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O cenário econômico atual do País, agravado 
pelos escândalos de corrupção na política, 
faz com que o meio empresarial se torne um 
ambiente extremamente desafiador para qualquer 
empreendedor. Inflação alta, redução do consumo e 
aumento da carga tributária são apenas alguns dos 
fatores que vem comprometendo nossa economia.
Em tempos nos quais a crise parece não ter 
mais f im, não se pode perder as esperanças,  já 
que um cenário adverso,  como o atual ,  não pode 
fazer com que os pequenos empreendedores se 
retraiam, pelo contrário,  eles devem fazer dos 
obstáculos o incentivo necessário para buscar 
novos rumos aos seus negócios.
Convido você,  empresário,  a conhecer a atuação 
da Associação Comercial  e Empresarial  de 
Guarapuava. Trabalhamos há 
mais de 60 anos defendendo 
os interesses de nossos 
empreendedores. Contamos 
com a sua par t icipação para 
for talecermos ainda mais 
nossa classe. 
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Coluna
EMPRESARIAL

EVENTOS EM DESTAQUE

1

2

4

3

5

6 7

1 – NO DIA 06 DE JUNHO A FUTURA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
REALIZOU UMA FESTA JUNINA PARA SEUS ALUNOS E COLABORADORES. 
O EVENTO CONTOU COM MÚSICA, COMIDAS TÍPICAS E BRINDES PARA 
AS MELHORES CARACTERIZAÇÕES

2 – TAMBÉM NO DIA 06 DE JUNHO, A FACULDADE CAMPO REAL REALIZOU 
A ABERTURA DO 2º CAMPO TECH – FEIRA TECNOLÓGICA E RURAL DA 
FACULDADE CAMPO REAL

3 – A LOJA MODAS JOLIE PRESENTEOU A CLIENTE ROSELY JUSTINA PIRES 
COM UM JANTAR NO KUSTER HOTEL, EM HOMENAGEM À MULHER. O PRÊMIO 
FOI ENTREGUE NO DIA 12 DE JUNHO 

4 – O CLIENTE BENEDITO DOS SANTOS FOI O CONTEMPLADO PELA LOJA 
LEVE COM O VEÍCULO DA PROMOÇÃO MAMÃE DE CARRO NOVO

5 – NO DIA 12 DE JUNHO, O COLEGIADO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E 
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DA FACULDADE GUAIRACÁ REALIZOU 
UMA PALESTRA COM O CONSULTOR SAP ADRIANO DOS SANTOS LUCAS. A 
PALESTRA ABORDOU O TEMA ‘INDÚSTRIA 4.0: O QUE AS EMPRESAS ESPERAM 
DE VOCÊ NOS PRÓXIMOS ANOS?’. INTEGRANTES DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDER PARTICIPARAM DO EVENTO

6 – A ACADEMIA COMPANHIA DO CORPO REALIZOU UMA PROMOÇÃO PARA O 
DIA DOS NAMORADOS: O CASAL DE ALUNOS QUE TIVESSE O MAIOR NÚMERO 
DE CURTIDAS EM SUA FOTO NA PÁGINA DA ACADEMIA NO FACEBOOK SERIA 
CONTEMPLADO COM UM JANTAR ROMÂNTICO NO RESTAURANTE VAN GOGH. 
OS VENCEDORES FORAM EDVINO E ROSEANE SYDOR 

7 – NO DIA 19 DE JUNHO O EX-PRESIDENTE ELOI MAMCASZ FOI 
HOMENAGEADO NA SEDE DA ACIG COM A COLOCAÇÃO DE SUA FOTO NA 
GALERIA DE PRESIDENTES DA ENTIDADE
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BEM-VINDOS À ACIG
ESTES SÃO OS MAIS NOVOS ELOS DE NOSSA 
CORRENTE ASSOCIATIVISTA

1   –   HASTI
 
2   –  LARI E ANA MODAS

3   –  MATTOS E MARTINS

4   –   PRODUZA EVENTOS

5   –  RELEVANZ ENGENHARIA

6   –  ESSENCIAL

7  –  GLOBAL PUBLICIDADE
Fotos ACIG

Coluna
NOVOS SÓCIOS
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Com Prinex,
você está
sempre em
primeiro lugar

ACIG.indd   1 19/12/16   09:11



JULHO 2017 11

Com Prinex,
você está
sempre em
primeiro lugar

ACIG.indd   1 19/12/16   09:11



12 JULHO 2017

a cada dia a nossos clientes o que há de melhor em 
gestão de Medicina do Trabalho, embasados na NR 07, 
que trata do Programa de Controle Médico e de Saúde 
Ocupacional, exigido pelo Ministério do Trabalho para 
todas as empresas onde são prestados serviços de 
exames médicos ocupacionais como: admissionais, 
periódicos, demissionais, mudança de função, retorno 
ao trabalho, além de exames complementares que 
são realizados em laboratórios, com o objetivo de 
prevenir doenças ocupacionais. A Clínica conta com 
uma equipe altamente especializada em medicina 
do trabalho para atender as necessidades de 
saúde ocupacional de todas as empresas. Médico 
coordenador e médicos examinadores, psicóloga, 
fonoaudióloga, exames como eletrocardiograma, 
acuidade visual, todos feitos dentro de nosso 
estabelecimento, para facilitar e agilizar o 
atendimento aos clientes. Também dispomos de 
atendimento volante para deslocamentos a empresas 
que necessitem. Na parte de Segurança do Trabalho 
eu e o Mauro, como Engenheiros de Segurança 
do Trabalho, desenvolvemos desde a Assessoria 
até a implementação de programas exigidos pelas 
NRs (Normas Regulamentadoras de Segurança do 
Trabalho ) , tais como PPRA – Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais, PPP - Perfil Profissiográfico 
Previdenciário , LTCAT – Laudo Técnico das Condições 
Ambientais do Trabalho, bem como elaboramos 
projetos, palestras e treinamentos específicos a área 
de Segurança para atender as necessidades de cada 
cliente de forma individualizada.

Eu, Kristoffer Klassar, obtive minha formação 
no Colégio Ana Vanda Bassara como Técnico em 
Segurança em 2006 e em 2014 conclui minha 
graduação como Engenheiro de Produção pela 
Faculdade Campo Real e em 2015 como Engenheiro de 
Segurança do Trabalho pela UTFPR. O Mauro Klassar 
formou-se no Colégio Ana Vanda Bassara como 
Técnico em Segurança em 2003, em 2015 formou-se 
Engenheiro Agrônomo e em 2016 como Engenheiro 
de Segurança do Trabalho, ambos realizados na 
Faculdade Campo Real.

A empresa Cuidar e Proteger está unida em 
prol da Vida, administrando Cuidados e Proteção para 
Valorização de Empresas e de seus Profissionais.

