamos entre os três 
finalistas do concurso Brilha Guarapuava a 
empolgação foi geral. Foi muito gratificante 
vencer, uma recompensa pelo esforço de 
todos”, disse. 

Imobiliária Evidência, vencedora do Concurso Brilha Guarapuava 2016 na categoria Prestação de Serviços

Maxicalçados, vencedora do Concurso Brilha Guarapuava 2016 na categoria Comércio 
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de circulação 5365 pessoas de todas as idades embarcaram 
em um passeio que reuniu diversão, emoção e o encanto do 
espírito de Natal.

Natal
2016

OLHA O TREM!

A ACIG AGRADECE ÀS EMPRESAS QUE PATROCINARAM O TRENZINHO DO NOEL:

Uma das grandes novidades do Natal 2016 em 
Guarapuava foi o Trenzinho do Noel. Promovido pela ACIG, 
o Trenzinho fez um enorme sucesso na cidade. Em dez dias 

“
“

Ana Julia Denck – 6 anos

“

“

Bárbara Aline Lenz – mãe de Isabela Lenz de Oliveira, de 4 anos 

“

“

Maria Ondina Borgo – 72 anos
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Durante todo ano o CONJOVE – Conselho do Jovem 
Empresário da ACIG tem como missão contribuir para a melhoria 
na gestão das empresas de Guarapuava. As ações mais conhecidas 
são o Prêmio Mérito Empresarial e o Cases de Sucesso. O primeiro 
tem como intenção principal reconhecer as empresas que possuem 
as melhores práticas de gestão na cidade e o segundo mostra estas 
experiências bem sucedidas à comunidade, especialmente aos 
futuros profissionais que atuarão nas empresas de Guarapuava e 
região. Entretanto, o CONJOVE também oferece a seus conselheiros 
outras ações que os permitem um contato mais direto com as 
práticas de gestão e inovação implantadas e aplicadas por empresas 
de diversos portes e segmentos. 

Exemplo disso são as visitas técnicas. A atividade consiste 
em realizar um ‘tour’ pelas empresas, onde são conhecidos de 
perto os processos aplicados para o funcionamento das mesmas. 
Através desta atividade, os jovens empresários conseguem ter uma 
visão mais profunda dos diferentes tipos de gestão e são capazes 
de adaptar estes conceitos à realidade de seus negócios. 

A mais recente visita técnica realizada pelo CONJOVE 
aconteceu no último mês de dezembro, na Faculdade Guairacá, 
instituição de ensino guarapuavana que há mais de 10 anos atua no 
mercado. O grupo foi recebido pelo Diretor da Faculdade, Professor 
Juarez Matias Soares, que mostrou aos presentes a estrutura da 

instituição e falou sobre novas ferramentas de ensino que têm sido 
implantadas para dinamizar as atividades dentro e fora de sala de 
aula. “Ao compararmos as salas de aula da década de 1960 e dos 
dias atuais veremos que os modelos são os mesmos. Hoje vivemos 
a era da aprendizagem e, mais do que currículo, precisamos contar 
com pessoas que tenham capacidade de aprender”, afirmou. 

Para a conselheira Isabela Veronese, o aprendizado durante 
a visita técnica foi bastante positivo, especialmente porque esta 
foi a primeira oportunidade que ela teve de participar deste tipo 
de atividade. “Através da visita pude presenciar um novo método 
de ensino, inovador e altamente tecnológico, acompanhando o 
desenvolvimento das gerações. O professor Soares é uma pessoa 
de muita visão de futuro. Conhecer outras empresas me proporciona 
novas experiências e conhecimentos de estratégias utilizadas que 
podem ser adaptadas para o meu ramo”, analisa. 

Já o conselheiro Flávio Sicheleiro destaca a importância em 
conhecer e valorizar as práticas aplicadas pelas empresas locais e 
diz enxergar nas visitas técnicas uma excelente oportunidade para 
isso. “As visitas técnicas são fundamentais para sabermos quais 
são as boas práticas de mercado aplicadas pelas empresas e ver 
como elas se transformam em rentabilidade. O CONJOVE tem como 
levantar quais são essas boas práticas e transmiti-las à comunidade 
empresarial, que pode fazer uso destas boas experiências”, afirma. 

VISITA TÉCNICA: UMA FORMA DE ENTENDER 
OS MODELOS EMPRESARIAIS NA PRÁTICA

Durante a última visita técnica realizada pelo CONJOVE o grupo esteve na Faculdade Guairacá 

CONJOVE

CONHECER OUTRAS EMPRESAS 
ME PROPORCIONA NOVAS 
EXPERIÊNCIAS E CONHECIMENTOS 
DE ESTRATÉGIAS UTILIZADAS QUE 
PODEM SER ADAPTADAS PARA O 
MEU RAMO

“

“

Isabela Veroneze – Empresária

AS VISITAS TÉCNICAS SÃO 
FUNDAMENTAIS PARA SABERMOS 
QUAIS SÃO AS BOAS PRÁTICAS 
DE MERCADO APLICADAS PELAS 
EMPRESAS E VER COMO ELAS SE 
TRANSFORMAM EM RENTABILIDADE

“

“

Flavio Sicheleiro – Empresário 
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Para o empresário João Carlos da Luz, proprietário da 
Ampliar Materiais de Construção, o formato adotado nas últimas 
edições do Natal Fantástico é benéfico tanto para as empresas 
participantes como para os consumidores. “A ideia de premiar 
clientes de todas as empresas participantes da Campanha é 
muito legal, e poder contemplar dois clientes, um com o vale-
compras e outro com o carro nos deixa muito felizes. O Natal 
Fantástico é conduzido com muita transparência pela ACIG, por 
isso quando chega o fim do ano as pessoas já ficam esperando 
pela Campanha”, disse. 

