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

COMERCIAL ACIG
(42)3621-5592/(42)3621-5599

comercial02@acig.com.br
comercial03@acig.com.br 

Apesar dos escândalos e decepções...
Apresentamos mais uma edição da Revista ACIG, um dos canais que utilizamos 
para estabelecer comunicação com os nossos associados, com o setor produtivo 
e com a nossa comunidade. Este editorial foi escrito logo após termos assistido a 
mais um noticiário lastimável, repleto de informações detalhadas sobre esquemas 
de corrupção envolvendo empresários, autoridades e algumas das principais 
lideranças políticas do nosso Brasil.
Num primeiro momento o sentimento de revolta talvez possa conduzir ao 
desânimo, à vontade de abandonar tudo e de pensar que nosso país não tem 
mais jeito. Mas nosso coração pulsa forte, e nossa inteligência deve nos conduzir 
à reflexão madura. Devemos buscar inspirações e neste exercício nos vem à 
lembrança o recente desfile cívico-militar de 7 de Setembro em Guarapuava, 
onde milhares de pessoas assistiram a quase uma centena de representações de 
entidades, instituições e principalmente jovens e crianças que através da educação 
começam a sonhar com o futuro. Esta inspiração nos ajuda a retomar a coragem, 
e entender que vale a pena sim participar do associativismo, do voluntariado e das 
discussões das principais causas que envolvem nossas atividades e interesses.
Temos convicção de que tudo pode melhorar, mas isto não acontecerá sem 
uma mudança de postura e esta transição passa diretamente pela forma 
como percebemos e participamos da política. É um momento que exige 
posicionamentos mais firmes e cobranças mais incisivas externadas através da 
atitude e da participação.
Respiremos fundo e sigamos com coragem. Esta edição nos inspira com uma 
série de pautas importantes e informativas. Vibremos com a vida e todos os seus 
encantos, apesar dos escândalos e decepções.
Para finalizar, refletir e levar a vida em alto astral fica uma dica: desfrutemos 
das coisas boas da vida nos mais diversos momentos, inclusive os de refeição 
com a família, amigos ou nos momentos de 
prospecção de negócios. E fica uma proposta: que 
tal visitar um dos estabelecimentos do ramo de 
alimentação por quilo de Guarapuava e aproveitar 
de sua praticidade, competência e economia? 
Este segmento gera centenas de empregos 
em Guarapuava e no mundo, trabalhando com 
dignidade e competência!
Se você não entendeu a sugestão do parágrafo 
anterior, talvez precise estar um pouco mais 
atento ao que acontece ao nosso redor e também 
lhe diz respeito.
Tenha uma ótima leitura!
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Coluna
EMPRESARIAL

EVENTOS EM DESTAQUE
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8

10

5

7

9

3

1 – NO DIA 14 DE SETEMBRO A BONNY REALIZOU O LANÇAMENTO DE 
SUA COLEÇÃO PRIMAVERA/VERÃO 2017

2 – NO DIA 06 DE SETEMBRO OS ALUNOS DA APAE GUARAPUAVA DERAM 
UM SHOW DURANTE A ABERTURA DO JESP (JOGOS ESTUDANTIS DA SEMANA 
DA PÁTRIA)

3 – NO DIA 14 DE SETEMBRO O DIRETOR GERAL DA FACULDADE CAMPO REAL, 
PROFESSOR EDSON AIRES DA SILVA, ANUNCIOU O PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DO CURSO DE MEDICINA, CONCEDIDO ATRAVÉS DE UMA VISITA 
DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC)

4 – A QSL AUTOPEÇAS COMEMOROU O DIA DO CLIENTE COM UM CAFÉ DA 
MANHÃ

5 – NO DIA 15 DE SETEMBRO A MODAS JOLIE LEMBROU O DIA DO CLIENTE, 
PRESENTEANDO TODOS OS CONSUMIDORES QUE COMPRARAM NA LOJA 
DURANTE A DATA

6 – A DIRETORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ACIG, MIRIAM MATOBA 
ABEDALA, E A CONSELHEIRA DO CEME, JULIETA CORDEIRO, FORAM 
EMPOSSADAS COMO CONSELHEIRA E SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE, DO 
CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR

7/8 – A COMERCIAL OESTE COMEMOROU SEUS 57 ANOS DE ATIVIDADES NO 
DIA 16 DE SETEMBRO COM UM CAFÉ DA MANHÃ PARA CLIENTES E AMIGOS

9 – A ORTODONTIC CENTER INAUGUROU SUA NOVA UNIDADE NO DIA 18 DE 
SETEMBRO

10 – NO DIA 19 DE SETEMBRO A INFOCARTUCHOS COMEMOROU SEUS 15 
ANOS DE ATIVIDADES

Fotos: ACIG
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BEM-VINDOS À ACIG

ESTES SÃO OS MAIS NOVOS ELOS DE NOSSA 
CORRENTE ASSOCIATIVISTA

1   –   GMAD GUARAPUAVA 
 
2   –  RESTAURANTE ARIGATÔ

3   –  SALÃO ROSAS DE SARON

4   –  CENTRO DAS TINTAS

5   –  ALM ASSESSORIA CONDOMINAL

Fotos ACIG

Coluna
NOVOS SÓCIOS
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que eu iria fazer, foi quando surgiu o projeto da Revista 
Mais Saúde, porque não fazer uma Revista no segmento 
da saúde, já que não tinha nenhuma nessa área na cidade 
e é o assunto de maior interesse dos leitores atualmente. 
Contudo, esse projeto só foi idealizado e saiu do papel 
devido a visão empreendedora e ao grande apoio do meu 
marido, que sempre esteve ao meu lado me incentivando 
muito e em todas as horas.

Sempre valorizei muito a informação, e quando 
lançamos a Revista Mais Saúde foi com este propósito: 
trazer conteúdos jornalísticos interessantes, novidades na 
área e dicas de saúde, e, claro, um conteúdo exclusivo. Isto 
é um diferencial da Revista Mais Saúde, o qual fez com que 
a Revista, ao passar dos anos, conquistasse cada vez mais 
leitores e clientes. Hoje, temos cerca de 31.000 leitores que 
acompanham as matérias e divulgações da revista impressa.     

A Revista Mais Saúde tem circulação mensal e 
é distribuída gratuitamente em mais de 350 pontos em 
Guarapuava e em 28 locais em Entre Rios, entre eles 
estão as clínicas médicas, odontológicas, fisioterapia, 
nutrição, psicologia, laboratórios, farmácias, farmácias 
de manipulação, clínicas de estética e beleza, lojas de 
produtos naturais, confecções, academias, restaurantes, 
concessionárias, imobiliárias. 

As informações publicadas na Revista Mais Saúde 
são de fácil entendimento, elas são voltadas justamente para 
que o público leitor possa ter um maior conhecimento de 
assuntos que contribuem para cuidar da sua saúde, do seu 
bem-estar e da sua qualidade de vida. Por conter assuntos 
relevantes, o público leitor fica com a Revista mais tempo 
em aberto, o que resulta em maior fixação da marca para os 
anunciantes. E quem prefere ler online, nós temos o nosso 
site que está com um layout moderno e atualizado, e lá você 
pode conferir as matérias que saem na Revista Mais Saúde e 
mais matérias exclusivas, como receitas para você fazer em 
casa. O nosso site é: www.maissauderevista.com.br . Você 
também pode nos seguir no facebook @maissauderevistapr 
e no instagram @maissauderevista.