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

NÓS PUBLICAREMOS GRATUITAMENTE NA REVISTA ACIG

Por Kristoffer Klassar

Coluna
VOCÊ, EMPRESÁRIO

MINHA HISTÓRIA DE 
EMPREENDEDORISMO

Em 2014, eu, Kristoffer Klassar, e meu irmão, 
Mauro Klassar, já estávamos formados na área de 
Segurança do Trabalho e fizemos uma parceria 
com o Dr. André Saliba , proprietário da clínica de 
medicina e segurança do trabalho Salute. Na época, 
o Dr. André cuidava dos atendimentos médicos 
e eu e o Mauro da área de Segurança do Trabalho. 
Com o aumento da demanda de exames na área de 
medicina do trabalho e dos programas relacionados à 
segurança do trabalho como o PPRA, PPP, LTCAT, em 
meados de 2015 compramos a parte de Segurança do 
Trabalho do Dr. Saliba e passamos a gerir esta área, 
administrando a mesma rumo ao desenvolvimento. 
Com atendimento diferenciado, profissionais 
especializados na área de Segurança e Medicina do 
Trabalho como técnicos, engenheiros de Segurança 
do Trabalho e uma equipe de médicos altamente 
especializada, em outubro de 2015, estabeleci junto 
com o Mauro uma nova forma e política de gestão em 
Saúde Ocupacional e inauguramos a Clínica Cuidar e 
Proteger Segurança e Medicina do Trabalho, contando 
com a coordenação administrativa da profissional 
Alessandra Almeida Liberato. Em um novo espaço, e 
com uma infraestrutura mais abrangente com novos 
e amplos serviços, oferecendo a nossos clientes 
um atendimento humanizado, totalmente voltado à 
missão de Cuidar e Proteger do maior bem existente 
nas empresas, que é a vida das pessoas.

Atualmente a Clínica Cuidar e Proteger 
Segurança e Medicina do Trabalho atua em 
Guarapuava e região. Situada na Rua Pedro Alves, 
1212, próximo ao Hospital Santa Tereza, oferecemos 
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27 ANOS 
Plante Mudas 17/07/90
Master Shop 10/07/90
Vibra 10/07/90
Koris Fotografias 02/07/90
Expressiva Modas 01/07/90
30 ANOS 
Super Dalpozzo 01/07/87
33 ANOS 
Senai 17/07/84
Sesi Guarapuava 17/07/84
39 ANOS 
Loja Morcath 15/07/78
40 ANOS 
Gresga 08/07/77
Eletro Dinamos Helmuth 01/07/77
41 ANOS 
Flabel Construção Civil 13/07/76
42 ANOS 
Escalada Imobiliária 31/07/75
45 ANOS 
Supermercado Superpão 18/07/72
Restaurante Guairacá 05/07/72
48 ANOS 
Coamig 14/07/69
54 ANOS 
Auto Peças Batel 15/07/63
56 ANOS 
Fornecedora de Parafusos LTDA 06/07/61
68 ANOS 
Casas Pernambucanas 01/07/49

FUNDAÇÃO FUNDAÇÃO FUNDAÇÃOEMPRESA EMPRESA EMPRESA

1 ANOS 
CB Agro 21/07/16
Relevanz Engenharia 19/07/16
Portal Das Portas 10/07/16
Pet Shop Reino Animal 08/07/16
Super Ponto Forte 04/07/16

2 ANOS 
Rodrigo Veículos 29/07/15
Semanário Integração de Guarapuava 20/07/15
Espaço Toda Linda 07/07/15

3 ANOS 
Instituto Embelleze Guarapuava 23/07/14
Bela Comunicação e Marketing 22/07/14
Climec 22/07/14
Confira Colônia 21/07/14
Mm Shoes LTDA - ME 10/07/14
Emagrecentro 01/07/14

4 ANOS 
Studio Cepef Training and Nutrition 19/07/13
Maria Tereza Locações 15/07/13
Jimara Wilke Hair Style 08/07/13

5 ANOS 
CIA da Lingerie 18/07/12

6 ANOS 
Laserstar 28/07/11
Super Informado Notícias 14/07/11
Farmácia Santa Cruz 14/07/11
Hering Store 11/07/11
Mb Serviços 01/07/11

7 ANOS 
DUE 09/07/10
Guaraprint Impressão Digital 05/07/10

8 ANOS 
Babysol One Store 29/07/09

9 ANOS 
Centro das Tintas 28/07/08
Magrass 24/07/08
Platus 04/07/08

10 ANOS 
Ind. Pães Gaúcha 31/07/07
Estética Bela Forma 20/07/07
Art Flama 18/07/07
Donau Comunicações 15/07/07

11 ANOS 
Metalkit 01/07/06

12 ANOS 
Alfa Automação Comercial 28/06/05
Dvalore Contadores e Consultores 17/06/05
Imperium Imóveis 08/06/05
Crestani Peças e Serviços 01/06/05

13 ANOS 
Kruga Comércio de Alimentos 21/07/04
Adrifer Centro Automotivo 19/07/04
Bocchi Acessórios 01/07/04

14 ANOS 
Moto Center 29/07/03
Estacionamento e Papelaria Marechal 16/07/03
Lobo Pré Vestibulares 01/07/03

15 ANOS 
Corujão Materiais de Construção 19/07/02
Vetvitta Centro Médico Veterinário 18/07/02
SENAP - Serviço Nacional de Prof. 12/07/02

16 ANOS 
Covsom Film e Acessórios 31/07/01
Marttery 11/07/01

17 ANOS 
Gleyne Jeans 27/07/00
Faculdades Guarapuava 18/07/00
Ernst Michael Jungert 01/07/00

18 ANOS 
Pavicon - Blocos e Pavimentos 08/07/99
Tony Jackson Thimoteo-Dentista 01/07/99
Neri Auto Peças 01/07/99

19 ANOS 
Posto Serviços Brasil Master 23/07/98
Mecânica R P V 01/07/98
Diagmax Diagnóstico por Imagem 01/07/98

21 ANOS 
Forrovel Madeiras LTDA 15/07/96
Brasinha Presentes 15/07/96
Zico Motosserras 04/07/96

23 ANOS 
Panificadora Alvorada 02/06/89

24 ANOS 
J. Losso Assessoria Imobiliária  14/06/85
Esquadria de Ferro Centro Oeste 01/06/85

26 ANOS 
Colcci 30/07/91
Beneficiadora de Batatas Guara 11/07/91

EMPRESA ADESÃO

NOVOS ASSOCIADOS

Casa dos Cereais 17/05/17
Global Publicidade 17/05/17
Produza Eventos 18/05/17
Saudax Medicina e Segurancça do Trabalho 19/05/17
Serra Verde 24/05/17
As.st.la Advogados Associados 24/05/17
Temper Vidros 31/05/17
Menarin Odontologia Estetica e Harm 31/05/17
Sdc Corretora de Seguros 01/06/17
Talk Up English School 06/06/17
R.C.L. 13/06/17
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1 – Fernando Metzger(MService) e Jaime dos Santos 
(Essencial)

2 – Claudia F. O. Martins (Hemocentro Guarapuava)