Diferente do que aconteceu em anos anteriores, nesta 
edição os prêmios da Campanha Natal Fantástico serão 
entregues nas respectivas empresas onde os cupons sorteados 
foram adquiridos. 

CAMPANHA

NATAL FANTÁSTICO PREMIA CONSUMIDORES 
DE GUARAPUAVA E REGIÃO

Dia 13 janeiro, uma sexta-feira que foi de muita 
sorte para 101 consumidores de Guarapuava e região que 
compraram nas empresas participantes da Campanha 
Natal Fantástico 2016. Durante o sorteio, realizado na sede 
da Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava, 100 
pessoas foram contempladas com um vale-compras de R$ 
200,00, permitindo que todas as empresas participantes da 
promoção premiassem ao menos um de seus clientes. Por 
fim, foi sorteado o Vokswagen UP 0 KM. 

O contemplado com o carro foi Luiz Fernando 
Fonseca, cliente da Ampliar Materiais de Construção. “Estou 
construindo uma casa, então preenchi muitos cupons na 
Ampliar. Sempre participo da Campanha Natal Fantástico, 
mas nunca havia sido sorteado”, revelou. 

Todas as empresas participantes premiaram ao menos um cliente 
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NERALDO DOS SANTOS 

RUBENS LOURES ROCHA

ROSANGELA APARECIDA MARCULAN

IVETE APARECIDA ELTCHECHEM

ANTONIA F. SILVESTRI

ALEXSANDRO BARROS

ADELIR PEREIRA

CLAUDIO IZIDORIO DE JESUS

ROSALIA SOARES DE CAMPOS

KAUANE MARQUES CARVALHO

DIONIZIO DOS SANTOS

CASSIANO SEVEM

ESTEVÃO SZYMCZAKI

ADRYAN MENDES 

IVETE TEREZINHA GONÇALVES

MARIA JÚLIA COSTA 

DOMINGOS M. DE MORAES 

ANA CLARA ANDRADE 

BARBARA VIEIRA MACIEL FARIAS 

EDISON CORREA CALDAS

VALDEVINO DA CRUZ 

VALDOMIRO LIGOSKI

ANTONIO CARLOS SIQUEIRA

LEANDRO R. DE ABREU 

MARIA ELOA PEREIRA

LUIZ ANTONIO SCHONS 

CAMPANHA

SEBASTIÃO T. DA LUZ 

JOSÉ RICARDO B. STOLLE

EVERTON FOGAÇA

EDSON DOMANSKI

DEISE FELTRIN

MATHEUS DO PRADO WOLF 

ANTONIO GALVÃO ALVES

VALDIR LUCINDO

PAULO SERGIO PULGA

MARCELO MARAVIESKI

MARIA DO CARMO

IRES CONTE ENGSTER

JEFERSON DE MORAES

MARIANO FERRAZ DE JESUS 

GUSTAVO HART SANTIN 

ANNA KAROLYNE K. BURAK

ANA LAURA ROSSETO

LUIZ FELIPE O. DE PAULA 

NAPOLEÃO VALDIR CORDEIRO 

EDILSON HORTMANN

FRANCIELI APARECIDA FERREIRA

SILVANA  CRISTINA APARECIDA M . CASSOLI

ADAIR GEREMIAS DE GODOY

ADRIELE DE CHAVE

MIRTES REGINA GUIMARÃES DANGUY

RUY MANOEL BATISTA JUNIOR 

GANHADORES DOS
VALES-COMPRAS DE R$ 200,00
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LABÍBIA HAUAGGE CONRADO

VANDERLEI ANTUNES DA ROSA

TATIANA DE BONA

MANUELA MEDEIROS

PATRÍCIA TEIXEIRA

THOMAS H. KRAMER

WILSON NUNES

LUCAS KRASCZCOUVSKI 

INEZ DA APARECIDA DE OLIVEIRA

MARINA MENECHINI

JOSE R. MATHEUS

LUCAS ANTONIO DE MATTOS

SONIA T. PAZ 

DIRCEU MARCONDES 

SUSETE TULLIO 

TEREZINHA BARRETO 

MATHEUS HENRIQUE BAIL

GABRIELA M. SANTOS 

MARIANE B. ABRAMOSKI

ERIC ANTUNES DE LIMA

MARA RÚBIA T. RIBAS

ELTON CARLOS DA ROCHA 

SOLIMAR M. DE FIGUEIREDO

CAMPANHA

JELSON L. MONTEIRO 

JOSE CHINQUERO DA SILVA

KASSIANA MILLA 

JANETE DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA 

JOÃO MARIA COSTA

BIANCA ALBUQUERQUE

JANINE COPETTI 

MARIZETE F. SCHEINER

RITA CRUZ

SERGIO LUZ

JUCIMARA FERREIRA

KAELLEN CRYSTYNI DA ROSA

SERGIO FUTSUKI

ALISSON DOS SANTOS

WILLIAN BRUNO CORREA

STEPHANY BATISTA DA SILVA 

BARBARA KELEN STORA 

EDUARDO CALIXTO MASSARO

PAULA ISABELLA TRATZ

MARIA EDUARDA DA SILVA 

MARLENE APARECIDA PORTELA

MARIA DEOLINDA R. DE PAULA 

DEOCELIA APARECIDA SANTOS 

FELIPE RAMON C. FILHO

EVERTON F. R. SHOROEDER 