Nós, da equipe Mais Saúde, estamos muito felizes 
e gratos pela aceitação da Revista Mais Saúde em 
Guarapuava e nas proximidades, e pela repercussão que ela 
vem tendo. Realmente, me faltam palavras para agradecer 
aos clientes que desde o começo viram o potencial da 
Revista Mais Saúde,  aos colaboradores que sempre estão 
dispostos a abraçar a causa e os novos desafios, e aos 
fornecedores que estão sempre prontos para nos atender. 
Acredito que – Gratidão - é a palavra que mais se aproxima 
do que sentimos à população guarapuavana.  

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

NÓS PUBLICAREMOS GRATUITAMENTE NA REVISTA ACIG

Por Kerlin Zimmer 

Coluna
VOCÊ, EMPRESÁRIO

MINHA HISTÓRIA DE 
EMPREENDEDORISMO

Com 7 anos eu já brincava de ser repórter, 
entrevistava as minhas primas e dizia: “quando eu crescer, 
vou ser jornalista”. Elas não me davam muito moral, e nem 
os meus pais acreditavam nisso. Mas, esse objetivo nunca 
ficou para trás, mesmo meu pai sonhando que a filha 
fizesse faculdade de Direito.

Em 2004, ingressei na faculdade de Jornalismo do 
Centro Universitário Franciscano (Unifra), em Santa Maria 
– RS, e além de todo o conhecimento teórico que o curso 
proporcionou, tive muito aprendizado na parte prática 
também, tanto dentro da Universidade como em estágios no 
mercado de trabalho. Durante a graduação, fiz estágios em 
diferentes veículos de comunicação, e foi nessa trajetória 
que descobri o meu verdadeiro fascínio, a minha paixão na 
profissão: o meio impresso, mais especificamente, revista. 

Em 2009, eu e o meu noivo na época, Diego R. 
Santos, decidimos vir para Guarapuava começar a nossa 
vida profissional aqui, foi uma mudança bem significativa 
com muitos desafios, mas tanto eu quanto o Diego sempre 
consideramos os desafios bem-vindos. E, logo que cheguei 
em Guarapuava, comecei a pensar incessantemente o 
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28 ANOS 
Loja Venezza 02/10/89
Ótica Veja 02/10/89

31 ANOS 
Employer 15/10/86

35 ANOS 
O Boticário - Loja 01 13/10/82
Casa Esporte 01/10/82

39 ANOS 
Inarmento Pré Moldados 01/10/78

40 ANOS 
Auto Escola Bosco 21/10/77

46 ANOS 
Livraria E Papelaria Universom 01/10/71

50 ANOS 
Sindicato Rural 18/10/67

57 ANOS 
Moinho São Luiz 20/10/60

FUNDAÇÃO FUNDAÇÃO FUNDAÇÃOEMPRESA EMPRESA EMPRESA

1 ANOS 
Viajar Mais Turismo & Intercâmbio 05/10/16

2 ANOS 
Maxorgani Segurança Privada  21/10/15
Vidrocor Transparência e Qualidade 15/10/15

3 ANOS 
Os Piá da Faraó Motos 24/10/14
Med Prev Guarapuava 20/10/14
G.d Industria de Plásticos 08/10/14

4 ANOS 
D & C Recupera 03/10/13

5 ANOS 
Parteka Parque das Árvores 22/10/12
Parteka Vila Carli 22/10/12

7 ANOS 
Master Informática 25/10/10

8 ANOS 
Essência do Sabor 28/10/09
NDI - Núcleo de Diagnóstico por Imagem 14/10/09
Comercial Ivaiporã 04/10/09

9 ANOS
Dellim Modas 22/10/08
CVC Turismo 20/10/08
Guaratel 09/10/08
IP Construções 02/10/08

11 ANOS 
FJ Computadores 27/10/06
Unifass Sistema de Ensino 10/10/06

12 ANOS 
Mabes 11/10/05

13 ANOS 
Atual Confecções e Calçcados 13/10/04

14 ANOS 
Vasp Imóveis 01/10/03
Infolution Sistemas 01/10/03

16 ANOS 
Patoeste 11/10/01

17 ANOS 
Honda Lobo Moto 26/10/00
Crachá Digital Relógio Ponto 05/10/00
Churrascaria Brescovit 01/10/00
Inviolável Segurança 01/10/00

18 ANOS 
Corpo Bello Estética 10/10/99

19 ANOS 
Escola Santa Teresinha do Menino Jesus 01/10/98

20 ANOS 
Melo Advogados Associados 01/10/97

21 ANOS 
Escola Arco Íris Educação Infantil e Ensino Fundamental 25/10/96
Minerva Consultores Associados 01/10/96
Galpão do Boiadeiro 01/10/96

22 ANOS 
Casa de Especiarias & Importados 30/10/95
Royale Lanches 23/10/95
Rm Motores 19/10/95

23 ANOS 
Tormec Mecânica e Tornearia 01/10/94

27 ANOS 
Pesada Avenida 01/10/90
26 ANOS 
Agrale 15/09/91

27 ANOS 
Eliakin Roberto do Carmo 23/09/90

EMPRESA ADESÃO

NOVOS ASSOCIADOS

Centro das Tintas 31/08/17

Gmad Guarapuava 31/08/17

Corujão Materiais de Construção 31/08/17

Alm Assessoria Condominal 02/09/17

Engebrava 02/09/17

Oficina do Osni 02/09/17

Albersay Madeiras 04/09/17

Balão da Informática 04/09/17

Pedroso Transportes Rodoviários 04/09/17
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1 – José Coelho (Dental Cristal)

2 – Thainá Machado Ramos (Grafite Papelaria)

3 – Rozecler do Carmo e Eliakin Roberto do Carmo (Eliakin Dentista)

4 – Marisete Zago e Christiane Zago (Supermercado Edinara)

5 – Fernanda Jacoboski Coelho e Bruna Fujivara (Dental Cristal)

6 – Odenie Marchioro, Fatima Castro e Marcos Caetano (Fiat Veritá)

7 – Angelo Bochenek (Angelsom)

8 – Jhony Caike Ramalho, Luciano Slusarki e Josmar Viana Teixeira 
(Corpo de Bombeiros)

9 – Mauro Klassar Filho e Alessandra Liberato (Cuidar e Proteger)

10 – Fernando Volonin e Pedro Paulo Papi (Faculdades Campo Real)

11 – Aliche Federle e Franciele Bianki Rodrigues (D’AZ Utilidades)

12 – Valmir Menon e Andreia Nunes (Central Cartuchos)

13 – Jéssica Wouk e Larissa Christina Moreira (CCBEU)

14 – Gilberto Silva, Geraldo Silva e Alessandro de Jesus Nogueira 
(Frutiguará)