3 – Milene Fortkamp Gartner e Genésio Fortkamp (Carrocerias 
Aeroporto)

4 – Elaine Scartezini Meirelles (Retífica Scartezini)

5 – Cleverton Chiquito (Imperium Imóveis)

6 – Renato Lopes (B Milk)

7 – Rafael Salido (Honda Saikon)

8 – Ilda M. da Silva e Ronaldo da Silva (Xuxa Bike)

9 – Fernando Tratch e Jhony Caike Ramalho (Corpo de 
Bombeiros)

10 – Carla Dalla Vecchia e Rosangela Maneira (Promissor 
Seguros)

11 – Luciana Ap. Neves, Dalva Lara e Monica Lara (Link 
Monitoramento)

12 – Eva Schran de Lima e Neoci Schran (Escritório Schran)

13 – Jovanne de Boaventura e Ana Paula dos Santos (Pereira 
de Paula Sociedade de Advogados)

14 – Gerson Luiz Lara, Dalva Lara, Monica Lara, Luciana Ap. 
Neves e Egon Luiz da Rocha (Link Monitoramento)

15 – Emerson Merlo (Fábrica dos Óculos)

16 – Maria Theodorovicz e Emerson Theodorovicz (Reptec 
Tecnologia)

17 – Marcelo Antonelli Guaragni e Marcelo Antonio da Silva 
(Repinho)

18 – Andre Kuczer Filho e Andre Kuczer (Peixaria Trianon)

19 – Jacira Goncalves Ferreira (Comercial BSD) 

20 – Tiago Martins e Rogerio Mattos (Mattos e Martins)

21 – Patrik Guimaraes Rodrigues e Laffite Guimaraes 
(Produza Eventos)

22 – Jose Makuch (Esquadria de Ferro Centro Oeste)

23 – Bruno Heckler e Lucas Ponchon (Follow Investimentos)

24 – José Losso Neto (J. Losso Assessoria Imobiliária) e 
Rudival Kasczuk (Fortcar Center)

Coluna
INTEGRACIG

INTEGRACIG - 09.06.17

Fotos: ACIG
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Cardoso, coordenadora do Programa Jogue Certo da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

Entretanto, quando o assunto é lixo, não basta 
apenas que o poder público faça sua parte. É preciso que as 
empresas e comunidade em geral tenham consciência do 
risco que alguns tipos de resíduos podem causar ao meio 
ambiente e trabalhem em conjunto para evitar situações 
de descarte incorreto. Por exemplo, uma lâmpada, se 
descartada próxima a um rio ou lago, pode contaminar até 
200 mil litros de água. “Para muitos materiais, infelizmente, 
o descarte precisa ser pago. É preciso que se dê uma 
destinação adequada a estes resíduos e, principalmente, 
que se mude a consciência das pessoas”, afirma Maristela 
Procidonio Ferreira, bióloga da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente. Ela explica que embora não seja uma função do 
poder público, a Secretaria tem trabalhado para orientar 
a população, especialmente os empresários, sobre como 
realizar corretamente o descarte de diversos materiais, 
como isopor, pneus, entre outros. 

DESCARTE CORRETO DE RESÍDUOS: 
VOCÊ TEM FEITO SUA PARTE?

A caixa de leite, o tubo de creme dental, ou a casca 
da maçã: já parou para pensar em quanto lixo você produz 
todos os dias?  O Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (PNUMA) estima que até 2030 a quantidade de 
lixo no mundo terá crescido em 70%. O Brasil aparece em 
quarto lugar no ranking dos maiores geradores mundiais 
de lixo. Só no último ano foram mais de 60 toneladas de 
resíduos produzidos no país. 

Em Guarapuava, são produzidas em média 800 
toneladas de lixo todos os meses. O período de dezembro 
a fevereiro, que coincide com as férias escolares, é a época 
em que mais se produz lixo na cidade. A legislação prevê 
que os municípios deem destinação apenas aos resíduos 
orgânicos que são gerados em seus territórios. 

Assim, 300 toneladas de lixo geradas em Guarapuava 
deixam de ir para o Aterro Municipal, sendo recolhidas e 
destinadas para reciclagem através do trabalho de 459 
operadores ecológicos cadastrados junto à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e dos caminhões de coleta 
seletiva, que hoje percorrem 12 bairros do Município. 

Além disso, três vezes por semana um caminhão 
com compactador passa pelas ruas do centro da cidade. 
Através dele também é possível que a população faça o 
descarte do óleo de cozinha. “Educação Ambiental não é 
um processo barato. A cada tonelada trazida para o Aterro 
Municipal são gastos R$ 187,80. É um processo contínuo 
que envolve projetos de formação em empresas e escolas, 
coleta seletiva e o trabalho do Aterro”, comenta Aquecir 

O Brasil é o quarto maior produtor de lixo do mundo

PARA MUITOS MATERIAIS, 
INFELIZMENTE, O DESCARTE PRECISA 
SER PAGO. É PRECISO QUE SE DÊ UMA 
DESTINAÇÃO ADEQUADA A ESTES 
RESÍDUOS E, PRINCIPALMENTE, QUE SE 
MUDE A CONSCIÊNCIA DAS PESSOAS

“

“

Maristela Procidonio Ferreira - Bióloga da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
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UM NOVO TIPO DE LIXO

Com as diversas revoluções tecnológicas nos 
últimos anos e o consequente aumento no número de 
produtos à disposição do cliente, cresceu também a 
quantidade de lixo produzido. No Brasil, estima-se que 
o aumento na produção de resíduos seja cinco vezes 
superior ao crescimento da população. E assim como a 
geração de lixo cresce, surgem também novos tipos de 
resíduos produzidos pela população. É o caso do e-lixo, ou 
lixo eletrônico. 

Podemos conceituar como lixo eletrônico todos 
aqueles equipamentos que podem ser ligados na 
tomada, ou que são alimentados por pilhas e baterias. 

Criada há pouco mais de três anos, a SUC Ambiental atua 
recolhendo e dando destinação correta ao lixo eletrônico

Ou seja: televisões, computadores, rádios, batedeiras, 
liquidificadores, celulares, monitores, impressoras, e por aí 
vai. Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas) 36% 
do lixo eletrônico gerado na América Latina é brasileiro.

Por conterem diversos componentes nocivos 
ao meio ambiente, estes equipamentos não podem 
ir parar no lixo comum. Pensando nisso, algumas 
empresas já enxergam na coleta deste tipo de material 
um nicho de mercado. 

É o caso da SUC Ambiental. A empresa guarapuavana 
está há pouco mais de três anos no mercado e trabalha 
com coleta, armazenamento e encaminhamento de lixo 
eletrônico para reaproveitamento. Segundo o empresário 
Sandrigo Ubiratã Costa, proprietário da empresa, 90% 
do material coletado é levado para outros centros, como 
Curitiba. “O ferro é a única coisa que fica com parceiros aqui 
em Guarapuava. Quando os materiais chegam à empresa 
fazemos a separação de todos os componentes, para que 
possamos dar o destino correto”, explica. 

