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Associados, nos últimos meses, nossa economia tem 
apresentado sinais positivos. Portanto, 2018 promete 
ser um ano de renovação das esperanças para todos 
os segmentos do empresariado – indústria, comércio 
e prestação de serviços. 
Neste momento de expectativas positivas para os 
nossos negócios, a Diretoria da ACIG tem como 
objetivo principal representar os interesses da classe 
empresarial guarapuavana, porque acreditamos que 
o trabalho em parceria constrói bons resultados. 
Nesse sentido, continuaremos articulando a oferta de 
ferramentas, capacitação, informação e serviços para 
os empresários associados. 
Ao mesmo tempo, não podemos esquecer que ainda 
com os sinais de melhora da economia é um ano 
de incertezas políticas no Brasil. Justamente por 
este motivo, devemos manter 
nossa entidade fortalecida para 
defender as demandas dos 
empresários locais. 
Associado, você é a razão de ser da 
ACIG. Juntos somos mais fortes. 

COORDENAÇÃO
ACIG

EDITORA CHEFE
Naiara Persegona
MTB – 0011006/PR

COLABORAÇÃO
Giselle Juliana do Amaral

PROJETO GRÁFICO
Pulsar Propaganda

CAPA
ACIG

DIAGRAMAÇÃO
Pulsar Propaganda

REVISÃO
Pulsar Propaganda

IMPRESSÃO
Midiograf

TIRAGEM DESTA EDIÇÃO
1.200 exemplares

FALE COM A REDAÇÃO
Naiara Persegona 

(42) 3621-5515

Envio de releases, informações, sugestões de pauta e comentários: 
imprensa@acig.com.br

Guarapuava - Paraná

É permitida a reprodução parcial ou total do conteúdo das matérias desta Revista, 
desde que obedecidos os créditos. Conceitos emitidos nos artigos assinados não 
refletem necessariamente a opinião da Revista ACIG.

Fale com a ACIG: 
Rua XV de Novembro, 8040 - Centro |  CEP 85010-100

Fone (42) 3621-5566 | fax 3621-5573 | www.acig.com.br | acig@acig.com.br

Vilmar Domingues da Luz
Vice-Presidente

1º Vice-Presidente
2º Vice-Presidente
Vice-Presidente Comércio
Vice-Presidente Indústria
Vice-Presidente p/Ass.Prest. de Serviço
Vice-Presidente Agrícola 
Diretor Administrativo
Vice-Diretor Administrativo
Diretor de Finanças e Orçamento
Vice-Diretor de Finanças e Orçamento
Diretor para Assuntos SCPC
Diretor de Relações Públicas
Diretora de Promoções e Eventos
Diretor de Crédito Cooperativo

Arnaldo Stock
Douglas Limberger
Eduardo Plestch
Ires Priviatti
José Fernando Brecailo Junior

Julio Cezar Pacheco Agner
Luciano Chiott
Osvaldo Lins de Almeida Tavares
Serlei Antônio Denardi
Silvério Antonio Simon

CONSELHO DELIBERATIVO

CONSELHEIROS

CONSELHEIROS

CONSELHEIRAS

DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente                                        Rudival Kasczuk

Presidente                                  Thiago Limper Pfann

Presidente                                    Rui Sérgio Primak

Presidente                                  Lara Cerize Mena Sganzerla
CONSELHO EMPRESARIAL DA MULHER EXECUTIVA 

CONSELHO DO JOVEM EMPRESÁRIO 

Diego Santos
Douglas Vieira
Eduardo Christ
Flavio Antônio Sichelero
Hugo Luiz Marcon
Isabela Veroneze Silva
Janos de Matos Horst
Jonatan Brachak
Lilian Cadore
Manuela Dos Santos Jardim

Marco Borges
Marcos Henrique Adriano
Miklã´el Alves
Patrik G. Rodrigues
Paulo Deoclecio Meister
Paulo Gomes Junior
Renan H. Kuster
Robson Krieger
Saulo Eduardo Maestri
Simone Apª Galvão

Vilmar Domingues da Luz
Cledemar Antonio Mazzochin
Claudinei Pereira
Acássio Antonelli
Miriam Cristina Matoba Abedala
Romualdo Prestes Kramer
Emerson Theodorovicz
Sérgio Elizeu Micheletto
Reinaldo Juliani
Graziela Beuren Córdova
José Carlos Sovrani
Lilian Waschburger Cadore
Maria Inês Guiné
Antônio Rigo Bello

Amanda Abreu Alvarenga
Ana Maria Silvério
Claudia P. Abdanur 
Cleris Batista Machado
Cleuza Godoi 
Daniela Barbieri
Daviele Bortolanza
Debora Patussi Ribeiro
Elaine Scartezini Meirelles
Elisandra Milla
Elizabete Machado
Ezabel Szeuczuk
Giselle Mattos Leão Abdanur
Juliana Buch C. Souza
Juliana Moller
Julieta Cordeiro
Jussara M. Felix Klososki
Kerlin Zimmer
Loren D´Angelo

Lourdes de Figueiredo Leal
Luciane Mattos de Barros
Marcela Mendes
Maria Inês Guiné
Marinincia Ferreira
Marlene Geteski
Matilde Kessler
Milene Fortkamp Gartner
Miriam Abedala
Nucia Cristina Dias
Nuhar Karam
Sandra Chass
Sandra Lucia Cúnico Hyczy
Sheila Tavares
Sueli Binde
Tatiana Ferro
Tereza Cristina R. Loures
Vanessa Santini

CONSELHO PERMANENTE DE PRESIDENTES
Nivaldo Passos Krüger
Edilson José Sanches
Sérgio Fanucchi
Célio Teixeira Cunha
Adalberto Losso
Sérgio Zarpellon

Julio Cezar Pacheco Agner
Ires Salette Previatti
Valdir Grigolo
José Divonsil da Silva
Eloi Laércio Mamcasz

PALAVRA DA DIRETORIA

 



MARÇO 2018 7



8 MARÇO 2018

Coluna
EMPRESARIAL

EVENTOS EM DESTAQUE

1

2

4

3

5

1 – NO DIA 17 DE JANEIRO A AGÊNCIA HEY RECEBEU A VISITA DO 

EMPREENDEDOR SERIAL E EX-SÓCIO DE DONALD TRUMP, RICARDO 

BELLINO

2 – O COLÉGIO LOBO CONSEGUIU A APROVAÇÃO DE 20 ESTUDANTES 

NO VESTIBULAR DE MEDICINA DA FACULDADE CAMPO REAL, QUE 

OFERTOU 55 VAGAS. INCLUINDO A PRIMEIRA COLOCAÇÃO, QUE FICOU 

COM A ALUNA NATÁLIA WISNIEWSKI TEIXEIRA

3 – N O D I A  10 D E F E V E R E I R O,  A  A M E R I C A N C LU B O R G A N I ZO U 

U M TO R N E I O D E V I D E O G A M E PA R A S E U S C L I E N T E S E  A M I G O S, 

D E N O M I N A D O C H A M P I O N S A M E R I C A N C LU B

4 – EM 15 DE FEVEREIRO, A FACULDADE GUAIRACÁ ORGANIZOU UMA 

NOITE DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS E SORVETE PARA RECEBER OS 

SEUS ALUNOS PARA A VOLTA ÀS AULAS

5 – NO DIA 20 DE FEVEREIRO A LOJA EXPRESSIVA MODAS PROMOVEU 

UM EVENTO PARA O LANÇAMENTO DA COLEÇÃO OUTONO INVERNO
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BEM-VINDOS À ACIG

ESTES SÃO OS MAIS NOVOS ELOS DE NOSSA 
CORRENTE ASSOCIATIVISTA

1   –  SECTRA MEDICINA DIAGNÓSTICA 

 

2   –  RKCONTÁBIL

3  –  F2X MARKETING

4   –  NORBERT ESCRITOR E CONTADOR DE HISTÓRIAS

5   –  TENDÊNCIA MODA FEMININA

Fotos ACIG

Coluna
NOVOS  SÓCIOS

2

4

1

3

5
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Coluna
VOCÊ, EMPRESÁRIO

e Direito para fazer dar certo. 
Ao longo dos anos, fomos colhendo os 

frutos de todo nosso esforço e dedicação, e 
hoje, com a graça de Deus, somos a maior loja 
de produtos naturais da região. Em relação às 
mercadorias, nos tornamos especializados em 
produtos para alérgicos e intolerantes. Além 
disso, contamos com uma grande variedade de 
produtos sem glúten, sem lactose e veganos, e 
também, dispomos de um setor apenas para os 
produtos integrais, diet, orgânicos e a granel. 

Estamos diariamente em busca de 
novidades para nossos clientes, e somos 
recompensados com a alegria de levar todos os 
dias para a casa de cada um deles um pouquinho 
de nós. Por isso, vemos toda a diferença em 
colocar amor em cada detalhe do que fazemos. 

  Obrigada pela preferência a todos os 
nossos amigos clientes. Por vocês temos todo 
carinho e gratidão!

Por fim, gostaríamos aqui de fazer um 
convite para quem queira conhecer a nossa 
loja. Estamos lhe aguardando na Rua Saldanha 
Marinho, 2306, esquina com a Rua Pedro Alves.     