15 – Tainara Mello e Karine Monteiro (Sistema Pax Cristo Rei)

16 – Gian Alezi Andrade, Elaine Amadiu e Julio Barreto Jr. (WTR 
Empreendimentos Imobiliários)

17 – Elisangela Machado (Grafite Papelaria)

18 – Paulo Andrade e Dayane Korobinski (Uniaço)

19 – Vanessa Andreghetto e Douglas Joanes Cordova (Infocartuchos.Com)

20 – Lucas Antunes Politie e Alexandre Kazilhuka (Editora Pão e Vinho)

21 – Márcio Battistella, Ana Paula Carvalho, Danielli Dalla Vecchia, 
Jefferson Rodrigo Oliveira, Leandro Faria, Carlos Eduardo Caldas e 
Flavio Sichelero (Faax Imóveis)

22 – Carina C. Kazahaya (Marcaz Decor) e Elaine Conde (Acig)

23 – Marcos Henrique Adriano (MHA Consulting) e Anderson Jorge 
Magatão (Radio T)

24 – Marcos Henrique Adriano (MHA Consulting) e Edivaldo Rocha 
(Rocha Hair Professional)

25 – Edson Luiz Braga (Orenge) e Gerson Denardi (Estrela Materiais 
de Construção)

26 – Marlise R. A. Costa e Sabrina Costa (Mecânica Pameli)

27 – Turok, Egon Scheidt e Silton Siqueira (Comercial Oeste)

28 – Ezequias Luiz Costa (Elcco Materiais de Construção)

29 – Silmara Morais e Claudia Abdanur (Tuppeware)

30 – Silmara Morais, Elizebet Aparecida Gomes e Claudia Abdanur 
(Bete Jóias)

31 – Neuza Pereira e João Oliveira (Instituto Eneagrama)

32 – Josef Pfann Filho e Thiago Pfann (Agrícola Estrela)

33 – Irineu Morschbacher (Simex Máquinas Agrícolas)

34 – Guilherme Lino, Mara Regina Mattoso, Milena Mattoso da Costa 
(Salão Rosas de Saron), Edivaldo Rocha (Rocha Hair Professional) e 
Marcos Henrique Adriano (MHA Consulting)

35 – Guilherme Lino, Mara Regina Mattoso e Milena Mattoso da 
Costa (Salão Rosas de Saron)

36 – Edson Abedala (Abedala Corretor de Imóveis) e Miriam Abedala 
(Primeiro Estilo Natação)

Coluna
INTEGRACIG

INTEGRACIG - 15.09.17

Fotos: ACIG
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Se existe um setor que tem sentido de maneira 
menos drástica os efeitos da crise econômica 
brasileira é a área de Alimentação. Mesmo em meio à 
turbulência do último ano, o chamado Food Service, 
ou Serviço de Alimentação fora de Casa, registrou 
um crescimento de 3%, com faturamento de R$ 184 
milhões, segundo dados divulgados pelo Instituto 
Food Service Brasil. De acordo com a Associação 
Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL), 
embora a expansão tenha sido modesta, o setor 
criou 450 mil novas oportunidades de trabalho nos 
últimos doze meses. 

Neste sentido, o grande carro-chefe quando 
se fala em Alimentação fora de Casa são os buffets 
por quilo. Invenção tipicamente brasileira, o primeiro 
restaurante do modelo foi criado em Belo Horizonte, 
Minas Gerais, em 1984. Em pouco tempo, o fast 
food com jeitinho brasileiro se espalhou por todo 
país e ganhou variações, como buffets voltados 
exclusivamente para culinárias temáticas (como 

comida italiana, japonesa ou mineira) ou aqueles 
que oferecem produtos que fogem das refeições 
tradicionais como sorvetes, lanches, entre outros.

Apesar da maioria dos restaurantes deste 
estilo ser voltado para um público de 18 a 34 anos, 
que consome um tíquete médio diário de menos de 
R$ 20,00, engana-se quem pensa que as classes C 
e D são as principais usuárias dos buffets por quilo. 
A pesquisa do Instituto Food Service Brasil aponta 
que 50% das pessoas que frequentam este tipo de 
estabelecimento pertence à classe A, na sequência 
aparece a classe B, com 38%, e então as classes C 
e D, com 19%. O sucesso é tanto que a ABRASEL 
promoveu no mês de setembro mais uma edição do 
concurso O Quilo é Nosso, destinado a escolher o 
melhor restaurante a quilo do Brasil. 

Praticidade e rapidez, qualidade com custo 
acessível, e a opção de escolher os pratos que 
mais lhe agradam são alguns dos fatores que 
explicam o sucesso da comida por quilo junto aos 

COMIDA POR QUILO: 
A REFEIÇÃO QUE É A CARA DO BRASILEIRO

O buffet por quilo foi criado em 1984 e se popularizou no Brasil
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da semana é o estudante Silvionei de Quadros. Ele 
conta que optou por almoçar no local pela qualidade 
da comida e pela praticidade de não precisar ir até 
sua casa durante o horário de almoço. “Não tenho 
tempo de ir para casa, pois moro longe. Aqui, além 
de ser perto do trabalho, tem uma comida saborosa, 
com variedade de carnes e saladas”, diz. 

Outro estabelecimento que também investe 
no buffet por quilo é o Cantinho do Sabor. O local, já 
tradicional na cidade, ofereceu durante muito tempo 
a opção de prato feito a seus clientes, entretanto há 
cerca de sete anos passou a trabalhar com o buffet. 
“Percebemos que o buffet por quilo atendia melhor 
as necessidades da pluralidade do nosso público, 
permitindo que cada cliente se sirva com aquilo que 
realmente gosta de comer”, explica a proprietária da 
empresa, Maria Sakata. De segunda à sexta-feira 
o Cantinho do Sabor serve entre 60 e 80 refeições 
no horário do almoço, número que chega a 120 aos 
sábados. “O que mais faz sucesso junto aos clientes 
são as nossas massas, pois trabalhamos com 
fabricação própria, o que dá um gostinho caseiro à 
comida”, afirma a empresária. 

Os irmãos Marcio e Michele Suckow também 
viram no buffet por quilo uma grande oportunidade 
de negócio. Há 11 anos eles estão à frente do 
Restaurante Carisa, um dos mais conhecidos do 
ramo, onde atendem em média 190 clientes por 
dia. “É uma forma mais prática de almoço, onde a 
comida já está servida e oferece opções para os 
diversos paladares, inclusive para os clientes que 
possuem alguma restrição alimentar”, comenta 
Marcio, informando que o restaurante formula um 
cardápio que possa girar durante cinco semanas, 
com revisões periódicas.