Ainda de acordo com o empresário, de tudo o 
que é recolhido pela empresa, apenas entre 1 e 2% dos 
materiais acaba não tendo utilidade em seu destino 
final. “O plástico de televisão, por exemplo, pode ser 
transformado em pegadores para móveis. Já o cobre 
retirado dos fios pode ser reaproveitado como matéria-
prima para cabos”, esclarece.

Na edição 106 da Revista ACIG você 
conheceu o Projeto Conta Cidadã, da Energisa, 
que troca lixo reciclável por descontos na fatura 
de energia elétrica dos consumidores. Outra 
entidade que tem cumprido com seu dever de 
responsabilidade social e estendido este trabalho 

à população é o SESCAP-PR. 
Desde 2013 a regional do Sindicato em 

Guarapuava realiza a Campanha E-Lixo. Em 
parceria com a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, são instalados pontos de coleta em 
alguns pontos da cidade, para que a população 
possa descartar gratuitamente aquela 
velha televisão de tubo ou qualquer outro 
equipamento que não tenha mais serventia. 

Este ano, nos quatro dias de campanha, 
foram arrecadadas aproximadamente oito 
toneladas de lixo eletrônico. “Faz parte da 
nossa missão esta preocupação com o meio 
ambiente. Geramos no Brasil aproximadamente 
41 milhões de toneladas de lixo eletrônico no 
último ano, e precisamos dar uma destinação 
correta a isso”, conclui a Diretora Regional do 
SESCAP-PR, Eva Schran. 

EMPRESAS E ENTIDADES TÊM FEITO SUA PARTE 

A Campanha E-Lixo arrecadou quase oito toneladas de resíduos em 2017 
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A época de mudança de estação, como a recente 
chegada do Inverno, sempre é uma boa oportunidade 
para renovar o guarda-roupa, se preparar para o 
clima e, porque não, aquecer o mercado. Segundo 
pesquisa da Kantar Ibope, encomendada pela RPC, em 
Guarapuava 80% das pessoas compraram alguma peça 
de vestuário (masculino ou feminino) ou de acessórios 
nos últimos 12 meses, o que representa mais de 107 mil 
guarapuavanos. Conhecer melhor essas pessoas e seus 
hábitos ajuda a ter uma comunicação mais assertiva na 
hora de conquistar seu consumidor.

COM QUE ROUPA EU VOU?
OS NÚMEROS MOSTRAM QUE O MERCADO DE VESTUÁRIO E 
ACESSÓRIOS ESTÁ AQUECIDO, SAIBA QUEM SÃO ESSES CONSUMIDORES

Guarapuava em
NÚMEROS

Esse público (das pessoas que compraram 
alguma peça de vestuário) costuma usar como 
forma de pagamento o cartão de crédito, e 42% deles 
afirmaram que com o cartão os permite comprar 
coisas que normalmente não comprariam. Essas 
pessoas também se consideram boas para administrar 
o próprio dinheiro (54%).

Ainda que 79% afirmam que procuram os 
preços mais baixos quando vão fazer as compras, 
65% consideram que quase sempre compensa pagar 

INSIGHTS PARA SUA LOJA:

- 77% desses consumidores ouviram música nos 
últimos 30 dias. Como está a playlist da sua loja?

- 47% praticaram algum esporte, 38% frequentaram 
parques e 37% saíram para caminhar nos últimos 
30 dias, ou seja, roupas confortáveis e de academia 
chamam a atenção desse público.

41% desses consumidores são da Geração Y, com idade de 19 a 35 anos

QUEM COMPROU PEÇAS DE VESTUÁRIO OU ACESSÓRIOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES?

13%

20%

20%
24%

23%

12 a 17 anos

18 a 24 anos

25 a 34 anos

35 a 49 anos 

50 anos ou mais

mais caro por produtos de qualidade e 63% pensam 
que as marcas conhecidas são as melhores.

Além disso, 53% acreditam que como gastam o 
seu tempo é mais importante que o dinheiro que ganham, 
e 45% sentem prazer em qualquer tipo de compra.

Os dois locais preferidos de compra do 
guarapuavano para roupas e acessórios são as 
lojas de departamento (43%) e as lojas de rua (40%). 
Veja outras opções que a população recorreu nos 
últimos 30 dias:

Texto: Raquel Leite
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Um nicho importante do mercado de vestuário e 
acessórios tem sido o de materiais esportivos. Não é pra 
menos: em Guarapuava, 50% afirmam que praticaram 
alguma atividade física nos últimos 12 meses, sendo 

INSIGHTS PARA SUA LOJA:

- Para 45% desses consumidores, com o cartão de crédito 
podem comprar coisas que normalmente não comprariam. 
Você já tem uma máquina sempre a mão e aceita diversas 
bandeiras?
- A qualidade importa: 69% afirmaram que quase sempre 
compensa pagar mais caro por produtos de qualidade.
- Mas promoções também chama atenção: 78% procuram 
os preços mais baixos quando vão fazer as compras! 
Datas comemorativas, mudança de estação ou coleção 

Legenda: 28% desses consumidores são da Geração X, de 36 a 52 anos.

Fonte: TGI Light - Guarapuava  (novembro a dezembro/2016) Versão: 17/03/2017 - Target 
AS ABCDE 12+, cerca de 134.900 pessoas.

QUEM COMPROU CALÇADOS ESPORTIVOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES?

OS LOOKS “FORÇA, FOCO E FÉ”

13%

19%

22%
25%

22%

12 a 17 anos

18 a 24 anos

25 a 34 anos

35 a 49 anos 

50 anos ou mais

que 37% fizeram caminhas nos últimos 30 dias. E se o 
lema é “força, foco e fé”, o modelito não fica de fora: 53% 
dos guarapuavanos compraram calçados esportivos 
nos últimos 12 meses, cerca de 72 mil pessoas.

são ótimas oportunidades para atrair esses clientes.
- 64% pensam que as marcas conhecidas são as melhores, 
por isso, ter variedade de produtos também é importante.

Adaptar sua comunicação e até interação com o 
público, pode ampliar seus resultados, e nesse cenário, 
quem conhece melhor seu consumidor sai na frente! Por 
isso, explore cada dado apresentado e fique de olho nas 
próximas edições com informações para o mercado de 
diversos segmentos.
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CEME

FEIRA DE NEGÓCIOS É APRESENTADA COMO CASE 
DE SUCESSO EM REUNIÃO DA FACIAP MULHER

O sucesso da 1ª Feira de Negócios do Núcleo 
Multissetorial da Mulher Empresária da ACIG, realizada no mês 
de abril, continua rendendo bons frutos ao grupo de empresárias 
que organizou o evento. No dia 26 de maio, as nucleadas foram 
convidadas pela FACIAP Mulher para apresentar a Feira como 
um Case de Sucesso durante a reunião ordinária do órgão, 
que reúne representantes das 12 coordenadorias regionais 
espalhadas pelo Paraná. 