 Aqui na CASA DOS CEREAIS, a nossa 
família cuida da sua!

Por Ana Paula Schlüter Miranda

MINHA HISTÓRIA DE 
EMPREENDEDORISMO

Nós somos a Família Casa dos Cereais, 
Paulo, Dilsse e Ana Paula. Nossa empresa está 
prestes a completar oito anos de vida, e como 
sempre afirmamos, a Casa dos Cereais é a 
realização de um sonho para todos nós.

 Quando decidimos colocar em prática a 
vontade de empreender e abrir o próprio negócio, 
nossa primeira motivação era a possibilidade 
de crescermos juntos e trabalhar com o 
que realmente gostávamos. Desde sempre, 
nutrimos um amor pela alimentação saudável 
e mercadorias a granel, como chás e farinhas, 
por exemplo, pois são produtos muito utilizados 
e falados por nossos pais e avós. Portanto, 
juntamos o que tínhamos em comum em nossas 
formações nas áreas de Administração, História 

Paulo Helem Motta Miranda, Ana Paula Schlüter Miranda e Dilsse Schlüter Miranda, 
proprietários da Casa dos Cereais

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

NÓS PUBLICAREMOS GRATUITAMENTE NA REVISTA ACIG
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focar no planejamento estratégico da empresa. Essa 
era uma deficiência que a gente tinha dentro da BS 
e nós vínhamos trabalhando desde 2015 para tentar 
resolver. Depois das formações do Programa nós 
conseguimos colocar o planejamento no papel de 
uma forma estruturada, e organizar tudo isso para 
chegar em 2020 com as metas concluídas. O desafio 
é cumprir o que colocamos no papel”, explica. 

A Carrocerias Aeroporto, atuante desde 1976 
em Guarapuava, faturou o Selo Bronze de Referência 
do Comércio. A sócia-proprietária da empresa, 
Milene Fortkamp Gartner, aponta qual foi a principal 
melhoria dentro da empresa depois da participação 
no Programa. “A gente conseguiu melhorar bastante 
a parte de processos. Processo de confecção das 
carrocerias. Processo dos funcionários. Processo 
dentro do escritório. Então, melhorou a gestão em 
si, o que consequentemente trouxe um foco maior 
ao nosso trabalho e aumentou a lucratividade e a 
produtividade”, ressalta. 

Ainda de acordo com Gartner, estes avanços 
são fruto de seu interesse e assiduidade nas 
atividades organizadas pelo Sebrae e a Fecomércio. 
“Foi trabalhoso. Só tive uma falta durante os dois 
anos do Programa. Deixei minhas duas crianças em 
casa durante várias noites. Então, depois de todo o 
esforço é muito gratificante receber o selo, porque eu 
consegui aplicar grande parte do que eu aprendi na 
empresa”, argumenta.

O Selo Referência do Comércio tem validade 
de um ano, podendo ser renovado após este período, 
mediante a solicitação do empresário ao Sebrae.

PREMIAÇÃO

Na edição de fevereiro, a Revista ACIG 
apresentou as quatro empresas guarapuavanas 
que conquistaram o Selo Ouro de Referência do 
Comércio no Programa Varejo Mais, organizado pelo 
Sebrae e Fecomércio. Neste mês, falaremos sobre os 
empreendimentos ganhadores dos Selos Prata – BS 
Assessoria e Cobrança e Maria Bonita – e Selo Bronze 
– Carrocerias Aeroporto.  

As três empresas citadas envolvem-se com 
frequência nas atividades coordenadas pelo Sebrae 
e, por este motivo, foram convidadas a participar do 
Programa Varejo Mais, que teve duração de dois anos. 
Foram 24 meses de muito aprendizado através de 
cursos, consultorias especializadas e treinamentos, 
com o objetivo de aprimorar o atendimento ao 
cliente, layout, planejamento financeiro e a gestão 
das empresas. 

Uma das empresas que adquiriu a certificação 
Selo Prata é a BS Assessoria e Cobrança, que atua no 
mercado guarapuavano há oito anos com os serviços 
de assessoria de cobrança e contabilidade. Para a 
sócia-administradora da BS, Daviele Bortolanza, o 
Selo Prata é resultado do esforço e dedicação que 
iniciou antes mesmo do Programa Varejo Mais. 
“Alguns treinamentos que fizemos no Programa nós 
já havíamos feito de forma avulsa. Acredito que isso 
facilitou para a gente conseguir o selo, porque muita 
coisa já estava em andamento na empresa”, conta.

De acordo com Bortolanza, o próximo passo é 
conquistar o Selo Ouro, e para isso os empresários 
estão implementando no dia-a-dia da empresa o 
planejamento que construíram a partir dos dois 
anos de atividades. “O Programa nos ajudou muito a 

Daviele Bortolanza e Leandro da Silva, proprietários da BS Assessoria e Cobrança, 
recebendo a certificação Selo Prata do Programa Varejo Mais

Milene Fortkamp Gartner e Marcelo Gartner recebendo o troféu Selo Bronze da 
Carrocerias Aeroporto

Fotos: Luis Felipe Miretzki

SEBRAE E FECOMÉRCIO CERTIFICAM EMPRESAS  
GUARAPUAVANAS COM SELOS PRATA E BRONZE
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26 ANOS
Monicolor Lab. Fotográfico 31/03/1992
28 ANOS
Mecânica Santos 01/03/1990

29 ANOS
Dez Marchas Auto Peças 01/03/1989

32 ANOS
Academia de Danças Rômani 01/03/1986
34 ANOS
Flores e Festas 15/03/1984
38 ANOS
Uliana 01/03/1980
43 ANOS
Móveis Arauna 17/03/1975

45 ANOS
Eletrônica Servilar 27/03/1973

48 ANOS
Casa dos Calçados 02/03/1970

50 ANOS
Org. Cont. Jurid. Lubachevski 12/03/1968

51 ANOS
O Carioca Corretor de Imóveis 26/03/1967

55 ANOS
Grande Hotel 28/03/1963

56 ANOS
Santa Maria 31/03/1962

59 ANOS 
Pinho Past 26/03/1959

FUNDAÇÃO FUNDAÇÃOEMPRESA EMPRESA EMPRESA

1 ANO
Rosa Chá Moda Íntima 30/03/2017
Guará Solar Engenharia  22/03/2017
Telas JL 13/03/2017
Mynd’s Comunicação 10/03/2017
Pimenta Doce Confecções 07/03/2017
2 ANOS
F M Pneus 23/03/2016
Stickers Adesivos 21/03/2016

3 ANOS 
Instituto Atena - Odontologia e Bem-estar 23/03/2015
Ricardo Piscinas 11/03/2015
Closett 09/03/2015
Koncept Run Bike Fitness 02/03/2015

4 ANOS  
As.st.la Advogados Associados 25/03/2014
Maxicalçados 17/03/2014
Parteka XV de Novembro  10/03/2014
Parteka Santa Cruz 10/03/2014
5 ANOS 
Araufer 26/03/2013
Crediário Moreira 15/03/2013
Bonny 14/03/2013
Kumon Unidade Santa Cruz  14/03/2013
Evolução 01/03/2013
6 ANOS
Arte Brasil 22/03/2012
QSL Autopeças 16/03/2012
Guara Parts Auto Peças 07/03/2012
Realiza Veículos                                        02/03/2012
7 ANOS
Basic Kids 31/03/2011
Icavel Veículos Ltda 30/03/2011
Emanna Eletromóveis 23/03/2011
Yogoway Guarapuava Iogurteria 14/03/2011
Temper Vidros 10/03/2011
Dal Posso Imóveis  01/03/2011
8 ANOS
Mecânica Teixeira 29/03/2010
Bichu Chic Estética Animal 25/03/2010
Viveiro de Flores Gabriela Tratz 24/03/2010
Casa dos Cereais 08/03/2010
9 ANOS
Espaço das Tintas 13/03/2009
Matheus Veículos 06/03/2009
Restaurante Pizzaria Bom Vivant 04/03/2009
Hey Comunicação e Marketing 03/03/2009
10 ANOS
Exclusiv Móveis e Decorações 27/03/2008
Nazca Turismo 24/03/2008
Agropecuária Pro Bicho 18/03/2008
Seletiva Internet 07/03/2008

11 ANOS
Foto Monicolor 16/03/2007
12 ANOS
Restaurante Carisa 31/03/2006
Casa do Queijo 03/03/2006
13 ANOS
Ligia Oliveira Ciscato - Corr. Imov 23/03/2005
Sicoob Guarapuava Pr 17/03/2005
Impreart 07/03/2005
Loja das Persianas 07/03/2005
Deragro 02/03/2005
Bueno Pneus 02/03/2005
14 ANOS
Vip Dog Clinica Veterinaria  22/03/2004
Century Sports 19/03/2004
Cupidos Lingerie 18/03/2004
Maketur 04/03/2004
Caio 03/03/2004
15 ANOS
Haloma Madeiras 20/03/2003
Fino Tracto Nutriservice 15/03/2003
16 ANOS
Mecanica Festa 18/03/2002

