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CAMPANHA
ACIG lança campanha 

integrada “Meus amores valem 
prêmios” 

ESPECIAL JANTAR DO 
EMPRESÁRIO

Muita história para contar: 
trajetórias empresariais que 

inspiram

EMPREENDEDOR
Cinthia Cordeiro Belo 

Instituto do Pé 

ESTÁ QUASE TUDO PRONTO! CONTAGEM REGRESSIVA 
PARA A ABERTURA DO SHOPPING CIDADE DOS LAGOS
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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 

Caros associados, nossa cidade vivencia um momento 
de grande desenvolvimento. Tendo em vista os 
empreendimentos de ampla magnitude que pudemos 
presenciar nos últimos anos, é justo dizer que Guarapuava 
avança em direção a um crescimento inédito em sua 
história. Em breve teremos a inauguração do tão esperado 
Shopping Cidade dos Lagos que irá transformar o 
comércio local, gerando uma quantidade considerável de 
novos empregos e impulsionando extraordinariamente 
nossa economia.
Nesse mesmo momento tivemos o privilégio da aprovação 
do curso de medicina, que juntamente com a confirmação 
dos hospitais regionais demonstrou a importância de nosso 
município perante a toda a população do estado do Paraná.
Com a eminente ampliação de nosso aeroporto, a cidade 
de Guarapuava alcançará um ponto de destaque no 
cenário nacional. Com a previsão de voos comerciais 
pela empresa Azul, as portas do Brasil e do mundo se 
abrem para nossa cidade tornando-a um polo no Paraná 
e referência para toda região, além é claro de ser mais 
atrativa para grandes investimentos.
Podemos constatar que, com todo 
esse desenvolvimento que nos 
cerca, só temos a ganhar quando 
acreditamos e investimos no 
crescimento de nosso município. 
Fazendo dessa forma uma cidade 
melhor para todos, teremos 
grande relevância comercial em 
todo o estado.

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
1.300 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

Claudinei Pereira
Vice-Presidente do Comércio

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

Adriana Lopes
Ana Carolina R. Bittencourt
Angelica Federizzi
Bruna Dala Rosa
Cleris Batista Machado
Cleuza Godoi 
Daniela Barbieri
Danielle Martins Dalzotto
Daviele Bortolanza
Debora Patussi Ribeiro
Elaine Scartezini Meirelles
Elisandra Milla
Elizabete Machado
Eva Schran de Lima
Ezabel Szeuczuk
Giselle Mattos Leão Abdanur
Izabel Santos
Juliana Buch C. Souza
Juliana Moller
Julieta Cordeiro

Jussara M. Felix Klososki
Kerlin Zimmer
Larissa Merielli de Lima
Loren D´Angelo
Lourdes de Figueiredo Leal
Luciane Mattos de Barros
Maria Inês Guiné
Marinincia Ferreira
Marlene Geteski
Matilde Kessler
Milene Fortkamp Gartner
Miriam Abedala
Nucia Cristina Dias
Sandra Chass
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

 



ABRIL 2018 7

PLANEJE, INVISTA E CONQUISTE!

NOSSO CONSÓRCIO é ideal
para quem pensa

no FUTURO!

M
ar

ke
ti

n
g

 •
 S

ic
o

o
b

 C
e

n
tr

al
 U

n
ic

o
o

b

Ouvidoria 0800 602 7800 • ouvidoria@consorciounicoob.com.br

Uma empresa controlada do Sicoob Unicoob

consorciounicoob.com.br

PLANEJE, INVISTA E CONQUISTE!
PLANEJE, INVISTA E CONQUISTE!
PROCURE O SICOOB MAIS PRÓXIMO
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Coluna
EMPRESARIAL

EVENTOS EM DESTAQUE

3

5

4

1

6

2

1 – NO DIA 27 DE FEVEREIRO, AUTORIDADES DE GUARAPUAVA 

VISITARAM A SEDE DA COAMO, EM CAMPO MOURÃO. NA REUNIÃO 

FORAM ABORDADOS OS TEMAS AGRONEGÓCIO, INFRAESTRUTURA E 

PARCERIAS ENTRE A COAMO E A CIDADE DE GUARAPUAVA.

2 – EM 28 DE FEVEREIRO A CARMEN STEFFENS PROMOVEU O EVENTO 

DE LANÇAMENTO DA COLEÇÃO OUTONO INVERNO DA MARCA.