Além do restaurante no centro de Guarapuava, 
Marcio e Michele também venceram a licitação 
para montar uma cantina dentro do Fórum 
Desembargador Ernani Guarita Cartaxo. A princípio 
o local só ofereceria lanches, mas eles perceberam 
uma oportunidade de mercado ao observar que 
muitos funcionários do órgão precisavam almoçar 
com bastante antecedência por trabalharem do 
meio dia às 19 horas. “Implantamos o buffet lá 
também com a mesma qualidade que temos aqui e 
está dando certo. O movimento está muito bom, pois 
além dos funcionários do Fórum, muitos advogados 
têm aproveitado o espaço para fazer reuniões com 
clientes no horário do almoço”, conclui Michele. 

clientes. Em Guarapuava não é diferente: pesquisa 
realizada pela TG Light entre novembro e dezembro 
de 2016 mostra que 23% da população entre 12 e 
75 anos costuma ir a restaurantes, um número de 
aproximadamente 31 mil pessoas. Isso ajuda a 
explicar porque especialmente no centro da cidade 
são muitos os estabelecimentos que optam pelo 
modelo de comercialização por quilo.  

Os empresários Ademilson Pereira Barbosa 
e Jaqueline Harumi Shimizu assumiram a gestão 
do Restaurante Arigatô há cerca de um ano. Com 
a proposta de oferecer refeições acessíveis a 
quem passa pela região central de Guarapuava 
todos os dias o estabelecimento conquistou a 
clientela. Atualmente são atendidas no local cerca 
de 210 pessoas diariamente, o que fez com que os 
proprietários precisassem aumentar o número de 
colaboradores e começassem a pensar em transferir 
o setor de entregas de marmitas para outro lugar, 
já que o espaço tem ficado pequeno diante da 
demanda. “A maioria dos nossos clientes são 
pessoas que trabalham no comércio ou nos bancos 
aqui do centro. Alguns deles são até mensalistas. 
Atendemos das 11 às 15 horas, sempre com a 
comida quentinha, para contemplar o horário de 
almoço de todos”, revela Jaqueline. 

Um dos muitos clientes que frequentam o 
restaurante durante praticamente todos os dias 

A rapidez e a opção de escolher os pratos que mais gosta são atrativos para os clientes 
oferecidos pelos buffets por quilo

A PESQUISA DO INSTITUTO FOOD 
SERVICE BRASIL APONTA QUE 50% 
DAS PESSOAS QUE FREQUENTAM ESTE 
TIPO DE RESTAURANTE (POR QUILO) 
PERTENCE À CLASSE A
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trazendo benefícios para todos os processos que são 
desempenhados dentro da organização”, salientou.

Já o Vice-Prefeito e Secretário Municipal de Agricultura e 
Turismo de Guarapuava, Itacir Vezzaro, parabenizou o Conselho 
em promover a Premiação. “Acho muito importante que seja 
lançado esse desafio aos nossos empresários, classe que 
contribui muito para o desenvolvimento da nossa cidade”, disse. 

Thiago Pfann, Presidente do CONJOVE, lembrou que 
o objetivo do grupo é trabalhar para melhoria da gestão das 
empresas participantes e que o Prêmio Mérito Empresarial 
surgiu como uma maneira de estender esta visão aos demais 
empresários de Guarapuava. “Acredito que todos os finalistas 
já são vencedores, por implantarem boas práticas em seus 
negócios e procurarem atualizá-las conforme os desafios do 
mercado”, afirmou.

Veja quem são os finalistas e vencedores de cada categoria do Prêmio Mérito Empresarial 2017:

CONJOVE REALIZA NOITE DE PREMIAÇÃO   
DO MÉRITO EMPRESARIAL 2017

CONJOVE

Dia 24 de agosto de 2017 foi a data escolhida pelo Conselho 
do Jovem Empresário da ACIG (CONJOVE) para celebrar a dedicação 
dos empresários guarapuavanos em busca da excelência em 
gestão através da entrega do Prêmio Mérito Empresarial. O evento 
de premiação foi realizado no Spazio Vecchia e contou com a 
presença de autoridades, convidados, colaboradores das empresas 
finalistas e dos grandes homenageados da noite: os empresários. 

O Presidente da ACIG, Rudival Kasczuk, destacou o 
empenho do CONJOVE em organizar a Noite de Premiação 
do Mérito Empresarial em um formato diferente do que foi 
realizado nos anos anteriores. O Presidente ainda ressaltou a 
importância da avaliação promovida pelo Prêmio. “Mais do que 
premiar as melhores práticas do mercado, o Mérito Empresarial  
ajuda nossas empresas a identificar seus pontos fortes, suas 
dificuldades, e principalmente, a aprimorar suas metodologias, 

CATEGORIA
MICROEMPRESA

CATEGORIA
PEQUENA EMPRESA

CATEGORIA
MÉDIA EMPRESA

CATEGORIA
GRANDE EMPRESA

CATEGORIA
PRÊMIO INOVAÇÃO

Data Fibra Telecom

Estética Bela Forma

Follow Investimentos 
(empresa vencedora)

Formédica

Jimara Wilke Hair 
Style

Central Cartuchos

Grupo Platus 
(empresa vencedora)

Inviolável

J. Losso Imobiliária

Sul Brasil Seguros

Concretize

FAU- Fundação 
de Apoio ao 

Desenvolvimento da 
UNICENTRO

Honda Lobo Motos

QSL Autopeças 
(empresa vencedora)

Faculdade Campo 
Real

J. Losso Imobiliária

Primeiro Estilo Escola 
de Natação (empresa 

vencedora)

COAMO
(empresa vencedora)

SICOOB

CONJOVE e os vencedores da edição 2017 do Prêmio Mérito Empresarial

Fotos: Will Kovaliu 
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O Prêmio Mérito Empresarial conta com o suporte técnico e de avaliação da Agência Digital K13 e do 
SEBRAE. A Noite de Premiação teve o patrocínio de Caminhos do Paraná, Evidência Corretora de Seguros, 
Faax Imobiliária e Ford Fancar. Também foram apoiadores da Prêmio a Agência Hey, a Prefeitura Municipal 

de Guarapuava e a Produza Eventos. 

CONJOVE

RUDIVAL KASCZUK
Presidente da ACIG

ITACIR VEZZARO
Vice-Prefeito e Secretário Municipal de Agricultura e Turismo

THIAGO PFANN
Presidente do CONJOVE

CONJOVE

Palestra Show A Incrível Arte de Vender, com a  
Companhia Seu Chico Treinamento Corporativo

Finalistas da categoria Microempresa

Finalistas do Prêmio Inovação

Finalistas da categoria Pequena Empresa

Finalistas da categoria Média Empresa Finalistas da categoria Grande Empresa
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EDUCAÇÃO

mercado de trabalho”, afirma Noeli Aparecida Silva 
Campos, Coordenadora do Setor de Educação do SESI 
em Guarapuava. 

Além do Ensino Médio, a parceria entre ACIG e SESI 
oferece descontos para os trabalhadores que desejam 
retornar aos bancos escolares através da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA). As matrículas podem ser feitas a 
qualquer época do ano e as aulas acontecem no regime 
semipresencial. Assim, os alunos assistem aula uma vez 
por semana e nos demais dias cumprem atividades por 
meio de uma plataforma online. Nos dias em que não têm 
aulas, os estudantes são incentivados a fazer algum curso 
que enriqueça seu currículo como Informática, Soldador, 
Eletricista, entre outros. Do ano passado para cá o número 
de pessoas matriculadas no EJA do SESI passou de pouco 
mais de 220 para 722. “A intenção do EJA é proporcionar 
condições favoráveis para que o trabalhador volte a 
estudar, cursando o ensino fundamental e médio através 
de uma metodologia contextualizada”, comenta Noeli 
Aparecida Silva Campos. 