17 ANOS
Pmm Tubos De Concreto 28/03/2001
Madecarbo 01/03/2001
18 ANOS
Cantinho Do Sabor 09/03/2000
Jecri Telhas 01/03/2000
19 ANOS
Evidência Emp Imobiliarios Ltda 18/03/1999
Minerva.com 01/03/1999
20 ANOS
Uma Limpeza 23/03/1998
Cresol - Unid. Guarapuava 09/03/1998
Leve Confecções 01/03/1998
21 ANOS
Corujão Materiais de Construção 18/03/1997
Sociedade Rural de Guarapuava 15/03/1997
22 ANOS
Retificadora Guaramotores 15/03/1996
Central Caixa Aqui 15/03/1996
23 ANOS
Astra Veiculos 14/03/1995
Jorge Stoetzer E Cia Ltda 01/03/1995
24 ANOS
Dacoregio Automotivo 29/03/1994
Papier Haus 08/03/1994
25 ANOS
Elisabete N.balena-Contadora 25/03/1993
Charm & Chic 01/03/1993

EMPRESA
NOVOS ASSOCIADOS

Aquarela do Saber 06/12/2017
Rosa Chá Moda Íntima 07/12/2017
F2X Marketing 09/12/2017
Adria Premium Hotel 12/12/2017
Ventana PVC 13/12/2017
Crystyana Ksiaskiewcz da Silva Guedes 13/12/2017
Açougue União 13/12/2017
Vitória Confort Móveis e Eletros 29/12/2017
Los Pingos 29/12/2017
Noval 05/01/2018
Nossa Senhora de Belém Livros e Art. Religiosos               05/01/2018
GFC Fried Chicken 11/01/2018
Rustika Gastronomia 15/01/2018
Carmen Steffens Guarapuava 15/01/2018

ADESÃO

FUNDAÇÃO
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da instituição e da própria comunidade. “Nós temos uma 
trajetória de desenvolvimento para abrigar o curso de 
Medicina. A gente já vinha trabalhando o corpo docente 
e as instalações necessárias, por isso, para a instituição, 
a Medicina já está funcionando há bastante tempo. O 
município de Guarapuava – através da Prefeitura e da 
Secretaria de Saúde - também se preparou para receber 
o curso, e tiveram um papel extremamente importante 
nesse processo”, afirma. 

Todas estas tratativas resultaram no primeiro 
vestibular de Medicina da história de Guarapuava – 
que ocorreu no dia 28 de janeiro. Foram mais de 800 
vestibulandos para concorrer as 55 vagas disponíveis. 
De acordo com os dados levantados pela faculdade, 
cerca de 70% dos inscritos foram de cidades do Paraná 
e 30% de outros estados. Com exceção de Santa 
Catarina e São Paulo que tinham um grupo maior, 
vários estados foram representados no vestibular, 
como: Rondônia, Pará, Piauí, Mato Grosso, Amazonas, 
entre outros.

 Alguns estudantes vieram de muito longe, mas 
para quem é de Guarapuava e sonha com a formação 
em Medicina, como a estudante Laís Rehbein, a nova 
graduação facilitou essa trajetória. “Eu faço Enfermagem, 
mas meu sonho sempre foi o curso de Medicina. Quando 
a Campo Real conseguiu implantar a graduação foi 
mais uma parte do meu sonho realizado. Agora tenho 
a possibilidade de cursar na minha cidade sem ter o 
problema de me deslocar. E o custo de vida seria muito 
mais alto se eu fosse para outro lugar”, conta. 

Para o diretor geral, passado o processo de 
ingresso dos primeiros calouros de Medicina e início 
das aulas – em 26 de fevereiro - a instituição tem 
como foco consolidar o curso com o aprimoramento da 
qualidade da educação e da estrutura ofertada. Já que, 
a partir de agora, a Campo Real tem um compromisso 
com o Ministério da Educação – que vai fiscalizar a 
instituição anualmente para diagnosticar as condições 
do curso de Medicina. 

DESENVOLVIMENTO

Desde 2005 a Faculdade Campo Real articulava a 
implementação do curso de Medicina em Guarapuava, 
mas naquela época a legislação apresentava algumas 
dificuldades. Em 2013, com a mudança nas leis e a criação 
do Programa Mais Médicos, o governo federal estabeleceu 
condições para que todas as instituições de ensino se 
candidatassem para ofertar a graduação. O procedimento 
ocorreu da seguinte forma: primeiro Guarapuava se 
candidatou. Em seguida, todas as instituições interessadas 
em oferecer o curso se inscreveram. Então, a Campo Real 
foi a vencedora do processo.

Conforme o diretor geral da Faculdade Campo 
Real, Edson Aires da Silva, o curso de Medicina tornou-
se realidade através da soma de interesses do município, 

Mais de 800 vestibulandos fizeram o primeiro vestibular de Medicina da Faculdade 
Campo Real

PRIMEIRA TURMA DE MEDICINA DA HISTÓRIA
DE GUARAPUAVA JÁ ESTÁ EM FORMAÇÃO 

A GENTE JÁ VINHA TRABALHANDO O 
CORPO DOCENTE E AS INSTALAÇÕES 
NECESSÁRIAS, POR ISSO, PARA A 
INSTITUIÇÃO, A MEDICINA JÁ ESTÁ 
FUNCIONANDO HÁ BASTANTE TEMPO

“

“

Edson Aires da Silva
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1 – Marina Carneiro, Letícia da Rocha Rodrigues (D’alice Chocolates) e 
Thaís Brito (Dental Life)

2 – Silvana Oliveira e Vilmar Oliveira (Auto Elétrica Primavera)

3 – Luciane Araújo Ida e Ascemari Ida (Panificadora Caseira)

4 – Maurício Maciel (Nossa Senhora de Belém Livros e Artigos 
Religiosos)

5 – José Luiz Bráz (Coamo)

6 – Natália Novitski e equipe (Escricon Escritório de Contabilidade)

7 – Rames José Hosni, Céci Maciel e Regiane Dolinski (Rádio Cultura)

8 – Fátima Grotti Arruda Fadel, Aniely Melo (Carmen Steffens) e 
Silmara Bochnia (Acig)

9 – Jhonatas R. A. Stefanes, Mery Amaral (Extremelly Cosmetics) e 
Silmara Bochnia (Acig)

10 – Luciano Barbosa (Truckvel)

11 – Elaine Conde (Acig) e Huberto José Limberger (Hospital São 
Vicente)

12 – Vilmar Domingues da Luz (Santa Maria Papel e Celulose) e Gilson 
Francisco Araldi e equipe (Araldi Corretor de Imóveis)

13 – Gina Fernanda Garcia Andreata e Neonila Gomes (Platão 
Sistema Educacional)

14 – Paulo Zen (SESI/SENAI)

15 – Larissa Niczay e Roberto Niczay (Mynd’s Comunicação)

16 – Natan Moura de Souza e Sonia Mara Patene  (Sicredi)

17 – Fabiane Lehn, Elaine Conde (Acig) e Marcielli Queiroz (ALM 
Assessoria Condominal)

18 – Paulo Roberto (Acig), Miriam Matoba (Primeiro Estilo Natação) e 
Edson Lessei (Acig)

19 – Mery Amaral (Extremelly Cosmetics)

20 – Agustin José Lombardi, Renata Nizer, Vanessa Padilha (i9 
Comunicação e Inovação)

21 – Ruvidal Kasczuk (Fortcar Center), Major Sanches (Corpo de 
Bombeiros), Cledemar Mazzochin (Inviolável) e Major Diogo (Corpo de 
Bombeiros )

22 – Daviele Bortolanza  (BS Assessoria e Cobrança), Juliana Moller 
(iGui Piscinas) e Miriam Matoba (Primeiro Estilo Natação)

23 – Paulo Roberto, Silmara Bochnia, Elaine Conde, Marianne 
Guimarães e Edson Lessei (Acig)

Coluna
INTEGRACIG

INTEGRACIG - 16.02.18

Fotos: ACIG
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suado, por isso tenho muito orgulho”, completa. 
 A ação que garantiu o Prêmio Inovação a 

Primeiro Estilo consistiu em uma competição entre 
os alunos. Funcionou assim: a empresária montou 
um painel, na parede da recepção da escola de 
natação, com um mapa que iniciava no porto de 
Paranaguá, no Paraná, com uma parada no porto 
de Santos, em São Paulo, e ia até o porto do Rio 
de Janeiro - ao lado do mapa constava a distância 
entre cada estado. Assim, os alunos interessados 
em competir se inscreveram e a cada aula realizada 
percorriam uma porção de quilometragem no mapa. 
Ao atingir determinadas distâncias, os alunos eram 
premiados com brindes da empresa. 

Conforme Abedala, a adesão dos alunos foi 
muito grande e a competição movimentou a escola, 
o que trouxe resultados positivos ao negócio. 
“Mesmo com mais de 10 anos de mercado, o 
empresário nunca pode se acomodar. Inovação é 
a própria evolução da empresa. A gente não pode 
ficar parada, é preciso sempre estar pensando em 
novas estratégias”, afirma.