3 – NO DIA 28 DE FEVEREIRO, A CLOSETT ORGANIZOU UM CAFÉ 

DA TARDE PARA O LANÇAMENTO DA COLEÇÃO OUTONO INVERNO 

DA LOJA.

4 – EM FEVEREIRO, A MODAS JOLIE REALIZOU UM ENSAIO 

FOTOGRÁFICO COM SUAS CLIENTES, EM ALUSÃO AOS 30 ANOS DA 

EMPRESA. 

5 – NO DIA 8 DE MARÇO, A ADÉLI JÓIAS E SEMI JÓIAS FOI INAUGURADA. 

NA OCASIÃO, DUAS CLIENTES FORAM SORTEADAS COM VALES-

COMPRA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. 

6 – NO DIA 15 DE MARÇO, A EMPRESA MÓVEIS LOURDES INAUGUROU 

A NOVA SEDE DA LOJA EM GUARAPUAVA.
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BEM-VINDOS À ACIG

ESTES SÃO OS MAIS NOVOS ELOS DE NOSSA 
CORRENTE ASSOCIATIVISTA

1   –  NOSSA SENHORA DE BELÉM LIVROS E ARTIGOS      

    RELIGIOSOS 

 
2   –  NOVAL

3  –  GFC – FRIED CHICKEN

4   –  VENTANA PVC

5   –  NC PROFESSINAL

Fotos ACIG

Coluna
NOVOS  SÓCIOS

2

4

1

3

5
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Coluna
VOCÊ, EMPRESÁRIO

seriedade da universidade com a possibilidade da franquia 
de trabalhar com vários públicos.

Escolhemos abrir o CCBEU, que é um Centro 
Binacional, uma escola da Embaixada Americana, que tem 
alto padrão de qualidade. O diferencial da nossa escola é 
que o método de ensino não é um passo a passo, mas uma 
metodologia que é atualizada praticamente todos os anos 
e que tem como foco o resultado pedagógico de excelência. 
We delivery results!

Há mais de 30 anos, quando abrimos a escola, 
começamos com três professores. Hoje temos um corpo 
docente composto por quinze. Todos os professores do 
CCBEU tem formação na School for Internacional Training, 
que é um treinamento da Embaixada Americana. Trata-se 
da escola mais atualizada em metodologia da língua inglesa 
do mundo. Além da profissionalização dos professores, nós 
ofertamos uma carga horária de aprendizado de sete horas 
semanais. We love our students!

Nesse sentido, o CCBEU está preparado para 
capacitar o aluno para que ele seja o melhor nas peneiras 
da vida. Seja em um doutorado, mestrado ou no mercado 
de trabalho. Hoje as oportunidades são muitas e nós 
estimulamos os alunos a explorar as suas potencialidades 
com experiências proporcionadas pela língua inglesa. We 
are better than yesterday!

Por fim, com o know-how que aprendi na administração 
do CCBEU, posso dizer que para empreender é preciso ter a 
força do guerreiro. Você começa uma empresa com a paixão, 
mas para mantê-la é necessário ter a força do guerreiro dentro 
de você, todos os dias.  E esta força tem que vir do coração, 
não do mercado e do dinheiro. We exist to be your best!

Por Silvana Maria Dalla Vecchia Kuster

MINHA HISTÓRIA DE 
EMPREENDEDORISMO

Sou a Silvana, proprietária e administradora da escola 
de inglês CCBEU. Tenho formação em Letras, pela Unicentro. 
Além desta graduação, fiz pós-graduação e vários outros 
cursos nos Estados Unidos. E também considero como 
parte importante do meu currículo os cursos espirituais de 
autoconhecimento que concluí.

A minha história de amor pela língua inglesa começou 
quando eu ainda era criança. Sempre fui autodidata. Ouvia a 
Voz da América e a BBC Internacional no rádio. Lia sobre 
outros países e comprava livros e revistas em inglês. 
Decorava o dicionário. Escutava músicas. Em decorrência 
disso, desde os 11 anos o meu nível de inglês é avançado, 
por isso comecei a dar aula de línguas ainda com 15 anos.