As matrículas para o próximo ano letivo no Colégio 
SESI já estão abertas. A novidade para 2018 é a oferta 
dos Cursos Técnicos em Eletromecânica, Eletrotécnica, 
Logística e Papel e Celulose com 50% de desconto para 
os alunos que optarem por estudar no período da tarde. 
As vagas também estão disponíveis para estudantes que 
estejam matriculados em outras instituições das redes 
privada e pública de ensino. “Acreditamos no poder de 
transformação do conhecimento. Estamos vivendo um 
problema social muito grande, por isso temos que incentivar 
as pessoas a buscar capacitação”, conclui Noeli. 

FIQUE LIGADO!
Para usufruir dos benefícios da parceria entre 
ACIG e SESI é simples: é só solicitar na recepção 
da Associação uma declaração que comprovará o 
vinculo da empresa com a entidade e apresentar 

a mesma no ato da matrícula. 

PARCERIA ENTRE ACIG E SESI COMPLETA TRÊS ANOS   
OFERECENDO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE À COMUNIDADE

Há pouco mais de três anos uma parceria entre 
a Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava e 
o SESI/SENAI tem oportunizado à comunidade acesso 
à educação de qualidade. Através do convênio firmado 
entre as duas entidades, filhos de empresários e de 
colaboradores dos setores do comércio e da prestação 
de serviços de Guarapuava têm direito aos mesmos 
descontos que são concedidos aos dependentes de 
trabalhadores da indústria nas mensalidades para cursar 
o Ensino Médio no Colégio SESI. “É importante ressaltar a 
relevância desta conquista da ACIG, já que hoje Guarapuava 
é uma das únicas cidades onde os trabalhadores de 
outras classes têm junto ao SESI as mesmas condições 
oferecidas aos trabalhadores da indústria”, destaca Joel 
Antonio dos Santos, responsável pelo Setor de Relações 
com o Mercado da unidade local do SESI. 

Hoje, cerca de 40% dos estudantes matriculados 
para cursar o Ensino Médio na Instituição são 
beneficiários da parceria, que também está disponível 
para aqueles que concomitantemente desejam cursar 
o Ensino Técnico. “Nossa missão é a transformação 
através do conhecimento, acreditamos muito nisso. 
Queremos contribuir para o desenvolvimento das 
pessoas e apresentar estes profissionais para o 

Além de descontos para o Ensino Médio e Técnico a parceria também oferece benefícios 
para quem deseja cursar a Educação de Jovens e Adultos  
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CEME

OUTUBRO ROSA:   
A PREVENÇÃO SEMPRE É O MELHOR REMÉDIO

Cleusi Ramos tem 47 anos e é agente comunitária de saúde. Ela recebeu o diagnóstico de 
câncer de mama em 2013, quando estava no segundo ano do curso de Serviço Social, faculdade com 
a qual sempre sonhou. “Receber um diagnóstico de câncer não é fácil e comigo não foi diferente, 
apesar de eu me considerar uma pessoa muito positiva. A primeira coisa que me veio na cabeça foi 
vou morrer, quanto tempo eu tenho, como falar pra minha família”, revela. 

Ela conta que sempre fez o autoexame e anualmente realiza acompanhamento, fatores 
fundamentais para que descobrisse a doença no início e tivesse 90% de chances de cura. “Foram 8 
sessões de quimioterapia e com elas o mal estar, os vômitos e a perda dos cabelos. Depois a cirurgia, 
fiz a quadrantectomia, que é a retirada parcial da mama, e em seguida 30 sessões de radioterapia em 
Ponta Grossa, que para mim foi mais difícil, pois tinha que ficar longe da minha família. A fé em Deus 
e o pensamento positivo foram primordiais para enfrentar o câncer” , lembra. 

Seu conselho para as mulheres é: Cuidem-se, amem-se, não esperem o próximo Outubro 
Rosa para cuidar de sua saúde. Previnam o câncer de mama através do autoexame e da mamografia 
e se perceberem qualquer coisa diferente na mama procurem seu médico ou uma Unidade de Saúde 
pois o diagnóstico precoce pode salvar sua vida. E para as mulheres que estão passando pelo 
tratamento muita força, coragem e fé em Deus. Eu sei que não é fácil e tem dias que dá vontade de 
desistir, mas sejam fortes, lutem e repitam: “eu vou vencer”.

Eduarda Santos Rosa é estudante de Engenharia Civil, tem 22 anos, e credita a descoberta 
precoce de um tumor na mama como um ‘milagre’. A jovem conta que procurou orientação médica 
por questões estéticas, já que tinha o desejo de colocar próteses de silicone. Orientada pelo cirurgião, 
ela fez uma série de exames e um deles, o ultrassom, apontou um nódulo suspeito. Ao refazer o 
exame o diagnóstico se confirmou: era um nódulo maligno. “Fiquei em estado de choque. Minha 
mãe então, ficou super abalada, pois o pai dela faleceu de câncer. Mas olhei para ela e disse: é um 
problema e temos que resolvê-lo”, conta.

Apesar de alguns contratempos com o plano de saúde, Eduarda realizou uma 
adenomastectomia, que é a retirada de todas as glândulas mamarias e na sequência a cirurgia de 
reconstrução. “Optei por fazer a retirada “total” pra não fazer a radioterapia, já que o meu oncologista 
havia descartado a quimioterapia devido ao tamanho e características do nódulo. Meus pais eram 
contra eu colocar a prótese, então acho que o que aconteceu comigo foi coisa de Deus”, diz.

Seu conselho para as mulheres é: Aconselho as mulheres em geral, não só as com mais de 
40 anos, a realizarem exames. Desde do autoexame, ecografia e mamografia, pois quanto mais cedo 
melhor o tratamento e a recuperação. 

Antes de abrir a Revista ACIG deste mês a maioria dos nossos leitores se deparou 
com algo diferente: uma unidade deste adesivo que está aqui ao lado. 
O dia 19 de outubro é a data em que se celebra o Dia Internacional de Combate ao Câncer 
de Mama. Pesquisas mostram que 28% dos cânceres diagnosticados em mulheres são 
deste tipo. Além disso, a Agência Internacional para Pesquisas do Câncer afirma que o 
câncer de mama é o que mais mata mulheres ao redor do mundo. 