 Nas últimas edições do Prêmio Mérito, 
o CONJOVE firmou uma parceria com o Sebrae 
para consolidar a profissionalização da avaliação. 
Desde então, as empresas inscritas recebem a 
visita de consultores do Sebrae, que realizam um 
diagnóstico da empresa junto ao empresário. “A 
consultoria traz mais credibilidade à premiação. 
A gente preenche o formulário sobre a empresa 
e o profissional do Sebrae faz as visitas para 
conferir o nosso trabalho na prática. Eles analisam 
os procedimentos da documentação, a parte 
financeira, o sistema, o número de clientes. Então 
eu vejo a seriedade do Prêmio Mérito, porque 
nós temos que comprovar todos os aspectos de 
gestão”, argumenta a empresária.

O CONJOVE já está trabalhando na organização 
do Prêmio Mérito Empresarial 2018. As inscrições 
iniciam em abril e a premiação será entregue no dia 
21 de julho, durante o Jantar do Empresário. 

RECONHECIMENTO

O Prêmio Mérito Empresarial organizado pelo 
Conselho do Jovem Empresário (CONJOVE), com 
o apoio do Sebrae e da Associação Comercial e 
Empresarial de Guarapuava (ACIG), já é tradição no 
meio empresarial guarapuavano. Afinal, o evento 
completou, em 2017, a sua 25ª edição premiando 
bons exemplos de gestão em nossa cidade. 

 Desde 2015, o CONJOVE decidiu incluir 
a categoria Inovação ao Prêmio Mérito, que já 
contava com as classificações Micro, Pequena, 
Média e Grande Empresa. O objetivo da criação 
da nova categoria é reconhecer ações pontuais 
implantadas nas empresas para gerar lucro. Em 
2017, a Primeiro Estilo Natação foi considerada a 
empresa guarapuavana mais inovadora. 

 A sócia proprietária da empresa, Miriam 
Cristina Matoba Abedala, conta que a Primeiro 
Estilo faturou a primeira colocação depois e muitos 
anos de persistência. “Eu participei do prêmio 
várias vezes. Nas duas primeiras a minha nota 
de classificação ficou baixa, e isso me deixou 
invocada. Então, comecei a participar de cursos 
promovidos pela ACIG e a trocar experiências com 
as integrantes do Conselho Empresarial da Mulher 
Executiva. Continuei me inscrevendo no Prêmio 
Mérito e percebi que a minha nota aumentava 
a cada ano”, explica. O esforço da empresária 
resultou no reconhecimento que ela tanto almejava. 
“Atualmente eu tenho três quadrinhos do Prêmio 
Mérito - em duas oportunidades eu consegui ficar 
entre os finalistas e na edição de 2017 eu finalmente 
fiquei em primeiro lugar na categoria Inovação. Foi 

Após ficar entre os finalistas do Prêmio Mérito em duas edições, a Primeiro Estilo 
Natação finalmente garantiu o primeiro lugar em 2017

COMPETIÇÃO E ESPORTE: FÓRMULA QUE GARANTIU O 
PRÊMIO INOVAÇÃO A PRIMEIRO ESTILO NATAÇÃO

MESMO COM MAIS DE 10 ANOS DE 
MERCADO, O EMPRESÁRIO NUNCA 
PODE SE ACOMODAR. INOVAÇÃO É A 
PRÓPRIA EVOLUÇÃO DA EMPRESA

“

“

Miriam Cristina Matoba Abedala
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começa a deixar aquela paixão de contato com a 
oportunidade e torna aquilo racional. Isso é muito 
benéfico para todo o processo, porque reduz o risco 
do negócio”, esclarece. 

 O sócio-proprietário da agência Hey 
Comunicação e Marketing, Paulo Meister é um 

dos empreendedores nascentes (aqueles que 
estão envolvidos com a abertura de uma empresa) 
empreendem por oportunidade. Nesse sentido, a cada 
100 empreendedores, 57 decidiram abrir o próprio 
negócio porque enxergaram uma abertura no mercado.  

 De acordo com o Gerente de Projetos 
do SEBRAE/PR, Agenor Felipe Krysa, o cenário 
empresarial de Guarapuava segue a mesma 
tendência. “Aqui na cidade nós percebemos que 
mais da metade dos negócios são abertos por 
oportunidade. O principal fator é o crescimento 
do microempreendedor individual, ou seja, é uma 
habilidade que a pessoa possui e decide abrir uma 
empresa para prestar aquele serviço. Estas pessoas 
estão percebendo as oportunidades do mercado”, 
explica. Entretanto, o gerente ressalta que mesmo 
com a visão da oportunidade, o SEBRAE ainda 
percebe que muitos destes microempreendedores, 
não planejam o negócio. 

 A fim de que o planejamento para abrir o próprio 
negócio fique mais claro para os nossos empreendedores 
guarapuavanos, Krysa elencou as quatro etapas 
fundamentais deste processo de organização: 

Para o Gerente de Projetos do SEBRAE/PR, 
estes quatro passos são o ponto de partida para a 
estruturação do planejamento. “O processo das 
quatro fases instiga o empreendedor a pensar no 
plano de negócios. Assim ele começa a amadurecer, 
sai da emoção e passa para a razão. O empreendedor 

QUE TIPO DE EMPREENDEDOR VOCÊ É?

Nos últimos anos, uma série de denominações 
foram criadas para tipificar a classe empresarial 
brasileira. A classificação utilizada com mais 
frequência por órgãos de apoio - como o SEBRAE - é 
a dualidade: empreendedorismo por oportunidade x 
empreendedorismo por necessidade. 

 O empreendedorismo por oportunidade é 
um movimento natural das pessoas de enxergarem 
uma oportunidade de negócio e, a partir dessa visão, 
decidirem empreender. Geralmente esta oportunidade 
representa o que aquele indivíduo gosta de fazer. Por 
outro lado, o empreendedorismo por necessidade surge, 
na maioria das vezes, em decorrência do desemprego, 
quando as pessoas buscam uma solução para se 
ocupar e aumentar a renda o mais rápido possível. No 
entanto, neste segundo tipo de empreendedorismo, 
é muito frequente a falta de conhecimento técnico e 
planejamento do negócio. É o exemplo perfeito que 
ilustra que a pressa é inimiga da perfeição. 

O relatório da pesquisa GEM (Global 
Entrepreneurship Monitor), na edição 2016, aponta 
que o empreendedorismo por oportunidade voltou 
a crescer no Brasil. Os dados evidenciam que 57,4% 

1º PASSO: 2º PASSO: 3º PASSO:

Delimitação de
objetivos e metas

Preparação
para administrar

Visão da
oportunidade

Identificação
com o negócio

4º PASSO:

Estou preparado para 
gerir o negócio? Eu 

conheço o mercado? 
Entendo sobre 

controle de custos, 
preço de venda, 

gerência de pessoal, 
etc?

Eu gosto de fazer isso? 
Eu me vejo fazendo 

isso em longo prazo? 
Essa atividade vai me 

satisfazer 
profissionalmente?

Porque aquilo 
representa uma 

oportunidade de 
negócio? O que torna 

essa oportunidade 
atrativa?

O que eu espero deste 
negócio? Quais são os 
resultados almejados? 

Onde quero chegar em 
X anos?
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preparando. Faço todos os cursos que eu vejo que são 
importantes para mim e também estimulo a minha 
equipe a fazer treinamentos constantemente”, conta.

Para Kasczuk o empreendedor deve ser movido 
a desafios, mesmo depois que a sua empresa já 
esteja estabelecida no mercado. “Hoje com 20 anos 
de empresa eu ainda tenho muitas preocupações. 
Mas, eu percebo que muitas pessoas com 20 anos 
de empresa se acomodam, pensam que dominam o 
mercado. E, na realidade, pelo momento que o país 
atravessa, pela concorrência, pela inovação, pela 
informatização, se você não estiver atento você acaba 
ficando para trás”, afirma.

 Assim como os empresários da Hey e da Fortcar 
Center, nos últimos anos, muitos empreendedores 
enxergaram oportunidades em Guarapuava. Desde 
2011, a legislação do microempreendedor gerou acesso 
para que os antigos profissionais denominados como 
“autônomos” se formalizassem. Por isso, ocorreu um 
salto no número de registros de empresas na cidade. 
Atualmente, aproximadamente 22 mil empresas 
estão ativas em Guarapuava, destas, sete mil são de 
microempreendedores individuais. Conforme Krysa, no 
cenário da cidade, outros tipos de empreendedores em 
destaque são o familiar e o franquiado. 

Para o Gerente de Projetos, o empreendedorismo 
não é uma característica que se assemelha a uma 
“vocação”. Qualquer pessoa que enxerga uma 
oportunidade de negócio consegue, através de estudo 
e prática, aperfeiçoar seu caráter empreendedor. “O 
empreendedorismo é um hábito. Um comportamento. 
E como um comportamento você pode desenvolver as 
características e habilidades que todo empreendedor 
têm - seja a persistência, a atitude, a visão, o foco. 
Como são habilidades comportamentais todo mundo 
consegue desenvolver”, completa.