O CCBEU é resultado da minha paixão por ensinar 
inglês e empoderar os alunos para que eles explorem um 
mundo novo. Por isso, em 1986, abri a escola em Guarapuava 
junto com uma amiga sócia. Naquela época eu já tinha uma 
boa experiência em sala de aula, tanto na área acadêmica 
quanto em franquias de escolas de inglês. Então, aliamos a 

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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26 ANOS 
Adrimáquinas 03/04/1992
27 ANOS 
Dstak Modas 04/04/1991
Eurolajes 01/04/1991
28 ANOS 
Promoar Compressores e Bombas 18/04/1990
30 ANOS 
Cedro 07/04/1988
32 ANOS 
Chico Chaveiro 22/04/1986
33 ANOS 
Cleunice Pacheco Pinto Hofmann 28/04/1985

35 ANOS 
Auto Mecânica Lorenci Ltda 18/04/1983

36 ANOS 
Frederico E. W. Virmond - Médico 26/04/1982

38 ANOS 
Insight 08/04/1980

39 ANOS 
Baterias Planalto 02/04/1979

40 ANOS 
Gouveia 28/04/1978
Olmiro Alan Grigolo 13/04/1978

41 ANOS 
Giovana Roman - Chef Chocolateira 14/04/1977

71 ANOS 
Caixa Economica Federal Ag. Gpuava 09/04/1947

FUNDAÇÃO FUNDAÇÃOEMPRESA EMPRESA EMPRESA

1 ANO 
Extremelly Cosmetics 28/04/2017
Vitória Confort Móveis e Eletros 25/04/2017
Essencial 19/04/2017
Out Music 17/04/2017
Atacadão Da Construção 06/04/2017
2 ANOS 
Clube Conteza 28/04/2016
Peça Rara 19/04/2016
3 ANOS 
Leep Tacógrafos 29/04/2015
Ensina Mais Complemento Escolar 23/04/2015
Tricos-Hair-Clinic-Trat. Capilar 22/04/2015
Oops 01/04/2015
4 ANOS 
Fashion N 25/04/2014
Evidência Corretora de Seguros 16/04/2014
Corpore 10/04/2014
5 ANOS 
Dell Anno Guarapuava 30/04/2013
Fancar 24/04/2013
Dale Carnegie Course 16/04/2013
Hasti 12/04/2013
Nelson Mitio Ono Eirele 01/04/2013
6 ANOS 
Expresso Guairacá 17/04/2012
Studio Labayadere 04/04/2012
Lysenko Locação 02/04/2012
Objetiva Odontologia 01/04/2012
7 ANOS 
Iva Hair Dressing Salon 28/04/2011
Brustolin Máquinas e Equipamentos 27/04/2011
MP Vidros Temperados 26/04/2011
8 ANOS 
QTI - Qualidade em Tecnologia da Informática                27/04/2010
J. A. Madeiras 20/04/2010
Tevah Moda Masculina 16/04/2010
Ampliar Materiais de Construção 16/04/2010
Odonto Master 15/04/2010
Valenga Odontologia 14/04/2010
D. Cortezia Móveis Planejados 09/04/2010
Lojão do Keima 08/04/2010
Composee 01/04/2010
9 ANOS 
La Portt 23/04/2009
Luciene Martinazzo Cir. Dentista 11/04/2009
Revista + Saúde 07/04/2009
2W Ferramentas Elétricas 03/04/2009
Clinica de Olhos Dr Guilherme Araujo 02/04/2009

10 ANOS 
Imprendere 07/04/2008
Portal do Marceneiro 01/04/2008
João L.agner Cordeiro-Imóveis 01/04/2008

11 ANOS 
Instituto Virmond 20/04/2007
Companhia do Piso 18/04/2007
Da Sappateira Calçados 05/04/2007
Saudax Medicina e Segurança do Trabalho 02/04/2007

12 ANOS 
Toldos Farias 25/04/2006
Projetar 11/04/2006
Posto Petro Xv 06/04/2006
Topazyo Bijouterias 04/04/2006
Raiher Auto Peças 03/04/2006

13 ANOS 
Luflores Eventos 28/04/2005
Monna Malhas 25/04/2005

14 ANOS 
Alfa Transportes 29/04/2004
Wande Peças 26/04/2004
Mil Malhas 01/04/2004

15 ANOS 
Eletro Schulze 01/04/2003

16 ANOS 
Jamel Jeans Villier Multi-Marcas 29/04/2002
Revista Visual Guarapuava 15/04/2002
Estep Informática 10/04/2002
Super Mill Supermercado 08/04/2002
Vitrine Design 08/04/2002

17 ANOS 
Madeireira Flor da Serra 26/04/2001
Celta Acabamentos 25/04/2001
Matheus Calçados e Confecções Ltda 03/04/2001

18 ANOS 
RPCTV Guarapuava 20/04/2000
Fau - Unicentro 12/04/2000
Szabo Peças Serviços Ltda 03/04/2000
Venus Victrix 01/04/2000