Em 1990 surgiu nos Estados Unidos um movimento para alertar as mulheres sobre 
a importância de realizar exames periódicos para prevenir o câncer de mama. Quando 

diagnosticada precocemente a doença tem altas porcentagens de cura. 
Por isso, neste mês de outubro o CEME/Núcleo Multissetorial da Mulher Empresária 

participará de diversas ações em prol desta causa. E o grupo quer que você também 
faça parte desta corrente de conscientização, colocando este adesivo na fachada/
vitrine de sua empresa, enfeitando seu estabelecimento com as cores tema do 
mês e, principalmente, incentivando suas familiares e colaboradoras a realizarem 
seus exames de maneira periódica. 
A seguir, você confere a história de algumas mulheres que conviveram de perto 
com a doença e decidiram compartilhar com nossos leitores suas experiências 
como forma de alertar sobre a importância da prevenção. 
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Fernanda Kohler Didimo tem 35 anos e foi diagnostica com câncer de mama aos 33. Ela revela que 
o choque inicial se deu principalmente porque acabara de perder a avó, que lutou durante três anos contra 
a mesma doença, já em um estado avançado. “Não me desesperei, apenas confiei em Deus e que Ele iria 
me dar forças pra suportar o tratamento. Quando nos deparamos com uma situação difícil não nos resta 
alternativas a não ser tentar sermos fortes, e foi o que eu fiz. Com um sorriso no rosto encarei, a única coisa 
que eu pensava é que eu queria viver e tinha muitos planos e sonhos pra realizar”, afirma. 

Fernanda revela que durante todo processo de tratamento, que incluiu 16 seções de quimioterapia, 
25 seções de radioterapia e uma cirurgia, pode se conhecer melhor e perceber o carinho que as pessoas 
têm por ela. “O mais difícil é perceber o olhar das pessoas ao te ver de lenço ou turbante. Não admitia 
que tivessem pena de mim, pois encarei a perda do cabelo como processo da minha cura e pra nós 
guerreiras esse cenário de lenços é normal, faz parte”. Foi com esse pensamento que Fernanda teve a ideia 
de promover uma campanha para a arrecadação de lenços, que foram doados pensando em melhorar a 
autoestima e outras mulheres que estavam na mesma situação que ela.

Seu conselho para as mulheres é: Prevenir é um ato de amor com você e com todos que a amam. 
Faça consultas e exames regularmente, eu descobri porque já tinha cistos na mama e vinha acompanhando 
anualmente. E acredite, a cura é possível!

Adriane do Nascimento Conrado tem 40 anos, dois filhos (de 2 e de 5 anos) e há 21 anos é Policial 
Militar. Ela foi diagnosticada com câncer de mama em outubro de 2016, já com metástase óssea e no 
pulmão. “Em um primeiro momento vem o desespero , porque de um dia para outro parece que a morte 
vem assoprar no seu ouvido. Mas em seguida você para e coloca na balança o que tem valor. Pensava, 
tenho dois filhos pequenos de 2 e 4 anos, quero vê-los crescer, eles precisam de mim”, comenta, revelando 
que o apoio dos amigos, da família e a fé em Deus foram fundamentais para seu tratamento.

Antes que seus cabelos caíssem por causa do tratamento, a Soldado Adriane decidiu raspá-los 
para fazer uma peruca e fazer micropigmentação nas sobrancelhas. “São detalhes pequenos, mas que 
mexem com a autoestima da mulher”, explica.

Após a mastectomia bilateral, várias seções de quimioterapia e reconstrução das mamas, Adriane 
está curada e hoje realiza o protocolo de acompanhamento e terapia hormonal. 

Seu conselho para as mulheres é: O Conselho que deixo aqui para você que acabou de receber 
essa notícia é: não se desespere. Os tratamentos hoje estão bem avançados e câncer não é mais uma 
sentença de morte! Lute, tenha fé que vai passar, é somente uma fase de muito aprendizado. Não desista 
de viver! E game over câncer!

A empresária Paula Ehms Carine acompanhou de perto como o diagnóstico tardio do câncer de 
mama pode ser devastador. No último dia 15 de julho ela perdeu sua mãe, Ivanildes Maria Bianchin Ramos, 
vítima da doença aos 56 anos.

Ela conta que Dona Ivanildes havia notado um nódulo em uma das mamas quatro anos antes 
do diagnóstico de câncer, mas só buscou ajuda médica em maio de 2016, quando o mesmo já havia se 
transformado em um tumor. “Acho que quando percebeu o nódulo por medo e por falta de informação 
também ela optou por não procurar ajuda”, acredita Paula.

Durante um ano e dois meses Dona Ivanildes passou por um tratamento de quimioterapia, como 
medida paliativa para amenizar os efeitos de um câncer inflamatório estágio IV. Contudo, não foi possível 
evitar que a doença atingisse outras partes de seu corpo. “Nós nos revezávamos para cuidar dela e ela 
sempre lá, com um sorriso no rosto. Ela fazia muitas orações, e isso a ajudou a ficar em pé, e os amigos e 
a família foram muito importantes”, diz.

Seu conselho para as mulheres é: No momento em que sentir algo diferente na mama, procure 
ajuda médica. Se você for diagnosticada com um câncer, aceite a doença e diga para você mesma: “eu vou 
me tratar e vou conseguir!”. E mesmo que você não tenha nenhum sintoma, é fundamental ir ao médico 
uma vez ao ano, principalmente para quem tem histórico da doença na família. E se você está com câncer 
ou tem alguém próximo que está com a doença priorize a qualidade de vida, fique perto de quem você ama, 
seja feliz e, principalmente, apegue-se a Deus. 

No dia 02 de outubro 
acontece a Caminhada Rosa, 
a partir das 9 horas. O ponto 
de partida é a Praça Cleve e 
a chegada em frente à ACIG.

No dia 21 de outubro a Tenda 
Rosa estará na Rua XV 
de Novembro, oferecendo 
orientações às mulheres de todas 
as idades.

Mulheres, não deixem de 
realizar seus exames periódicos. 
Se for mais faícil, eleja o mês 
em que você celebra alguma 
data especial, como o seu ani-
versário, para não esquecer de 
marcar sua consulta. #ficaadica
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Segundo Márcio Vieira, Superintendente da FACIAP, apesar 
do grande número de atividades previstas para os três dias, foi 
possível dividir o evento em etapas: assuntos relacionados à CACB, 
temas institucionais, ligados ao funcionamento das Associações 
Comerciais, e questionamentos focados na gestão das empresas. 
“Montamos o calendário em conjunto com CACB e diluímos os 
palestrantes nestes três dias”, afirma. 

Ainda conforme Marcio Vieira, a ideia do evento, que está 
sendo realizado em parceria com a CACB pela primeira vez desde 
2004, é trazer aos empresários assuntos que contribuam para sua 
atuação diante dos desafios do dia a dia em seus negócios. “Os 
empresários podem ir para o evento com a expectativa de encontrar 
discussões sobre assuntos relevantes, que remeterão a decisões 
que eles precisam tomar no cotidiano de seus empreendimentos. 
As pessoas param muito pouco tempo para ver que rumo seus 
negócios estão tomando, por isso queremos apresentar tendências 
de varejo, empreendedorismo, acesso ao crédito, levar soluções para 
que quando voltarem a suas empresas estes empresários possam 
colocar o que aprenderam em prática”, finaliza. 