PELO MOMENTO QUE O PAÍS 
ATRAVESSA, PELA CONCORRÊNCIA, 
PELA INOVAÇÃO, PELA 
INFORMATIZAÇÃO, SE VOCÊ NÃO 
ESTIVER ATENTO VOCÊ ACABA 
FICANDO PARA TRÁS

“

“

Rudival Kasczuk

O EMPREENDEDORISMO É UM 
HÁBITO. UM COMPORTAMENTO. 
E COMO UM COMPORTAMENTO 
VOCÊ PODE DESENVOLVER AS 
CARACTERÍSTICAS E HABILIDADES 
QUE TODO EMPREENDEDOR TÊM

“

“

Agenor Felipe Krysa

exemplo de empreendedor por oportunidade. Em 
2009, o publicitário e outros três amigos – dois 
publicitários e um administrador - perceberam que em 
Guarapuava havia um nicho inexplorado no mercado 
da comunicação. Após a visão da oportunidade, os 
sócios não se apressaram em abrir a Hey, antes 
fizeram um longo plano de negócios. “Primeiro nós 
fizemos um estudo de viabilidade de negócios com 
o Sebrae. Desenvolvemos o nosso plano de negócios 
durante um ano. Depois que o plano estava no 
papel,  nós fomos atrás de parceiros financeiros e de 
negócios para abrir a agência”, conta. 

A agência que começou com os quatro sócios 
e apenas um funcionário, agora com quase 10 anos 
de atuação, conta com três sócios e 18 funcionários. 
Meister relata que o crescimento da empresa só 
tornou-se possível porque os sócios decidiram 
formalizar o negócio. “Na nossa primeira conversa 
pensamos em abrir a empresa informal, ou seja, levar 
os computadores para uma sala em nossa casa e 
começar as atividades. Mas, quando nós começamos 
a pensar no plano de negócios, a gente viu que se 
fizéssemos esse modelo não teríamos condições 
de concorrer com as agências que já existiam no 
mercado”, relembra.

Todo o processo de planejamento e formalização 
da agência vem garantindo a longevidade do 
empreendimento. No entanto, este preparo não 
é necessário apenas na abertura do negócio. O 
presidente da Associação Comercial e Empresarial 
de Guarapuava (ACIG) e proprietário da Fortcar 
Center, Rudival Kasczuk, considera que mesmo com a 
empresa há 20 anos no mercado guarapuavano ainda 
elabora planejamentos para o negócio. “Muitas vezes 
você tem que se isolar, rever seus conceitos, voltar a 
estudar, para conseguir implementar inovações na 
sua empresa. Em todo esse tempo eu continuo me 

57,4% dos brasileiros empreendem por oportunidade
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pouco mais complicadas, devido às mudanças 
climáticas constantes. 

 Nesse sentido, tendo em vista que o outono 
se estende até 21 de junho, a Revista ACIG convidou 
algumas lojas de referência no ramo de moda 
feminina para apresentar as tendências para a meia-
estação de 2018. 

Quando chega o período da meia-estação 
muitas mulheres ficam em dúvida sobre qual 
look usar. Geralmente o inverno e o verão deixam 
muito bem demarcados as opções de roupas e 
calçados adequados para o momento. Entretanto, 
no período de meia-estação - que corresponde à 
primavera e outono - estas escolhas já ficam um 

O QUE VESTIR NA MEIA-ESTAÇÃO?

MODA

CARMEN STEFFENS
De acordo com a empresária Fátima Grotti Arruda Fadel, a Carmen Steffens lançou quatro tendências 
para o outono deste ano: Animal Garden, Army Style, Flowery e Luxury. Na linha Animal Garden os 
looks são mais ousados e compostos por delicadas estampas florais e aplicações de cristais e 
bordados. A Army Style é caracterizada pela revisitação do camuflado junto à figura icônica do tigre. 
A tendência Flowery apresenta a clássica estampa em xadrez com novas formas, principalmente 
através de quimonos e blazers. Por fim, a linha Luxury traz pedrarias, materiais metalizados e cristais 
para os calçados. 

LOJA BONNY
Conforme o gerente administrativo e comercial da BONNY, Rogério Canno, as tendências da coleção 
da loja ficam evidenciadas na variedade de cores e de combinações com o preto básico. A coleção 
chega com as cores neutras em alta – nude, caqui, cor da pele – e os tons terrosos aproximados ao 
rosado, além das opções em vermelho e a combinação entre azul marinho e preto. Para a noite, a 
BONNY traz algumas peças metálicas e a mescla da cor preta com rendas e couro. Outra tendência 
é a revisitação dos clássicos xadrez e listrado. 

LA PORTT
A estilista chefe da La Portt, Neuza de Paula Oliveira Plácido, aponta que as tendências da marca 
são uma variedade de cortes e cores. Rosé, telha, carmim, preto, branco, off white e camel são as 
cores da coleção outono inverno 2018 da La Portt. Além disso, o padrão floral vem em cores tênues, 
relembrando papéis de parede, flores bordadas e flores gráficas. O estilo alfaiataria estará super em 
alta, com o retorno de tecidos clássicos como príncipe de Gales e xadrez, que aparecem em blazers, 
casacos e calças em variados modelos. Tradicionalmente uma peça chave em todas as coleções, 
o jeans volta a estar em alta e será o centro das atenções, podendo ser utilizado em peças inteiras 
ou até mesmo em duas peças do mesmo tom, presentes em jaquetas, parkas, camisas e em calças 
cintura alta.
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nosso ramo, para saber se o dinheiro que vamos investir vai 
dar resultado”, explica. 

 O serviço oferecido pela Retífica é usinagem 
e montagem de motores e reprogramação de centrais 
eletrônicas. Uma atividade, muitas vezes, considerada 
masculina. Entretanto, Elaine afirma que o seu conhecimento 
venceu os preconceitos que se apresentaram em sua trajetória. 
“Eu já passei em vários setores da empresa: comercial, 
produção, máquinas e usinagem. Havia uma restrição em 
determinadas épocas, o pessoal dizia ‘Nossa, mas uma mulher 
trabalhando na produção? ’ ou ‘Uma mulher cuidando de motor 
e máquinas? ’. Existia um preconceito. Mas com o tempo, se 
você mostra que sabe fazer e faz bem feito, esse preconceito 
acaba. O cliente assimila que isso é normal”, conclui.

A segunda empresária convidada é a proprietária da 
Academia de Danças Rômani, Rossana Campello Manfredini, 
atuante há 32 anos em Guarapuava. Graduada em Arte e 
com pós-graduação em Composição e Arte Contemporânea, 
Manfredini aponta que a sua constante sede de aprender 
reinventa a Academia de tempos em tempos.  “A cada 
tempo existiu algo muito importante, que marcou época. 
No início, nosso objetivo era dar a Guarapuava a vivencia da 
arte da dança, que em grandes centros já existia e fazer com 
que descentralização nos trouxesse oportunidades desta 
expressão na área da dança. Com o passar do tempo houve 
a necessidade de buscar novas fronteiras, de dialogar com 
as teorias e formatar uma cara nova para a Rômani. Após as 
minhas formações, conseguimos agregar novas competências 
e alianças com profissionais da área de Curitiba e de outras 
regiões para nos sustentar em qualidade e ampliar os nossos 
conhecimentos”, conta. 

 Assim como a Retífica Scartezini, a Academia Rômani 
também carrega consigo a característica de empresa familiar. 
Rossana conta que as suas filhas foram criadas no ambiente 
da Academia e, por isso, ambas já estão dando continuidade ao 
trabalho desempenhado pela mãe. “Junto comigo, na direção 
da Academia, está a minha filha Caroline, que atua na área de 

O Dia Internacional da Mulher – oito de março - foi 
estabelecido há mais de 40 anos, pela Organização das Nações 
Unidas, como fruto de intensas mobilizações por igualdade de 
gênero. A data representa a força feminina, que ao longo dos 
anos, garantiu conquistas sociais, políticas e econômicas para 
as mulheres. 

 Graças à firmeza de figuras femininas que militaram 
por igualdade, atualmente a sociedade apresenta novas 
configurações sobre o que é ser mulher no século XXI. 
O padrão de sociedade que antes determinava que elas 
devessem ocupar o ambiente privado familiar, agora já não faz 
mais sentido. Elas ocupam o lugar que querem. Muitas são 
chefes de família. Trabalham em profissões até pouco tempo 
consideradas masculinas. Ocupam cargos de liderança. São 
donas da própria vida. E do próprio negócio.  

 Pensando em tudo isso, a Revista ACIG convidou 
três empresárias para contar um pouquinho sobre as suas 
histórias no meio empresarial de Guarapuava. São trajetórias 
distintas, cada uma com a sua luta, cada uma com o seu 
ramo de negócio, mas as três deixam a mesma mensagem: 
elas comandam! 

 Vamos começar com a diretora da área comercial 
da Retífica Scartezini, Elaine Scartezini Meirelles. A empresa 
familiar, que começou com o pai da empresária, iniciou as 
atividades em Guarapuava nos anos 80. Com o passar dos anos, 
Elaine e o marido, Milton Lopes Soares de Meirelles, compraram 
a empresa de seu pai e passaram de administradores para 
proprietários-administradores. 

Apesar de estar há mais de 30 anos no comando 
da Retífica, a empresária revela que continua estudando e 
se atualizando sobre o seu ramo de atuação. Formada em 
Economia e com três cursos de pós-graduação, Scartezini 
garante que a fórmula do sucesso é dominar dois tipos de 
conhecimento. “É fundamental ter dois tipos de conhecimento: 
o técnico e o administrativo. Você tem que saber tanto 
fazer aquele serviço que você oferece quanto administrar a 
empresa. Se quiser ser empresário é preciso dominar as duas 
coisas. Nós temos que ter o máximo de informações sobre 

ELAS NO COMANDO!