Segundo a Presidente da FACIAP Mulher, Rosangela 
Sonda, a ideia de convidar as representantes da ACIG para falar 
sobre o evento aconteceu devido aos bons resultados da Feira e à 
necessidade de estender este formato de atividades para outras 
regionais do estado. “A Rodada de Negócios organizada pelas 
empresárias da ACIG foi muito interessante, porque ofereceu uma 
oportunidade para os empresários conhecerem diversos serviços 
e fecharem novos negócios. É um modelo que poderá ser replicado 
pela FACIAP Mulher em todas as outras coordenadorias”, afirmou. 

Para Marco Aurélio Borges, Presidente da CACICOPAR 
(Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do 
Centro-Oeste), coordenadoria da qual a ACIG faz parte, o fato da 
Feira de Negócios do Núcleo Multissetorial da Mulher Empresária 
ser apresentada a nível estadual como um Case de Sucesso é 
motivo de orgulho para toda região. “É muito gratificante para a 
ACIG e CACICOPAR que nossas empreendedoras, com a mesma 
garra e amor que promoveram seu evento, se desprendam dele e 
compartilhem com todas as outras 12 Coordenadorias do Paraná. 
Isso mostra quão maduro e comprometido com o Associativismo 
é esse Grupo, pois permitem com seus ensinamentos que este 
seja replicado em todo o Estado, sem dúvida, um grande exemplo 
a ser seguido”, avaliou. 

Para a empresária Elaine Scartezini Meirelles, tesoureira 
do Núcleo, a oportunidade de mostrar a Feira a empresárias de 
outras regiões do estado fortalece o nome da ACIG dentro do 
sistema associativista. “Foi bem importante nossa participação, 
pois percebemos que as empresárias estavam bastante 
interessadas. Sentimos que Guarapuava ficou em evidência 
durante a reunião”, disse. 

Já a Presidente do Núcleo Multissetorial da Mulher 
Empresária da ACIG, Lara Mena Sganzerla, destacou o 
reconhecimento por parte da FACIAP Mulher e revelou que a intenção 
é trazer representantes de todas as coordenadorias regionais 
para uma rodada de negócios experimental em Guarapuava. “As 
empresárias nos fizeram muitas perguntas e estavam bastante 
empolgadas. Por isso a ideia neste mês de julho trazê-las para 
cidade e simular uma rodada de negócios, para que elas entendam 
como foi esta dinâmica”, concluiu. 

As reuniões da FACIAP Mulher reúnem representantes das 12 coordenadorias regionais espalhadas pelo estado

A presidente do CEME, Lara Mena Sganzerla, apresentando a Feira de Negócios durante 
reunião da FACIAP Mulher

É MUITO GRATIFICANTE PARA A 
ACIG E CACICOPAR QUE NOSSAS 
EMPREENDEDORAS, COM A MESMA 
GARRA E AMOR QUE PROMOVERAM 
SEU EVENTO, SE DESPRENDAM DELE 
E COMPARTILHEM COM TODAS AS 
OUTRAS 12 COORDENADORIAS 
DO PARANÁ. ISSO MOSTRA QUÃO 
MADURO E COMPROMETIDO COM O 
ASSOCIATIVISMO É ESSE GRUPO, POIS 
PERMITEM COM SEUS ENSINAMENTOS 
QUE ESTE SEJA REPLICADO EM TODO 
O ESTADO, SEM DÚVIDA, UM GRANDE 
EXEMPLO A SER SEGUIDO

“

“

Marco Aurélio Borges – Presidente da CACICOPAR
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uma caminhonete e centenas de vales-compras 
de R$ 300,00. Para os consumidores locais estão 
garantidas três motos e 24 vales-compras.

O grande diferencial do Natal Sonho Dourado 
é seu sistema de sorteio. A cada compra no valor de 
R$ 50,00 nas lojas participantes o cliente receberá 
um mini envelope, chamado de rasgadinha. Estas 
rasgadinhas possuem um código, que deve ser 
cadastrado no site da promoção, para que os 
sorteios aconteçam pela loteria federal. Ao cadastrar 
o código, o consumidor deverá informar uma série 
de dados, como estabelecimento onde adquiriu a 
rasgadinha, endereço, idade, entre outros. 

Estas informações serão tabuladas pelo 
sistema da campanha e repassadas às empresas 
participantes, traçando um perfil do cliente de cada 
loja. Isso permitirá que os empresários possam 
pensar com mais precisão em promoções e ações de 
marketing específicas para seu público. “Além de ser 
mais atrativa para o consumidor, por causa do valor 
dos prêmios, a Campanha Natal Sonho Dourado traz 
uma grande ferramenta para que os empresários 
conheçam seus clientes. Se utilizar estes dados 
fornecidos pela campanha durante as atividades do 
ano o empreendedor terá uma assertividade muito 
maior em termos de resultados” comenta Maria Inês 
Guiné, Diretora de Eventos da ACIG e Vice-Presidente 
para o Setor de Responsabilidade Social da FACIAP. 

A expectativa da FACIAP é envolver 3 mil 
empresas de todo Paraná na promoção. Os kits de 
adesão da Campanha já estão sendo vendidos pelo 
Departamento Comercial da ACIG. Informações 
podem ser obtidas pelos telefones (42) 3621-5592 e 
(42) 3621-5599, ou pelos e-mails comercial02@acig.
com.br e comercial03@acig.com.br. 

Ainda estamos em julho, mês de tirar as roupas 
quentinhas do armário e se esbaldar nas comidas 
típicas da época. Mas, apesar de parecer distante, a 
ACIG já está pensando nos preparativos para o Natal 
2017 e em formas de movimentar as empresas locais 
durante a data mais lucrativa do ano para diversos 
setores da economia. 

Por isso, com a intenção de sempre inovar, 
a Associação aderiu à Campanha Natal Sonho 
Dourado. Organizada pela FACIAP (Federação 
das Associações Comerciais e Empresariais do 
Paraná) a promoção tem como objetivo promover o 
espírito de Natal, incentivando as vendas de fim de 
ano, fidelizando clientes e mantendo a tradição de 
premiações na época de Natal. 

A Campanha Natal Sonho Dourado começa no 
dia primeiro de novembro e ao longo de pouco mais 
de dois meses sorteará R$ 1 milhão em prêmios. Os 
sorteios acontecerão nos dias 18 e 25 de novembro, 
02, 09, 13, 16, 20 e 23 de dezembro, e 10 de janeiro 
de 2018. A campanha oferecerá aos consumidores 
participantes sete carros populares, sete motos, 

CAMPANHA

A CAMPANHA NATAL SONHO DOURADO 
TRAZ UMA GRANDE FERRAMENTA PARA 
QUE OS EMPRESÁRIOS CONHEÇAM 
SEUS CLIENTES. SE UTILIZAR ESTES 
DADOS FORNECIDOS PELA CAMPANHA 
DURANTE AS ATIVIDADES DO ANO 
O EMPREENDEDOR TERÁ UMA 
ASSERTIVIDADE MUITO MAIOR EM 
TERMOS DE RESULTADOS

“

“

Maria Inês Guiné - Diretora de Eventos da ACIG e Vice-
Presidente para o Setor de Responsabilidade Social da FACIAP

VEM AÍ... UMA NOVA CAMPANHA DE NATAL
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Giro de
NOTÍCIAS

O CPET (Conselho Permanente de Educação para o Trânsito 
de Guarapuava), formado por diversas entidades do município, entre 
elas a ACIG, continua promovendo ações de conscientização sobre a 
responsabilidade de condutores, pedestres, motociclistas e ciclistas 
em prol de um trânsito mais seguro.