OS EMPRESÁRIOS PODEM IR PARA 
O EVENTO COM A EXPECTATIVA DE 
ENCONTRAR DISCUSSÕES SOBRE 
ASSUNTOS RELEVANTES, QUE 
REMETERÃO A DECISÕES QUE ELES 
PRECISAM TOMAR NO COTIDIANO 
DE SEUS EMPREENDIMENTOS. AS 
PESSOAS PARAM MUITO POUCO 
TEMPO PARA VER QUE RUMO SEUS 
NEGÓCIOS ESTÃO TOMANDO, POR ISSO 
QUEREMOS APRESENTAR TENDÊNCIAS 
DE VAREJO, EMPREENDEDORISMO, 
ACESSO AO CRÉDITO, LEVAR 
SOLUÇÕES PARA QUE QUANDO 
VOLTAREM A SUAS EMPRESAS ESTES 
EMPRESÁRIOS POSSAM COLOCAR O 
QUE APRENDERAM EM PRÁTICA

“

“

Márcio Vieira – Superintendente da FACIAP 

EM PARCERIA COM CACB, FACIAP REALIZA    
EVENTO VOLTADO PARA CLASSE EMPRESARIAL

ENCONTRO

De 18 a 20 de outubro Foz do Iguaçu será a capital do 
empreendedorismo no Paraná e no Brasil. Isto porque, junto com a 
tradicional Convenção Anual da FACIAP (Federação das Associações 
Comerciais e Empresariais do Paraná) e o Congresso Empresarial 
Paranaense acontece o 4º Fórum da CACB Mil, promovido pela 
Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil.

Os eventos, que contarão com uma programação conjunta, 
serão realizados no Recanto Cataratas Thermas Resort. As inscrições 
podem ser feitas até o dia 13 de outubro, através do site www.faciap.
org.br/convencao. A previsão dos organizadores é que durante três 
dias mais de 1500 pessoas participem das atividades. 

Entre as atrações confirmadas para o evento estão o 
Maestro João Carlos Martins, que fará a palestra magna de abertura, 
e o cientista político Fernando Schüler, que falará sobre o cenário 
político e econômico do Brasil. Também haverá palestras de Maurício 
Louzada, Arthur da Igreja e Allan Costa. Além disso, a programação 
conta com painéis que discutirão o papel da mulher empreendedora, 
o fortalecimento das Associações Comerciais através do Programa 
Empreender, e o país que os empresários querem para os próximos 
anos. Ainda haverá a Feira Empresarial, onde os patrocinadores 
do evento poderão mostrar seus produtos e serviços destinados à 
classe empreendedora. 
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Coluna
EMPREENDEDOR

Há mais de 20 anos o empresário Luiz Romildo Chicoski resolveu 
inovar ao fundar uma casa para venda de produtos naturais. Hoje, 
além dos produtos de origem, a Casa das Especiarias oferece a seus 
clientes queijos, embutidos e diversos tipos de bebidas 

Empreendedorismo 
de grão em grão
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E mesmo com a crise continuamos vendendo, 
trabalhando sempre com os pés no chão. 

SOBRE A CRISE: COMO ELA INTERFERIU NO 
ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA?
É claro que a crise diminuiu um pouco as vendas, 
mas não muito. Então investimos em ofertas e 
principalmente no atendimento. Temos trabalhado 
bastante, para oferecer sempre novidades, correndo 
atrás de produtos diferentes. 

QUAL A PROCEDÊNCIA DAQUILO QUE É 
COMERCIALIZADO NA CASA DAS ESPECIARIAS? 
Cerca de 90% dos produtos que comercializamos aqui 
vêm de outras regiões, os outros 10% são da nossa 
região, como o mel dos apicultores da Cercopa e 
alguns chás. A maior parte dos produtos é de Curitiba 
e São Paulo.

RECENTEMENTE O SENHOR AMPLIOU A LOJA, 
CONSTRUINDO UM ESTACIONAMENTO, POR QUE 
TOMOU ESSA DECISÃO? 
A ideia de fazer o estacionamento surgiu da 
necessidade de oferecer mais conforto aos nossos 
clientes. Há uns cinco ou seis anos nossa rua não era 
tão movimentada. Mas agora temos percebido que o 
comércio cada vez mais tem vindo para dentro dos 
bairros e aqui na Santana não é diferente. Hoje temos 
a ABO (Associação Brasileira de Odontologia) ao lado, 
que oferece cursos e reúne muitas pessoas, além de 
outras lojas. Então tivemos esta ideia de utilizar o 
terreno aqui em frente para fazer um estacionamento 
e facilitar a vida dos clientes. 

O SENHOR FALOU QUE A IDEIA DE CONSTRUIR 
O ESTACIONAMENTO SURGIU POR CAUSA DOS 
CLIENTES. COMO É SUA RELAÇÃO COM ELES?
Sempre surgem clientes novos, mas grande parte 
deles está conosco há muitos anos. Recentemente 
decidi fazer propaganda em rádio, já que nunca tinha 
investido nesta área. Faz três meses que comecei 
e percebi que surgiram novos clientes, deu uma 
melhorada. Procuramos investir em novidades, pois 
elas sempre estão surgindo, seja um cereal novo, um 
chá, o vinagre de maçã, que está famoso. Como estou 

COMO SURGIU A IDEIA DE FUNDAR A CASA DAS 
ESPECIARIAS? 
A Casa das Especiarias está completando 22 anos, 
comecei as atividades em 1995. Eu trabalhava 
com a venda de frutas e verduras e percebi que 
havia várias lojas de especiarias em outras cidades 
como Curitiba, e que não tínhamos nenhuma aqui. 
Principalmente produtos naturais, era muito difícil 
encontrar. Iniciei abrindo a loja após o almoço e 
continuava trabalhando com frutas e verduras na 
feira. Devagar as coisas começaram a dar certo. 
Então, comecei a perceber que apenas os produtos 
naturais naquela época não era algo que tinha 
uma saída tão grande. Foi assim que comecei a 
diversificar o que vendia, colocando à disposição 
dos clientes alguns tipos de queijo, castanhas e 
outros produtos a granel e bebidas.

COMO É FORMADA SUA EQUIPE DE TRABALHO?
Eu trabalho ao lado de quatro colaboradores, além do 
meu filho, que está se formando em administração e 
me ajuda aqui. Nossa equipe conta com seis pessoas. 

COMO FUNCIONAM OS HORÁRIOS DE ATENDIMENTO 
DA LOJA E QUAIS SÃO OS PRODUTOS MAIS 
PROCURADOS? 
Abrimos às 9 e fechamos às 20 horas, com uma hora 
de almoço. Aos sábados ficamos abertos das 9 às 
20 horas, sem fechar para o almoço. E aos domingos 
das 9 às 12 horas. Atualmente, nosso carro-chefe são 
as bebidas, os queijos e os embutidos. Os produtos 
naturais também vendem bem, estamos indo bem. 

Coluna
EMPREENDEDOR

A Casa das Especiarias oferece diversos tipos de produtos
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no balcão conheço os clientes pelo nome. Às vezes, 
quando não estou por ali, os clientes começam a 
perguntar: cadê o Romildo? Então saio para atendê-los, 
pois estou aqui para isso. O cliente se sente bem com o 
dono atendendo, e são mais de vinte anos fazendo isso, 
as pessoas estão acostumadas, principalmente em 
alguns produtos específicos, como vinho, por exemplo. 