19 ANOS 
Prêmio Arketipo Agência de Propaganda 28/04/1999
Aggimotos Moto Peças 27/04/1999
Laboratório Góes 15/04/1999
Casa Flor 15/04/1999

20 ANOS 
Posto Vila Bela 20/04/1998
Channel Video 20/04/1998

21 ANOS 
Instituto Do Pé 15/04/1997

23 ANOS 
Zeagro 27/04/1995

24 ANOS 
Visótica 04/04/1994

EMPRESA

NOVOS ASSOCIADOS

Clínica de Olhos Dr. Guilherme Araujo 01/03/2018
Nutrir Gastronomia Saudável 01/03/2018
Studio Hall Eventos 02/03/2018
Olmiro Alan Grigolo 03/03/2018
Inova Sist. de Prev. de Incêndio E 03/03/2018
Urban Box 05/03/2018
Flor da Pele Lingeries 06/03/2018
Marmoraria Ideal 08/03/2018
Magnifique Centro Clínico & Estética 13/03/2018
Out Music 14/03/2018
Zanardi Contabilidade 15/03/2018
House Cook 15/03/2018

ADESÃO

FUNDAÇÃO
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1 – Wilson Fischer (Kumon Unidade Santa Cruz)

2 – Vilmar Domingues, Flavio Augusto Bizerra (Santa Maria Papel e Celulose), 
Paula Harmatiuka Ribeiro, Fernando Ribeiro (Páprica Pastéis) e Fernanda Pollyak 
(Evidência Empreendimentos Imobiliários)

3 – Douglas Souza,  Chaiane Carvalho e Diego Abreu (Orthodontic)

4 – Rubia Barbosa e Danielly Klaszenick (Deragro)

5 – Rossana Campello Manfredini (Academia de Danças Rômani)

6 – Fábio Granado (Evolução)

7 – Silmara Bochnia (Acig) e Rossana Campello Manfredini (Academia de 
Danças Rômani)

8 – Rosilene Thibes e Leonidas Barbosa (Leo Auto Center)

9 – Silmara Bochnia (Acig), Rosilene Thibes e Leonidas Barbosa (Leo Auto 
Center)

10 – Simone Dal Posso, Jorge dos Santos, Marcio Dal Posso, Geovane Pauluk e 
Luana M. Anciliero (Dal Posso Imóveis)

11 – Lucas Balena (Balena Contabilidade)

12 – Silmara Bochnia (Acig), Paula Harmatiuka Ribeiro e Fernando Ribeiro 
(Páprica Pastéis)

13 – Paula Harmatiuka Ribeiro e Fernando Ribeiro (Páprica Pastéis)

14 – José Ricardo Lubachevski (Organização Contábil e Jurídica Lubachevski)

15 – Maickel Schuh Panassolo (Fino Tracto Nutriservice)

16 – Elizabeth Martini Pedroso e Albary Pedroso (Haloma Madeiras)

17 – Vinicius Eduardo Grigolo (Orthodontic Center)

18 – Douglas Araujo e Bruna Araujo (Araufer)

19 – Claudio e Onofre Carioca (O. Carioca Corretor de Imóveis)

20 – Antonio Leonel de Lima e Josiane de Lima (Guará Solar)

21 – Diego Schimim, Anderson Ferraz, Fabricio Ragioto e Lais Cristina Roth 
(Sicoob)

22 – Mauro Praizner Junior (Las Vegas Talentos), Silmara Bochnia (Acig) e 
Marcos A. Assis (Las Vegas Talentos)

23 – Mauro Praizner Junior (Las Vegas Talentos) e Marcos A. Assis (Las Vegas 
Talentos)

24 – Manuela dos Santos Jardim (Cilla) e Flavio Sichelero (Faax)

25 – Paulo Meister (Hey Comunicação e Marketing), Manuela dos Santos 
Jardim (Cilla) e Flavio Sichelero (Faax)

26 – Claudiciane Teza  (Cresol)

27 – Paulo Meister (Hey Comunicação e Marketing) e Claudiciane Teza (Cresol)

28 – Camile Costa Pires e Tiago Silva Furmann (FM Pneus)

29 – Aline de Lima e Marcio de Lima (Stickers Adesivos)

30 – Roberto Niczay (Mynds Comunicação) e Norbert Heinz (Escritor)

31 – Roberto Niczay (Mynds Comunicação) e Norbert Heinz (Escritor), Marcio 
de Lima e Aline de Lima (Stickers Adesivos)