 Neste sentido, o grupo realizou uma ação de panfletagem 
voltada para pedestres e duas simulações de acidentes de trânsito. A 
primeira delas aconteceu na Rua Salvador Rena, entre a UNICENTRO e a 
Faculdade Campo Real, e abordou os perigos da embriaguez ao volante. 
A segunda simulação aconteceu nas proximidades do Campus CEDETEG 
da Unicentro, e alertou os estudantes e moradores da região sobre a 
importância de se respeitar a sinalização e os limites de velocidade. 
“Principalmente na área do meu curso temos que prezar muito pela 
saúde e pela vida das pessoas. O pessoal mais jovem não tem essa 
consciência, de sair com os amigos e ao invés de usar seu carro pegar 
um táxi, por exemplo. O que precisamos entender é que quando você 
é imprudente no trânsito acaba arriscando a vida de outras pessoas”, 
comentou Sara Rezende de Medeiros, estudante do primeiro ano do 
curso de Enfermagem da UNICENTRO, que participou das simulações.  

A implantação do Programa Empreender na ACIG, há cerca 
de quatro anos, trouxe novas perspectivas à entidade em relação 
ao associativismo, ao unir empresários de um mesmo setor, ou que 
tenham interesses em comum, em núcleos dispostos a trabalhar 
por estas demandas. Neste sentido, pensando em reavivar junto às 
empresas nucleadas e à diretoria da Associação os conceitos e regras 
para o funcionamento do Empreender, no dia 05 de junho a ACIG 
promoveu um encontro com a presença da consultora da FACIAP 
(Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná) 
Iraci Mataczinski. 

Para o Presidente da ACIG, Rudival Kasczuk, o Programa 
Empreender é uma ferramenta importante no fortalecimento da 
classe empresarial, por isso a relevância de entendê-lo melhor. “Após 
quase quatro anos de atividades, sentimos a necessidade de reavivar 
as regras do Programa, para que todos possamos conhecê-lo e 
divulgá-lo”, afirmou. 

Iraci Mataczinski lembrou que a maioria das Associações 
Comerciais e Empresariais do Brasil é formada majoritariamente por 
micro e pequenas empresas e que por este motivo é fundamental 
que existam ferramentas que possibilitem a estes empreendedores a 
busca pelo desenvolvimento. ““Hoje 80% das Associações Comerciais 
e Empresariais são formadas por micro e pequenas empresas. Por 
isso é importante buscar ações associativistas dentro do Programa 
Empreender que auxiliem no crescimento destas empresas”, disse. 

CPET DÁ SEQUÊNCIA A ATIVIDADES DE 
CONSCIENTIZAÇÃO NO TRÂNSITO

EM REUNIÃO, ACIG DISCUTE REGRAS DO 
PROGRAMA EMPREENDER
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Você já ouviu algum chamado na rádio, na televisão, ou nos 
sites de notícias informando que o Hemocentro estava precisando 
de sangue? Conhece alguém que já precisou de uma transfusão 
ou de hemocomponentes, seja por ter sofrido um acidente ou por 
estar passando por um problema de saúde? Certamente, para pelo 
menos uma destas perguntas sua resposta foi sim.

O Hemocentro de Guarapuava é responsável pela captação 
de sangue para atender pacientes nas situações já citadas da 
cidade e de outros 19 municípios que fazem parte da 5ª Regional 
de Saúde. Para que os estoques consigam atender a demanda, 
há uma necessidade de que sejam doadas de 30 a 40 bolsas de 
sangue por dia.

Infelizmente, nos períodos mais frios do ano o fluxo 
de doadores que comparecem ao Hemocentro cai em até 30%. 
Pensando nisso, a ACIG, em parceria com o órgão de saúde, 
realizou ações de panfletagem, incentivando a população e 
as empresas associadas a colaborar com a causa. O mês de 
junho foi escolhido para as ações porque no dia 14 comemora-
se o Dia Mundial do Doador de Sangue. “É uma parceria de 
fundamental importância, porque na sequência nós utilizaremos 
este estreitamento de parceria como exemplo para tantas outras 
que queremos desenvolver. Precisamos que a média de coleta 
continue acontecendo, independente da temperatura. Por isso este 
apoio veio em excelente momento”, afirmou o Diretor Regional do 
Hemocentro, Fernando Guiné.

Dando sequência à parceria entre o Departamento de 
Estágios ACIG – DEA -  e a Faculdade Campo Real, alunos dos 
cursos Técnicos em Administração e Secretariado do Colégio 
Estadual Francisco Carneiro Martins participaram de um curso 
na sede da instituição de ensino superior. O tema abordado foi 
“Como se preparar para o Mercado de Trabalho”. Os estudantes 
receberam orientações de como preparar seus currículos, de 
que forma se comportar em uma entrevista de emprego e como 
planejar suas carreiras.

ACIG SE UNE AO HEMOCENTRO PARA 
INCENTIVAR DOAÇÃO DE SANGUE

MAIS UM GRUPO DE ESTUDANTES É BENEFICIADO 
POR PARCERIA ENTRE DEA E FACULDADE CAMPO REAL

No dia 06 de junho a UniFaciap (Universidade Corporativa 
FACIAP), braço da FACIAP responsável por cursos, palestras, 
workshops e capacitações voltadas para o meio empresarial dentro 
do sistema associativista, promoveu na ACIG o treinamento “A Arte 
de Fazer Acontecer”. Direcionado para executivos, consultores e 
lideranças das Associações Comerciais e Empresariais da região, o 
treinamento, também conhecido como GTD (abreviação de Getting 
Things Done), usa um sistema inovador para a vida pessoal e 
profissional em um sistema de produção sem estresse. Estiveram 
presentes no treinamento a coordenadora da Unifaciap , Andréa 
Monteiro, e o superintendente da Federação, Marcio Vieira. 

CURSO DA UNIFACIAP ACONTECE EM 
GUARAPUAVA
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CAMPANHA

CLIENTES 
CONTEMPLADOS PELA 
CAMPANHA EU AMO 
MINHA MÃE
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de que precisa para suas atividades. 
É o caso do empreendedor João Adriano Bahls, 

da Topazyo Bijouterias. Cerca de 90% das pedrarias 
comercializadas pela loja são oriundas de exportação, e só 
estão disponíveis através de importadoras localizadas no 
estado de São Paulo. “Além de pagar o imposto no estado 
de São Paulo, no momento em que realizo a compra, preciso 
recolher este valor aqui no Paraná. É algo que se tornou muito 
oneroso para o negócio. Não tenho como repassar este valor 
para o meu consumidor, fica inviável”, explica. 