O SENHOR TAMBÉM CITOU O CRESCIMENTO DO 
COMÉRCIO GUARAPUAVANO PARA OS BAIRROS. 
COMO ENXERGA ISSO?
Tenho notado um crescimento grande do comércio 
nos bairros. Vejo que aqui surgiram muitas pizzarias, 
hoje são três e antes não tinha nenhuma. Cabeleireiras, 
Esteticistas tem crescido. Lojas de roupas, restaurantes, 
açougue, que antes também não tinha, então vejo que 
de uns 10 anos pra cá o comércio progrediu bastante. 

Isso ajuda o meu comércio também, acabamos 
indicando os vizinhos e eles nos indicando. 

QUAL A VANTAGEM E A DESVANTAGEM DE TER O 
PRÓPRIO NEGÓCIO?
Ser dono do seu próprio negócio não te dá muita folga, 
são 12 horas por dia. Agora que meu filho está me 
ajudando pode ser que eu tenha mais tempo para tirar 
folga. Às vezes acabo atendendo depois do horário, 
porque muitos clientes vêm de longe, não tem como 
deixar de atendê-los. A vantagem de ter seu próprio 
negócio é realmente poder decidir as coisas. Além disso, 
você acaba ajudando outras pessoas gerando emprego. 
Poderíamos ajudar bem mais, mas infelizmente a carga 
tributária é muito alta, principalmente para os pequenos 
negócios, e isso nos impede de contratar mais. 

QUAL CONSELHO O SENHOR DEIXA PARA QUEM QUER 
ABRIR UM NEGÓCIO OU COMEÇOU A EMPREENDER 
HÁ POUCO TEMPO? 
O meu conselho é: insista, invista, trabalhe bastante, 
nem que seja sozinho. Acho que com três anos 
de atividades é um período bom para perceber os 
resultados. É importante ter uma reserva para se manter 
neste tempo. Se você insistir e trabalhar bastante vai 
dar certo, tem espaço para todos. 

Coluna
EMPREENDEDOR

Recentemente, a loja construiu um estacionamento para facilitar a vida dos clientes

Os embutidos são os produtos mais procurados pelos clientes 

TENHO NOTADO UM CRESCIMENTO 
GRANDE DO COMÉRCIO NOS 
BAIRROS. VEJO QUE AQUI SURGIRAM 
MUITAS PIZZARIAS, HOJE SÃO TRÊS 
E ANTES NÃO TINHA NENHUMA. 
CABELEIREIRAS, ESTETICISTAS 
TEM CRESCIDO. LOJAS DE ROUPAS, 
RESTAURANTES, AÇOUGUE, QUE 
ANTES TAMBÉM NÃO TINHA, ENTÃO 
VEJO QUE DE UNS 10 ANOS PRA CÁ 
O COMÉRCIO PROGREDIU BASTANTE. 
ISSO AJUDA O MEU COMÉRCIO 
TAMBÉM, ACABAMOS INDICANDO OS 
VIZINHOS E ELES NOS INDICANDO

“

“

Luiz Romildo Chicoski - Empresário

O MEU CONSELHO É: INSISTA, INVISTA, 
TRABALHE BASTANTE, NEM QUE SEJA 
SOZINHO. ACHO QUE COM TRÊS ANOS 
DE ATIVIDADES É UM PERÍODO BOM 
PARA PERCEBER OS RESULTADOS

“

“

Luiz Romildo Chicoski - Empresário
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No dia 24 de agosto a Follow 
Investimentos consagrou-se como vencedora 
do Prêmio Mérito Empresarial 2017 na 
categoria Microempresa. Criada em 2010, a 
Follow é uma empresa de agentes autônomos 
de investimentos, credenciada à XP 
investimentos, maior corretora independente 
do Brasil. A empresa oferece a seus clientes 
diversos produtos financeiros através de um 
atendimento personalizado, voltado para as 
necessidades e objetivos de cada um deles. 

Segundo os proprietários da empresa, 
Bruno Heckler e Lucas Ponchon, a iniciativa 
de se inscrever no Prêmio Mérito Empresarial 
ocorreu pela seriedade e idoneidade com 
que são avaliados os questionários que 
participam da premiação. “Entendemos o quê 
é o Mérito Empresarial ,  como ele funciona e os 
benefícios que esta avaliação traz tanto para 
a empresa quanto para os nossos clientes”, 
destaca Ponchon.

Os empresários lembram que em suas 
primeiras inscrições para o Prêmio Mérito 
percebiam que os resultados da avaliação 
ficavam abaixo do esperado. Com a análise 
do questionário em mãos, os sócios foram 
ajustando ponto a ponto os quesitos na gestão 
da empresa que precisavam de melhorias. 
“Com as mudanças que promovemos os 
resultados começaram a aparecer, nossas 
notas no questionário foram melhorando, 
tudo isso fruto do amadurecimento da nossa 
gestão”, explica Heclker. 

Para os proprietários da Follow 
Investimentos o grande diferencial da empresa 
é a preparação da equipe para cuidar das 
diferentes situações do dia a dia. “Nossos 
clientes têm um perfil diferenciado, por isso 
precisamos estar em um processo constante 
de melhorias para entregarmos um serviço que 
os atenda com qualidade”, afirma Ponchon. 

 Na avaliação dos sócios da empresa a 
visibilidade obtida através da conquista do 
Prêmio Mérito Empresarial 2017 tem sido acima 
das expectativas. “Tivemos muitos clientes 
e amigos nos parabenizando pela conquista. 
Entendemos que este Prêmio é dos nossos 
clientes e das pessoas que acreditaram e nos 
apoiaram durante o processo. Ele significa o 
compromisso de nos aprimorarmos ainda mais 
para entregar uma Follow maior e melhor para 
nossos clientes”, finaliza Heckler. 

FOLLOW INVESTIMENTOS CONQUISTA PRÊMIO MÉRITO   
EMPRESARIAL NA CATEGORIA MICROEMPRESA

RECONHECIMENTO

Através do preenchimento do Prêmio Mérito Empresarial a Follow Investimentos 
conseguiu aprimorar sua gestão 

ENTENDEMOS O QUÊ É O MÉRITO 
EMPRESARIAL, COMO ELE FUNCIONA E 
OS BENEFÍCIOS QUE ESTA AVALIAÇÃO 
TRAZ TANTO PARA A EMPRESA 
QUANTO PARA OS NOSSOS CLIENTES

“

“

Lucas Ponchon – Empresário

ENTENDEMOS QUE ESTE PRÊMIO 
É DOS NOSSOS CLIENTES E DAS 
PESSOAS QUE ACREDITARAM E NOS 
APOIARAM DURANTE O PROCESSO. ELE 
SIGNIFICA O COMPROMISSO DE NOS 
APRIMORARMOS AINDA MAIS PARA 
ENTREGAR UMA FOLLOW MAIOR E 
MELHOR PARA NOSSOS CLIENTES

“

“
Bruno Heckler – Empresário
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