32 – Edson Lessei (Acig), Rodrigo Teixeira (Cooper Card) e Rafael dos Santos 
(Acig)

33 – Marcos A. Assis (Las Vegas Talentos), Rudival Kasczuk (Acig), Mauro 
Praizner Junior (Las Vegas Talentos)

34 – Rafael dos Santos, Edson Lessei, Elaine Conde, Silmara Bochnia e Luiz 
Lopes (Acig)

35 – Fernanda Pollyak (Evidência Empreendimentos Imobiliários)

36 – Cledemar Mazzochin (Inviolável Guarapuava) e José Acig dos Santos 
(Acig)

Coluna
INTEGRACIG

INTEGRACIG - 09.03.18

Fotos: ACIG
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CALÇADOS, ROUPAS E ACESSÓRIOS

560 LOJAS - 19 PAÍSES
ARUBA      BUENOS AIRES    CANCÚN      CANNES     MIAMI     MONTERREY      PUNTA DEL ESTE      RIO DE JANEIRO      SANTIAGO      SÃO PAULO

A loja toda em até 10x sem juros, com parcela mínima de R$ 99,90
RUA BRIGADEIRO ROCHA, 1908 - CENTRO  |  GUARAPUAVA - PR

@carmensteffens

CarmenSteffensOnline
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ESTÁ QUASE TUDO PRONTO!  CONTAGEM REGRESSIVA 
PARA A ABERTURA DO SHOPPING CIDADE DOS LAGOS

Na mesma linha, Kasczuk explica porque o projeto 
fortalece tanto o bairro Cidade dos Lagos quanto o comércio 
local central. “Diversos empresários locais abrirão lojas no 
Shopping. Além disso, nós percebemos que os empresários 
do centro da cidade se preocuparam em melhorar as suas 
empresas, se reinventaram, por conta da concorrência do 
novo empreendimento. Por isso, a Associação entende que 
este projeto vem para somar e não para dividir a força do 
comércio”, afirma.

Dentro de um ambiente de 40.000 m² de área 
construída, com seis lojas âncoras, oito megalojas, 78 lojas 
satélites, praça de alimentação com 16 lojas, hipermercado, 
cinema multiplex com quatro salas de última geração, parque 
de diversões e estacionamento para 1.600 vagas, o público 
usufruirá as mais diversas opções comerciais e de lazer. 
Dessa forma, certamente, o Shopping proporcionará novas 
experiências, não só para os moradores de Guarapuava, como 
das cidades da região. “Quando nós pensávamos em Shopping, 
as referências eram Curitiba e Cascavel, que ficam a quase 
300 km daqui. Não é só o guarapuavano que vai prestigiar o 
empreendimento, as famílias da região passarão a visitar mais 
a nossa cidade, tanto o Shopping quanto o centro. Nós somos 
fortes no turismo, no ramo de hotelaria e de restaurantes. 
Então, todo mundo vai participar deste desenvolvimento”, 
completa o presidente da ACIG.

De acordo com Antonelli, os investidores estão muito 
satisfeitos com o novo modelo de comércio que está prestes 
a ser incorporado à cultura socioeconômica da região. “Para 
nós da Cilla - Cidade dos Lagos é motivo de orgulho dar 
nossa parcela de contribuição para o desenvolvimento de 
Guarapuava, entregando um empreendimento projetado para 
o futuro. Não temos dúvida em afirmar que Guarapuava hoje 
tem um shopping com padrão que sempre mereceu”, finaliza.

 Finalmente está chegando a tão aguardada inauguração 
do Shopping Cidade dos Lagos. A expectativa para este momento 
está acumulada desde 2015, quando o projeto foi apresentado 
ao poder público, entidades e comunidade guarapuavana. Em 
dezembro daquele mesmo ano, as obras do Shopping foram 
iniciadas e, agora, em abril de 2018, o projeto está em sua fase 
final. Anota aí na agenda: a partir das 10 horas, do dia 26 de abril, 
o empreendimento estará de portas abertas para o público.

 Conforme o empresário Acássio Antonelli, do Grupo 
Cilla, investidor do Shopping em parceria com o Grupo Rotesma, 
de Chapecó (SC), as obras estão a todo vapor e rigorosamente 
dentro do cronograma previsto. “Enquanto empreendedores 
do Shopping, nós somos responsáveis por toda a parte de 
infraestrutura das áreas comuns. Estas obras estão em fase final 
de acabamento. Todas as obras estruturais, elétricas, prevenção, 
climatização, entre outras, já foram em sua grande maioria 
concluídas e passam agora por fase de teste e aprovação. 
Estamos encerrando a pintura do teto em gesso, outros 
trabalhos como revestimento de piso e paisagismo externo já 
foram concluídos. Nos próximos dias mobiliaremos a praça de 
alimentação e concluiremos a ambientação interna”, conta.