É importante lembrar que este valor da alíquota do 
ICMS (que em alguns casos, somados os valores cobrados 
no estado de origem da mercadoria aos valores cobrados no 
estado do Paraná pode chegar até 18% do custo do produto) 
deve ser recolhido antes da comercialização do produto. Isto 
causa um grande transtorno, principalmente para as empresas 
que operam pelo Simples Nacional. 

Recentemente, a ACIG impetrou um mandado de 
segurança questionando esta cobrança. O processo ainda está 
em fase inicial, e aguarda decisão quanto ao pedido de liminar 
para suspender a exigência do ICMS antecipado a todos os 
associados à entidade, bem como requerer o reembolso dos 
valores pagos indevidamente até o momento. 

DECRETO 442: UMA PEDRA NO SAPATO 
DOS EMPRESÁRIOS PARANAENSES

ECONOMIA

Se sua empresa comercializa produtos importados 
provenientes de outros estados do Brasil, ou utiliza insumos 
para produção desta mesma procedência, certamente você 
já ouviu falar do Decreto 442/2015. Criada pelo Governo do 
Estado, a legislação prevê o pagamento de uma diferença de 
alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços) sob o que é pago no estado de origem do produto e o 
que seria pago dentro do estado do Paraná. Essa alíquota gira 
em torno de 4%. 

A justificativa da Secretaria Estadual da Fazenda à 
época da assinatura do Decreto era que a equalização entre 
a carga tributária do estado de origem do produto e a cobrada 
no Paraná promoveria a manutenção da competitividade 
das empresas locais, incentivando os empreendedores a 
procurarem fornecedores dentro do território paranaense. 
Entretanto, não foi isto que se observou na prática. 

Contrariando o argumento do Estado, desde que entrou 
em vigor o Decreto 442 teve um efeito inverso junto aos 
empreendedores paranaenses. Isto porque, grande parte dos 
empresários não encontra dentro do Paraná diversos produtos 

No caso da Topazyo Bijouteriais, cerca de 90% dos 
produtos são provenientes de importação

ALÉM DE PAGAR O IMPOSTO NO 
ESTADO DE SÃO PAULO, NO MOMENTO 
EM QUE REALIZO A COMPRA, PRECISO 
RECOLHER ESTE VALOR AQUI NO 
PARANÁ. É ALGO QUE SE TORNOU 
MUITO ONEROSO PARA O NEGÓCIO. 
NÃO TENHO COMO REPASSAR ESTE 
VALOR PARA O MEU CONSUMIDOR, 
FICA INVIÁVEL

“
“

João Adriano Bahls – Empresário 
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Coluna
EMPREENDEDOR

Valdir da Silva começou cedo seu caminho no empreendedorismo. 
Registrando momentos importantes na vida de seus clientes ele se 
consolidou no mercado e por isso é o empreendedor entrevistado nesta 
edição da Revista ACIG

Empreendedorismo 
que faz parte da vida 
dos clientes
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instalamos ali na Guaíra, na esquina do terminal, 
que é um ponto bastante estratégico para nós. Faço 
mais a parte administrativa da empresa e laboratório 
também. Ela atua como fotógrafa. Atualmente temos 
oito colaboradores. Trabalhamos com revelações, fotos 
em estúdio, cobertura de eventos como casamentos, 15 
anos, enfim, tudo o que for reportagem social. Fazemos 
também ensaios externos. Temos ainda todos os 
serviços de foto produto. São canecas normais, canecas 
de chopp, camisetas, almofadas, quebra-cabeças. 
Também montamos sempre cenários temáticos para 
datas especiais como Dia das Mães, dos Namorados, 
dos pais, festa junina, e por aí vai. 

OS CLIENTES AINDA PROCURAM A LOJA PARA 
REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS? COMO ISSO FUNCIONA 
ATUALMENTE? 
A revelação analógica, que é a de filme, caiu cerca de 
95%. Com a baixa procura o serviço ficou inviável, então 
quando aparece algum cliente mandamos o material 
para Curitiba. A câmera digital mudou muito as coisas, 
quem não se adaptou acabou saindo do mercado. Temos 
um laboratório digital, onde fazemos revelação em até 

Coluna
EMPREENDEDOR

Equipe do Foto Koris

COMO COMEÇOU SEU ENVOLVIMENTO COM 
FOTOGRAFIA?
Comecei a trabalhar no ramo de fotografia em 1985. 
Tinha 18 anos na época. Trabalhei cinco anos na 
Coloreste, uma empresa forte, que existia no Paraná 
inteiro e que hoje não existe mais. Em 1990 abri, ao lado 
dos meus irmãos, a primeira loja.  Aqui na Santa Cruz 
existia o foto Decolores, do André Cupica. Era um ex-
padre que resolveu se dedicar à fotografia, para fazer 
foto reportagem da Igreja. Ele foi embora para o Canadá 
e acabamos assumindo a empresa. Compramos alguns 
equipamentos e ficamos com a clientela dele, o que 
acabou dando um impulso ao negócio. 
Ficamos com o mesmo nome de Decolores e depois 
compramos o Foto Guaíra, que hoje é o Monicolor. Eu 
e meus irmãos fomos sócios por 10 anos. Dividimos 
a sociedade e fiquei com o Decolores. Então mudei o 
nome para Foto Koris, que está no mercado há 17 anos.

COMO O SENHOR ADMINISTRA A EMPRESA? TEM 
AJUDA DE ALGUM FAMILIAR? 
Minha esposa Silvane sempre me ajudou. Desde 
que desfizemos a sociedade entre os irmãos, nos 
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EM UM PERÍODO QUE SE FALA TANTO EM CRISE, O 
QUE OS LEVOU A INVESTIR EM UM NOVO NEGÓCIO? 
O que nos incentivou a investir foi a possibilidade de 
construir um estúdio próprio, do jeito que imaginávamos. 
No centro da cidade o aluguel é caro, e seria muito difícil 
achar um local adequado. Falando de crise: nestes 27 
anos que trabalho como empreendedor já passei por 
muitas crises, plano Cruzado, Plano Collor, então acho 
que aprendemos a trabalhar com ela. Graças a Deus 
conseguimos montar o novo estúdio. Acho que é aquela 
história, temos que tirar o s da palavra crise e ficarmos 
com a palavra crie. Se ficarmos pensando só em crise, 
ela vem mesmo, então precisamos deixá-la de lado, 
trabalhar e inovar. Se você enxerga uma oportunidade, 
precisa aproveitar. 