Dia Internacional da 
MULHER 

Em 2018, a Retífica Scartezini completa 36 anos de atuação no mercado guarapuavano

Rossana Campello Manfredini acompanhada das filhas Gabriele Campello Manfredini e 
Caroline Campello Manfredini Menna.
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 Como resultado dos anos de dedicação, atualmente 
a empresária ocupa um lugar de destaque no Brasil na área 
de estética, saúde e bem-estar. Para finalizar a conversa, 
Cleuza enumerou algumas dicas para quem está iniciando um 
negócio. “É preciso pensar, antes de tudo, em um conceito de 
empresa que se encaixe no seu estilo. Assim, você humaniza 
seu negócio, trabalhando com algo que reflete seus valores. 
Os recursos são sempre escassos e, portanto, precisam ser 
direcionados para o que mais pode contribuir. Cursos de 
capacitação também são importantes para entender melhor 
o mercado e as próprias atividades e situações do dia-a-dia. 
Toque seu negócio com paixão, e esteja sempre disposto a 
mudá-lo”, finaliza. 

Desde 2014, a Estética conta com espaço próprio, que fica em frente ao cartão postal de 
Guarapuava: o Parque do Lago.

dança há 24 anos. Ela alia às aulas de dança, o conhecimento 
proveniente da sua formação em Fisioterapia, que traz mais 
versatilidade do movimento dentro da consciência corporal. A 
minha segunda filha, Gabriele, pratica dança há 17 anos e atua 
como professora para as turmas infantis”, completa. 

Nossa terceira convidada é a gestora da Bela Forma, 
Cleuza Meira de Godoi. A empresa está presente em Guarapuava 
desde 2004. Godoi já era graduada em Ciências Contábeis 
quando decidiu mudar totalmente de área de atuação. Depois 
que enxergou a oportunidade de comprar a Estética Bela 
Forma - que havia começado as atividades há pouco tempo 
na cidade – a Cleuza não pensou duas vezes para começar a 
investir em especialização neste novo ramo. Hoje seu currículo 
agrega as atividades de Esteticista, Terapeuta Quântica e 
Psicopedagoga, com pós-graduação em Fisioterapia Dermato-
funcional e em Financeiro e Auditoria Empresarial. 

 A empresária conta que os cursos de formação foram 
realizados em São Paulo, Curitiba e Campo Mourão e que se 
tratou de um período bastante intenso. “Eu viajava nos finais 
de semana para buscar formação profissional, deixando a 
empresa, marido e filho pequeno em casa. Tive dificuldades, 
pois precisava viajar de madrugada, muitas vezes sozinha, 
dirigindo em estradas desertas. Algumas vezes devido ao 
cansaço e sono tive que parar o carro e dormir um pouco no 
acostamento para evitar acidente. Mas a vontade de crescer 
como profissional e empresária me motivava a buscar 
conhecimento”, lembra. 
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O Conselho do Jovem Empresário (CONJOVE) é 
uma extensão da Associação Comercial e Empresarial 
e Guarapuava (ACIG), composta por jovens 
empreendedores que organizam, anualmente, ações 
que movimentam a classe empresarial guarapuavana. 

O presidente argumenta que está otimista 
em relação ao resultado das ações planejadas 
para este ano. “Eu vejo um 2018 com bons olhos. 
Nós estamos em uma transição tanto de Diretoria 
da ACIG como da Diretoria do CONJOVE, mas já 
estamos bem afinamos quanto a isso. Por isso 
definimos tudo o que vai ser feito este ano e a 
partir de agora começaremos a trabalhar com os 
planos de ações. Ano passado nós conquistamos 

CONSELHO DO JOVEM EMPRESÁRIO     
DEFINE OS PRINCIPAIS PROJETOS PARA 2018 

CONJOVE

 O presidente do CONJOVE, Thiago Pfan, e 
seus 20 conselheiros, já iniciaram a articulação dos 
cinco principais projetos para 2018, que são: o Prêmio 
Mérito Empresarial, Feirão do Imposto, Cases de 
Sucesso, Novembro Azul e Empresário Sombra. 

alguns novos jovens empresários engajados para 
o Conselho. Então, acredito que será um ano muito 
produtivo”, afirma.

Os interessados em participar do Conselho 
podem entrar em contato com a ACIG pelo telefone 
(42) 3621-5501. As reuniões do grupo acontecem 
todas as terças-feiras, a partir das 7h30. 

Confira o depoimento de dois conselheiros sobre 
a importância da união da classe empresarial jovem:

Eduardo Christ, conselheiro do CONJOVE
A maior importância em ter jovens inseridos no mercado 
de trabalho e no comando das empresas é justamente a 
possibilidade de preparação. Se o jovem inicia na atividade 
empresarial desde cedo, ainda mais dentro de uma associação 
como a ACIG, a convivência com outros empresários estimula 
a criação de lideranças para a sociedade. 

Flavio Antônio Sichelero, conselheiro do CONJOVE
O empreendedorismo vem um pouco da própria pessoa, e 
dentro dos Conselhos da ACIG - como o CONJOVE e o CEME 
- os empresários podem aperfeiçoar suas características. 
A ideia é aplicar o espírito do associativismo e o que se 
aprende aqui dentro, em nossas empresas. Toda essa troca de 
conhecimentos tornam os negócios mais maduros e prósperos. 

MARÇO – JULHO
PRÊMIO MÉRITO EMPRESARIAL: 
Premiação por mérito de gestão, 

em que as empresas recebem uma 
pontuação baseada no Modelo de 
Excelência na Gestão (MEG) e na 

avaliação do Sebrae. As categorias 
para concorrência são: Micro, 

Pequena, Média, Grande Empresa 
e Inovação.

AGOSTO
CASES DE SUCESSO:

O CONJOVE organiza eventos nas 
instituições de ensino superior 
com os vencedores do Prêmio 
Mérito Empresarial, objetivando 
apresentar para a comunidade 

universitária exemplos de gestão.

NOVEMBRO
 EMPRESÁRIO SOMBRA

Prática realizada em parceria com 
instituições de ensino médio. Nesta 

atividade, adolescentes dos 
segundos e terceiros anos 

acompanham empresários durante 
um dia de trabalho em suas 

empresas. Este projeto faz parte da 
programação da semana global do 

empreendedorismo. 

MAIO
FEIRÃO DO IMPOSTO:

Ação promovida originalmente 
pela Confederação Nacional de 
Jovens Empresários (CONAJE), 

que será desenvolvida em 
Guarapuava pelo CONJOVE, com 
o objetivo de instigar importantes 
reflexões sobre a carga tributária 

brasileira.

NOVEMBRO
NOVEMBRO AZUL:

Ação com foco na saúde do 
homem, com a finalidade de 
conscientizar a população 

masculina sobre os riscos de 
saúde. Serão disponibilizados 

exames com médicos e 
nutricionistas. 

$
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Coluna
EMPREENDEDOR

A Papier Haus atua há 25 anos no comércio da Colônia Vitória, em Entre Rios. 
Em entrevista para a Revista ACIG, a sócia-proprietária da papelaria, Heidi Pohl 
Stock, contou a história e as especificidades do negócio. 

Organização e bom 
relacionamento com 
os clientes são os 
pilares da história 
da Papier Haus 
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QUAL É O PRINCIPAL PÚBLICO DE VOCÊS? E QUAL É 
A SUA RELAÇÃO COM ESTES CLIENTES? 
Nossos principais clientes são os estudantes e os 
proprietários e funcionários de escritórios. Eu conheço 
muito bem todos os clientes, porque são pessoas que 
compram na Papier Haus desde 1993. Naquela época 
eles eram alunos e hoje estão retornando com os 
seus filhos. Essa relação é muito legal, porque a gente 
percebe que os filhos também estão gostando da loja 
e dos nossos produtos. Muitas vezes os clientes me 
ligam a noite pedindo informações. Hoje em dia com 
o Whatsapp tudo fica mais fácil, até no sábado e no 
domingo sempre tem alguém perguntando se temos 
determinado produto na loja. 

ALÉM DOS PRODUTOS DE PAPELARIA, NA LOJA 
TAMBÉM SÃO COMERCIALIZADOS OUTROS TIPOS 
DE MERCADORIAS COMO, POR EXEMPLO, ARTIGOS 
PARA PRESENTES. ISSO FAZ PARTE DE UMA 

Coluna
EMPREENDEDOR

COMO SURGIU A IDEIA DE ABRIR A LOJA? EM QUE ANO?
Nós abrimos em 1993. Na época, a cooperativa Agrária 
organizou o projeto de abrir um pequeno shopping em Entre 
Rios. Então, todos os interessados em participar deste 
projeto se inscreveram e obedeceram a alguns requisitos. 
Em vista desta oportunidade, eu e uma amiga decidimos 
abrir a Papier Haus. No começo nós tínhamos um espaço 
de 30 m² no shopping e não dispúnhamos de dinheiro para 
aumentar o negócio, porque começamos com um pequeno 
capital. Todo o dinheiro que entrava a gente usava para 
comprar novas mercadorias, para reinvestir. 