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dia para as férias, especialmente quem vai passar parte 
da temporada no litoral. 

A empresária Cleuza Meira, proprietária da Clínica 
Estética Bela Forma, explica que nos períodos de maior 
calor durante o ano a procura dos clientes chega a 
aumentar em 60%. “Nosso serviço é sazonal, durante o 
restante do ano os clientes que nos procuram o fazem para 
manter os resultados. O movimento começa a aumentar 
a partir do mês de agosto e o auge é entre novembro e 
dezembro. Para darmos conta da demanda trabalhamos 
em horários diferenciados e fazemos o recrutamento de 
mais profissionais durante o período”, comenta. 

Cleuza destaca que os serviços mais procurados 
pelos clientes são os que auxiliam na perca de peso, 
eliminação de gorduras localizadas e redução da celulite. 
A empresária acrescenta que não são apenas as mulheres 
que têm buscado estar em forma para a estação mais 
quente do ano, os homens também vêm se cuidando para 
o verão . “Percebo que a procura do público masculino 
aumentou bastante, desde os tratamentos para redução 
de peso e gorduras até mesmo aos procedimentos para 
melhorar a pele”, diz.

O empresário Ricardo Jorge Teixeira, proprietário 
da Academia Vigor, também observa um crescimento 
nos serviços da empresa durante os meses mais 
quentes do ano. Segundo Teixeira, o número de alunos 
da Academia neste período costuma aumentar entre 
30 e 40%. Entretanto, ele ressalta que o desejado 
‘corpão’ que as pessoas querem exibir nas praias não é 
conquistado do dia para noite. “Muita gente começa a vir 
na academia em janeiro, devido ao calor e às famosas 
resoluções de fim de ano. Mas o aluno precisa estar 
determinado a dar continuidade, tendo consciência que 
os resultados só apareceram a partir de 4 meses, isso 
se ele estiver seguindo as dicas do instrutor de forma 
correta”, conclui. 

ECONOMIA

VERÃO AQUECE ALGUNS 
SETORES EM GUARAPUAVA

Como diz a propaganda daquela famosa marca 
de sandálias, “chegou o verão”! No último mês, segundo 
dados do SIMEPAR (Sistema Meteorológico do Paraná), as 
temperaturas máximas em Guarapuava ficaram bastante 
próximas à casa dos 30°C. Em uma cidade onde o frio 
costuma imperar na maior parte do ano marcas como 
estas são até comemoradas. Não por acaso, está sendo 
comum vermos os parques e praças da cidade com uma 
grande movimentação já nas primeiras horas do dia. 

Se as baixas temperaturas mexem com a economia 
local, especialmente no que diz respeito ao setor de 
confecções, podemos dizer o mesmo do verão? Que 
efeitos o calor, mais efetivo nos meses de dezembro e 
janeiro, produz na cidade?

Em uma rápida pesquisa, descobrimos que o 
setor de estética é um dos mais beneficiados com a 
chegada das altas temperaturas. Isto acontece devido à 
preocupação das pessoas em estarem com o visual em 

Em busca do corpo ideal, clientes correm para as clínicas de estética e academias

O MOVIMENTO COMEÇA A 
AUMENTAR A PARTIR DO MÊS 
DE AGOSTO E O AUGE É ENTRE 
NOVEMBRO E DEZEMBRO. PARA 
DARMOS CONTA DA DEMANDA 
TRABALHAMOS EM HORÁRIOS 
DIFERENCIADOS E FAZEMOS 
O RECRUTAMENTO DE MAIS 
PROFISSIONAIS DURANTE O 
PERÍODO

“

“

Cleuza Meira – Empresária 

O ALUNO PRECISA ESTAR 
DETERMINADO A DAR 
CONTINUIDADE, TENDO 
CONSCIÊNCIA QUE OS RESULTADOS 
SÓ APARECERAM A PARTIR DE 4 
MESES, ISSO SE ELES ESTIVEREM 
SEGUINDO AS DICAS DO INSTRUTOR 
DE FORMA CORRETA

“

“

Ricardo Jorge Teixeira – Empresário 
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