QUE CONSELHO O SENHOR DEIXA PARA QUEM 
ESTÁ COMEÇANDO UM NEGÓCIO OU PENSA EM 
EMPREENDER? 
Em primeiro lugar é importante trabalhar com alguma 
coisa que você goste. Se aquilo é o teu sonho tem que 
correr atrás. Outra coisa é tentar atender o cliente da 
melhor forma, fazer um trabalho bom. Assim você 
consegue superar os obstáculos. 

Coluna
EMPREENDEDOR

Equipe do Ortolan Foto Design 

ACHO QUE É AQUELA HISTÓRIA, TEMOS 
QUE TIRAR O S DA PALAVRA CRISE E 
FICARMOS COM A PALAVRA CRIE. SE 
FICARMOS PENSANDO SÓ EM CRISE, 
ELA VEM MESMO, ENTÃO PRECISAMOS 
DEIXÁ-LA DE LADO, TRABALHAR E 
INOVAR. SE VOCÊ ENXERGA UMA 
OPORTUNIDADE, PRECISA APROVEITAR

“

“

Valdir da Silva – Empresário

PARA NÓS É UM ORGULHO, PORQUE 
É MUITO BOM FAZER UM BOM 
TRABALHO, COM CREDIBILIDADE, 
E FAZER PARTE DA HISTÓRIA DAS 
PESSOAS

“

“

Valdir da Silva – Empresário

um minuto, dependendo da quantidade de fotos. O 
movimento aumentou, porque hoje as pessoas utilizam 
muito o celular. As câmeras fotográficas amadoras 
quase nem são vendidas, porque as pessoas procuram 
celulares com boa resolução. O celular possibilitou que 
todo mundo tivesse uma câmera onde quisesse. Ainda 
têm pessoas que não revelam as imagens, mas é uma 
tendência que vem crescendo. 

FALANDO EM CLIENTES, COMO É SUA RELAÇÃO COM 
ELES?
Existem muitos clientes que estão comigo desde que 
comecei. Nossa carteira no Foto Koris está em 50 mil 
cadastros. Muitos deles eu fotografei o casamento, o 
batizado dos filhos, 25 anos de casados, casamento 
dos filhos. Temos clientes que são fiéis. Para nós é um 
orgulho, porque é muito bom fazer um bom trabalho, 
com credibilidade, e fazer parte da história das pessoas.  

VOCÊS CONTAM AGORA COM UM NOVO 
EMPREENDIMENTO. O SENHOR PODERIA NOS FALAR 
SOBRE ELE? 
Montamos um estúdio, em frente ao Lago, que é sede 
própria. Abrimos no dia 17 de abril. Começamos a 
construir há cinco anos e graças a Deus conseguimos 
inaugurá-lo esse ano.   Minha esposa e minha cunhada, 
Jaqueline, que cuidam deste espaço. Elas também 
já têm seus clientes, pelo tempo que atuam com 
fotografia, e outros clientes estão vindo conhecer o 
empreendimento. Colocamos o sobrenome delas na 
empresa, por isso se chama Ortolan Foto Design. As 
duas empresas caminham lado a lado. Neste novo 
negócio focamos mais a parte de ensaios em estúdio, 
seções externas e o new born. Para os ensaios com os 
bebês preparamos um estúdio climatizado, com piso 
aquecido, trazendo conforto tanto para os pais quanto 
para o bebê. Tivemos o cuidado até na instalação de um 
ar condicionado que não resseca o ar. Dentro do estúdio 
mantemos uma temperatura de 28°C, que é a ideal para 
o bebê. Como as mães às vezes, por terem passado 
por cirurgia, não conseguem ficar muito tempo nesta 
temperatura, temos uma sala espera, com vidro, onde 
os pais podem ficar acompanhando o ensaio. 
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A Deputada Estadual Cristina Silvestri endossou as 
palavras do vereador, lembrando a origem do investimento 
que concretizou o Hipermercado Dal Pozzo. “Este é um 
empreendimento genuinamente guarapuavano, de quem 
acredita e investe aqui, gerando emprego e renda para nossa 
gente’, enfatizou. O Vice-Prefeito Municipal Itacir Vezzaro 
lembrou que a Cidade dos Lagos é ‘a nova Guarapuava’. 

O empresário Odacir Antonelli, um dos idealizados da 
CILLA, destacou que os empreendimentos que estão sendo 
construídos no local são vetores de desenvolvimento para 
Guarapuava e região, e salientou a importância de empresários 
visionários como o senhor José Ari Dal Pozzo. “O Ari é alguém 
que acreditou no projeto da Cidade dos Lagos desde seu 
embrião”, afirmou. 

PRESTES A COMPLETAR 30 ANOS DE ATIVIDADES GRUPO  
DAL POZZO INAUGURA NOVO EMPREENDIMENTO

INVESTIMENTO

No dia 17 de junho foi inaugurado o Hipermercado Dal 
Pozzo, o primeiro grande empreendimento em funcionamento 
na CILLA - Cidade do Lagos Bairro Planejado. Prestes a 
completar 30 anos de atividades, comemorados neste mês de 
julho, o grupo Dal Pozzo investiu cerca de R$ 27 milhões na nova 
loja, que conta com 17 mil m². Somando os dois mercados, a 
empresa agora gera em Guarapuava 520 empregos diretos. 

O empresário José Ari Dal Pozzo, proprietário do 
empreendimento, destacou o potencial do local onde a nova 
loja está instalada e a relevância de Guarapuava para o cenário 
econômico regional. “Este é um local de grande aceitação 
pela população e de fácil acesso não só para os clientes de 
Guarapuava como para os clientes da região. Guarapuava não 
se resume só ao seu território. Somos um centro regional e 
isso é muito importante”, classificou.  

Para o presidente da ACIG, Rudival Kasczuk, o fato de 
um novo empreendimento genuinamente guarapuavano estar 
nascendo na cidade em um momento onde a crise econômica 
impera em todo Brasil é uma mostra da grande capacidade 
do empreendedor local. “Em um momento onde tanto se fala 
em crise, ver um novo empreendimento nascendo em nossa 
cidade, através da visão de um empresário daqui, nos faz ter 
certeza que o trabalho duro, a dedicação e o compromisso com 
nossa comunidade é o que precisamos para continuarmos 
firmes no caminho do empreendedorismo”, ressaltou. 

Também presente na inauguração, o presidente da 
Câmara Municipal de Guarapuava, vereador João Carlos 
Gonçalves, destacou que o primeiro grande empreendimento 
da Cidade dos Lagos – Bairro Planejado entra em atividades 
apenas 18 meses após o lançamento de sua pedra 
fundamental. “É uma honra vivenciar este momento em que 
nossa cidade vai na contramão do que acontece em outros 
lugares”, disse. 

O Hiper Dal Pozzo tem 17 mil m²

A inauguração oficial do empreendimento aconteceu no dia 17 de junho  

GUARAPUAVA NÃO SE RESUME SÓ 
AO SEU TERRITÓRIO. SOMOS UM 
CENTRO REGIONAL E ISSO É MUITO 
IMPORTANTE

“

“

José Ari Dal Pozzo – Empresário 
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