DE 1993 ATÉ 2018 A LOJA AUMENTOU MUITO. CONTE 
COMO OCORREU TODA ESSA EXPANSÃO.
Como eu disse o nosso primeiro espaço foi uma salinha 
comercial do shopping com 30m². Depois que nós 
conseguimos aumentar a clientela decidimos pegar outra 
sala do shopping. Um tempo depois nós mudamos para um 
espaço que era bem maior, mas era alugado. Há três anos, 
nós construímos este espaço maior ainda, que agora é um 
imóvel próprio. 

COMO É FORMADA SUA EQUIPE DE TRABALHO E QUAL É 
O HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA LOJA?
Atualmente eu administro a loja e tenho a minha sogra como 
sócia. Contamos com quatro funcionárias que trabalham 
no atendimento dos clientes. A Papier Haus funciona de 
segunda a sexta das 9h às 11h45 e das 13h às 18h, e nos 
sábados até às 16h.

EU CONHEÇO MUITO BEM TODOS OS 
CLIENTES, PORQUE SÃO PESSOAS 
QUE COMPRAM NA PAPIER HAUS 
DESDE 1993. NAQUELA ÉPOCA 
ELES ERAM ALUNOS E HOJE ESTÃO 
RETORNANDO COM OS SEUS FILHOS. 
ESSA RELAÇÃO É MUITO LEGAL

“

“

Heidi Pohl Stock

Heidi Pohl Stock e as quatro colaboradoras da Papier Haus
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Por isso, nós devemos sempre escutar os nossos clientes para 
saber o que eles estão procurando. Se você não atender bem 
o cliente e não se preocupar de as pessoas se sentirem bem 
quando chegam à sua loja, você vai espantá-los. E depois que 
você perde um cliente é muito difícil trazer ele de volta. Por isso, 
quem tem o próprio negócio tem este desafio de tomar muito 
cuidado para não perder os clientes por mau atendimento, por 
má gestão ou por qualquer outro fator.

E QUAIS SÃO OS PONTOS POSITIVOS DE SER 
PROPRIETÁRIA DE UMA EMPRESA? 
A maioria diria “você sai quando quiser” ou “você pode tirar 
férias quando achar melhor”, mas não é isso. Quando você 
tem o seu próprio negócio você não tira mais férias, porque 
até nas férias você está pensando na empresa. Então, o 
principal ponto positivo deve ser gostar do trabalho que você 
faz. Eu gosto muito da minha loja. A Papier Haus é a minha 
terapia. Aqui eu trabalho com vontade e faço um serviço 
bem feito para voltar feliz para casa no fim do dia. 

COM A SUA EXPERIÊNCIA DE 25 ANOS A FRENTE DA 
ADMINISTRAÇÃO DE UMA EMPRESA, QUAL CONSELHO 
VOCÊ DARIA PARA OS EMPRESÁRIOS QUE ESTÃO 
INICIANDO NO MERCADO?
A minha dica é organização. Separe bem o que é pessoal e o 
que é da loja. Nunca misture conta particular com as contas 
da loja. Você pode até adquirir as coisas da loja, mas isso 
tem que ser registrado. Como eu comentei antes, primeiro 
de tudo você tem que gostar do que faz e em segundo lugar 
não misturar as coisas. É fundamental saber sempre quanto 
você tem de produto em estoque e de dinheiro em caixa. 
Hoje em dia a informática ajuda muito nesse processo, para 
que a gente tenha o controle de finanças e de estoque. 

ADAPTAÇÃO NO MERCADO? 
Eu acho que quando você está em um lugar pequeno, como 
é aqui na Colônia, você tem que sempre se adaptar conforme 
as necessidades. Na época da volta as aulas somente a 
parte de papelaria vende muito bem. Mas no resto do ano, a 
gente vai adquirindo outros produtos que podem chamar a 
atenção dos clientes. No começo, às vezes, o cliente vinha 
na loja e queria comprar algo que nós não tínhamos. Então, 
eu ia até Guarapuava, comprava nas lojas e repassava para 
os clientes. Muitas pessoas se acostumaram a encontrar 
tudo aqui na papelaria, porque mesmo se não tivesse na loja 
eu ia atrás para conseguir. Até hoje eu ainda faço isso, como 
eu vou sempre para Guarapuava, quando o cliente precisa de 
um produto eu anoto o pedido e compro.

A CRISE ECONÔMICA E POLÍTICA DOS ÚLTIMOS ANOS 
AFETARAM OS NEGÓCIOS NA PAPIER HAUS?
A grande maioria dos nossos clientes tem como principal 
fonte de renda a agricultura. Nesse período a agricultura 
continuou muito bem. Então, a gente não sentiu um impacto 
tão forte. Lógico que, talvez um pouquinho, acaba resultando 
que as pessoas se controlam mais na hora de fazer as 
compras. Mas, no geral, no fechamento do ano, não interferiu. 

O QUE VOCÊ ENXERGA COMO OS PRINCIPAIS DESAFIOS 
DE TER O PRÓPRIO NEGÓCIO?
O principal desafio é se superar a cada dia. Atualmente, eu vejo 
que a concorrência está presente o tempo todo, não é só a 
concorrência da loja ao lado, a concorrência é o próprio mundo. 

Coluna
EMPREENDEDOR

EU GOSTO MUITO DA MINHA LOJA. A 
PAPIER HAUS É A MINHA TERAPIA. 
AQUI EU TRABALHO COM VONTADE E 
FAÇO UM SERVIÇO BEM FEITO PARA 
VOLTAR FELIZ PARA CASA NO FIM DO 
DIA

“

“

Heidi Pohl Stock

A maioria dos produtos da papelaria são provenientes de São Paulo e Curitiba.
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CEME

O Conselho Empresarial da Mulher Executiva (CEME) 
reúne-se semanalmente para discutir sobre a organização 
de ações voltadas para a classe empresarial. Muitas vezes, 
estão presentes nas pautas das reuniões questões do 
universo feminino que são debatidas entre a presidente 
Lara Cerize Sganzerla e suas conselheiras. Sentadas à 
mesa de reuniões, frente a frente com outras empresárias, 
as mulheres percebem que têm muitas características 
em comum, tanto em relação aos problemas quanto às 
soluções adotadas por cada uma.

 Nesse sentido, como o Conselho trata-se de 
um braço da Associação Comercial e Empresarial de 
Guarapuava que trabalha em prol da mulher, desde fevereiro 
suas integrantes vinham definindo sobre as ações a serem 
realizadas em alusão ao Dia Internacional da Mulher – oito 
de março.

Desse modo, o evento organizado pelo CEME 
será no dia 6 de março, na sede da entidade, e tem a 
finalidade de fortalecer os elos entre as empresárias e suas 
colaboradoras. Portanto, as funcionárias das empresas 
associadas serão recebidas para um café da tarde especial 
e duas palestras temáticas. 

A palestra com a personal stylist versa sobre 
“Imagem e forma de se vestir”. Já a fala da advogada trata-
se da temática “A mulher contemporânea”. De acordo com 
a conselheira Maria Inês Guiné, a palestra ministrada pela 
Dr. Edni Arruda, tem como objetivo trazer conhecimento e 
fortalecimento para as empresárias e suas colaboradoras. 
“O propósito é que retornemos para as nossas casas 
fortalecidas, para colaborar na transformação da sociedade. 
Nós mulheres temos um papel realmente preponderante 
dentro das mudanças sociais”, aponta. 

Para a conselheira Lourdes de Figueiredo Leal, o 
mês de março é uma oportunidade para refletirmos sobre 
a desigualdade que as mulheres ainda precisam superar. 

Nesse sentido, para fortalecer as mulheres é preciso criar 
oportunidades e incentivar para que cada uma possa 
desenvolver todo o seu potencial. “Diariamente, em 
nossas empresas, convivemos com os imensos desafios 
enfrentados por nossas colaboradoras que necessitam 
trabalhar, estudar, serem mães e esposas e atenderem 
as nossas expectativas de crescimento empresarial. 
O capital profissional de nossas colaboradoras está a 
serviço do crescimento de nossas empresas, portanto, 
nada mais justo do que reconhecê-las, homenageá-las e 
valorizá-las”, afirma.

Além desta ação específica, o CEME apoiará a 
programação organizada pela Secretaria Municipal de 
Políticas Públicas para as Mulheres. Conforme Leal, esta 
parceria entre as duas instituições é de suma importância 
para o empoderamento das mulheres guarapuavanas. 
“Sempre buscamos parcerias que levem ao fortalecimento 
da classe empresarial feminina. A mulher líder deve estar 
envolvida com as questões sociais que atingem a sua 
comunidade, ajudando a superar os desafios que aí estão. 
Juntas, sempre somos mais fortes”, explica. 

Confira as iniciativas da Secretaria da Mulher de 
Guarapuava que serão apoiadas pelo CEME: 

CEME ORGANIZA E APOIA ATIVIDADES 
EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER 

17h30: café da tarde

18h45: palestra com a advogada
Dra. Edni Arruda

19h45: palestra com a personal
stylist Viviane Parreias

08/03 – Aniversário de 5
anos da Secretaria, que
contará com o lançamento de
dois serviços: CRAM – Centro de
Referência de Atendimento a
Mulher em Situação de Violência e
NUMAPE Núcleo Maria da Penha;

15/03 e 16/03 – 1º Encontro
Regional de Políticas Públicas para
Mulheres. O evento receberá
representantes da ONU
Mulheres;

18/03 – 6ª Corrida da Mulher;

19/03, 20/03 e 21/03 –Início
dos  Cursos de Pedreira,
Encanadora e Pintora. 
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campo político, no sentido de estruturar os interesses 
de crescimento econômico da cidade em uma mesma 
direção. Assim, para Kasczuk, uma das características 
da atual administração é o posicionamento político bem 
definido. “A associação participou da política. Nós tivemos 
um posicionamento, não ficamos em cima do muro. 
Tanto é que nós temos um conselho constituído dentro da 
Associação Comercial, onde nenhum de nossos diretores 
faz parte de partido político ou tem vínculo político, mas 
nós discutimos muito a política aqui dentro. Para podermos 
cobrar, temos que ter a nossa opinião”, explica.

 Rudival lembra algumas das ações de sua 
administração que demonstram a articulação da ACIG 
na reivindicação e auxílio por melhorias no âmbito 
municipal: 1) aproximação como o poder público 
municipal e também com os deputados; 2) ajuda aos 
pequenos produtores fornecedores da merenda escolar; 
3) apoio a Lava Jato; 4) acompanhamento das obras 
feitas no centro da cidade; 5) revitalização da Rua 
Saldanha Marinho; 6) posicionamento ao Projeto de Lei 
52/2017 referente aos valores das diárias dos servidores 
públicos, vereadores etc.; 7) auxilio Ferroeste e 8) 
revitalização do aeroporto da cidade. 

 Além disso, ocorreram muitas ações dentro dos 
núcleos da entidade, com a organização de eventos que 
movimentaram a classe empresarial guarapuavana, tais 
como a Feira de Negócios e o Prêmio Mérito Empresarial. 
Por todas estas realizações dos últimos dois anos, 
Kasczuk acredita que além de tomar decisões pela 
entidade, também aprendeu muito com os parceiros 
empresários. “O que é mais fantástico nisso tudo é ter 
empresários bem conceituados trabalhando com você. 
A gente vai aprendendo como os outros empresários 
pensam, qual é a metodologia que eles aplicam em suas 
empresas. Essa troca de informações é muito rica”, conta.

 Por fim, o presidente deixa o convite para 
os associados participarem das eleições de 2018. “É 
importante participar para conhecer os empresários que 
estão entrando. Eu sempre digo: ‘Se você não participa 
como é que você vai cobrar?’. Venham participar para 
depois poder cobrar. É muito importante validar esses 
empresários que vão entrar, porque quanto mais votos a 
chapa tiver mais entusiasmo e mais comprometimento 
esses empresários terão diante da Associação”, conclui. 

Confira as datas do processo eleitoral 2018 da ACIG: 

ELEIÇÃO

Em abril, os empresários associados à Associação 
Comercial e Empresarial de Guarapuava (ACIG), definem 
os nomes que estarão à frente da presidência, diretoria 
e conselhos da entidade na gestão 2018-2020. Por isso, 
o presidente da Associação, Rudival Kasczuk, fez um 
balanço final sobre as principais ações desenvolvidas 
pela administração 2016-2018.

 Desde 2016, Guarapuava entrou em um processo 
de desenvolvimento não somente a nível estadual, mas, 
por vezes, nacional. Alguns dos principais avanços que 
representam tal progresso são: a implementação de voos 
comerciais no aeroporto de Guarapuava, a duplicação da 
BR 277, o projeto Cidade dos Lagos, o curso de Medicina, 
a construção do Hospital Regional e Hospital do Câncer e 
a ampliação das universidades UTFPR e Unicentro. 

Parte de tais avanços teve o apoio da ACIG, como 
porta-voz de seus quase 900 associados. Para o presidente 
da entidade, a gestão 2016-2018 buscou aproximar-se 
ainda mais dos empresários (de todos os setores) e do 

BALANÇO FINAL E ELEIÇÕES DA ACIG: 
O LEGADO DA GESTÃO 2016-2018

A ASSOCIAÇÃO PARTICIPOU DA 
POLÍTICA. NÓS TIVEMOS UM 
POSICIONAMENTO, NÃO FICAMOS 
EM CIMA DO MURO. PARA PODERMOS 
COBRAR, TEMOS QUE TER A NOSSA 
OPINIÃO

“

“

Rudival Kasczuk

DATAS IMPORTANTES:

23/02 – PRIMEIRA PUBLICAÇÃO DO EDITAL PARA INSCRIÇÕES DAS CHAPAS

02/03 – SEGUNDA PUBLICAÇÃO DO EDITAL PARA INSCRIÇÕES DAS CHAPAS

15/03 – DATA LIMITE PARA O REGISTRO DAS CHAPAS

04/04 – ELEIÇÃO E ASSEMBLEIA GERAL

21/07 – POSSE DA DIRETORIA ELEITA

Rudival Kasczuk, presidente da ACIG
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Salete Aparecida de Quadros, presidente da APADEVI - Associação dos Pais e Amigos dos 
Deficientes Visuais
“A APADEVI atua em Guarapuava desde 1989, ou seja, são quase 30 anos de história. Eu assumi 
o cargo de presidente em 2017, mas já trabalho na Associação há uns nove anos. O meu trabalho 
é representar a instituição na busca por parcerias, patrocínios e recursos que garantam que a 
APADEVI tenha condições de oferecer infraestrutura para o bem estar de nossos alunos. Nosso 
objetivo é ofertar o máximo de atividades possível, por exemplo, atualmente nós temos artesanato, 
informática, música, fisioterapia, hidroterapia e goalball. Inclusive, agora em março nossos alunos 
vão participar de uma competição de goalball, que é um esporte que eles gostam muito. A minha 
realização como presidente é reconhecer em cada aluno que o tempo dedicado na instituição vale 
a pena. A felicidade me domina quando observo um momento de roda de conversa dos alunos e os 
sorrisos tomam conta de seus rostos”.

Rita de Cássia Tussolini, coordenadora do Instituto de Ação Social Renascer 
“O Instituto de Ação Social Renascer está em Guarapuava há 21 anos. Eu trabalho aqui há quatro 
anos como coordenadora. O meu trabalho abrange cuidar dos funcionários, das atividades 
ofertadas e da arrecadação de dinheiro. A instituição foi criada por algumas médicas, que 
perceberam que haviam muitas crianças desnutridas por aqui e resolveram começar este trabalho 
para salvar vidas. Mas, desde 2007, foi percebido que não adiantava cuidar só das crianças, a 
instituição tinha que cuidar da causa desnutrição com foco na estrutura familiar. Por isso nós 
atendemos cerca de 300 famílias, que totalizam quase mil pessoas.  Para isso, nós temos uma 
equipe multidisciplinar composta por assistente social, fisioterapeuta, fonoaudióloga, psicóloga e 
pedagoga. Também contamos com profissionais que trabalham a parte de lazer das crianças com 
a aula de violão e as atividades esportivas. Para as mães nós ofertamos aula de corte e costura, 
para que essa mulher consiga ter uma profissão para sustentar os seus filhos – já que 90% das 
famílias que atendemos são chefiadas por mulheres. Trabalhar em uma ONG não é como qualquer 
outro tipo de trabalho. Você tem que ter sensibilidade, amor e dedicação para reconhecer através 
do sorriso de uma criança o valor do seu trabalho”.

Helena Francisca Alves, coordenadora administrativa ACPAC - Associação Casa de Passagem 
e Apoio
“A ACPAC foi fundada em 2002 e eu estou aqui há quatro anos. Trabalhei mais de 23 anos na área 
social de Guarapuava e quando estava me aposentando decidi enviar o meu currículo para assumir 
a coordenação da Associação. Eu acabei me apaixonando por uma área que nunca tinha atuado 
diretamente. Minha principal função é buscar recursos e administrar esses recursos que entram. Aqui 
nós oferecemos o serviço de assistência específica, que é para pessoas que estão em tratamento 
do câncer e que têm baixa renda. Atendemos os pacientes de Guarapuava e região que dependem 
do tratamento pelo SUS em Guarapuava. Quem vem de fora usa a casa para pernoite e para fazer 
a refeição – seja nas ocasiões de quimioterapia, consulta ou internação. Os de Guarapuava usam 
a casa para participar de alguns programas que nós ofertamos, como: atendimento psicológico, 
fisioterápico, social e de orientação e educação à saúde. Eu acho que a melhor parte do trabalho 
social é saber que nós estamos dando uma contribuição para aquelas pessoas que naquele 
momento estão precisando. A minha realização é saber que nós podemos ajuda-los para que o peso 
fique menor e que eles possam passar isso de uma forma mais tranquila e otimista para enfrentar 
esse momento de dor”.

MULHERES A FRENTE DE TRABALHOS SOCIAIS:     
CAUSAS QUE MERECEM RECONHECIMENTO

SOLIDARIEDADE
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