O Shopping faz parte de um projeto mais amplo, que é o 
bairro planejado Cidade dos Lagos. O empreendimento completo 
abrange uma diversidade de segmentos que contemplam os 
negócios comerciais, empresariais, industriais e residenciais. O 
presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava 
(ACIG), Rudival Kasczuk, aponta uma série de aspectos positivos 
do projeto para o desenvolvimento da cidade. “Não é somente o 
Shopping, mas também a Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná, os hospitais regionais e o próprio bairro planejado - que 
contará com prédios para centro de especialidades e moradias. 
Além disso, está sendo realizada a duplicação da PR-466, próximo 
ao bairro, e a BR-277 receberá uma marginal. Paralelo a tudo isso 
está o número de empregos que serão gerados”, analisa.

A proposta do Shopping, desde o início, foi pensada no 
sentido de valorizar o comércio local e ofertar um ambiente 
moderno, acessível e com alto padrão de qualidade para o lazer 
das famílias. “A ideia é somar ao comércio local. Fazem parte 
deste projeto tanto lojas de varejos e fast food de renome 
nacional e internacional, como as empresas locais que terão a 
oportunidade de mostrar a sua marca e atender os clientes em 
um ambiente diferenciado”, aponta Antonelli.

NÃO É SÓ O GUARAPUAVANO QUE VAI 
PRESTIGIAR O EMPREENDIMENTO, 
AS FAMÍLIAS DA REGIÃO PASSARÃO 
A VISITAR MAIS A NOSSA CIDADE, 
TANTO O SHOPPING QUANTO O 
CENTRO

“
“

Rudival Kasczuk

Parte posterior do Shopping Cidade dos Lagos.
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DIRETORIA DA ACIG CONFERE OS 
ÚLTIMOS AJUSTES DAS OBRAS  

Para legitimar o apoio da ACIG ao projeto Cidade 
dos Lagos, no último mês, os membros da Diretoria e 
dos Conselhos da Associação foram convidados para 
conferir os últimos ajustes do andamento das obras 
antes da inauguração do Shopping. Por ocasião do 
convite, a reunião ordinária da Diretoria Executiva da 
entidade foi realizada na sede do grupo Cilla. Após a 
reunião, os empresários foram guiados em uma visita 

técnica pela estrutura do Shopping. 
Conforme o presidente da ACIG, Rudival 

Kasczuk, a visita foi produtiva porque os empresários 
tiveram a oportunidade de visualizar uma prévia 
do empreendimento antes da abertura das portas 
para o público. “Nós conhecemos todo o espaço e 
acompanhamos o andamento das obras. É notável a 
qualidade de todo o projeto, tanto a estrutura quanto 
as instalações”, afirma.

 Para a Diretora de Eventos da ACIG, Maria Inês 
Guiné, o projeto Cidade dos Lagos veio para somar 
ao comércio guarapuavano, por isso os empresários 
ficaram motivados com a visita técnica. “O projeto vem 
de encontro com a modernidade e desenvolvimento 
de toda a região, por isso desde as primeiras ideias 
trocadas para instalá-lo, a ACIG demonstrou-se 
parceira. São novos investidores, novas marcas que se 
juntam aos nossos empresários para fortalecer ainda 
mais a economia e o desenvolvimento empresarial 
local”, esclarece.

Membros da diretoria, dos conselhos e colaboradores da entidade participaram da visita 
guiada pelo empresário Acássio Antonelli.
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abrangência e a premiação. Por isso, a campanha 
deste ano será integrada, agregando três datas 
temáticas: Dia das Mães, Dia dos Namorados 
e Dia dos Pais. Nesse sentido, as respectivas 
premiações para os sorteios serão: R$5.000 reais 
para a mamãe renovar a sua casa com itens de 
sua escolha, um cruzeiro com o Navio Soberano 
pela costa marítima brasileira para os namorados 
e um iphone 8 para o papai. “A campanha 
conjunta agrupará três datas importantes para 
o comércio. Estamos utilizando este formato 
para que nos próximos anos a gente consiga 
contemplar mais datas comemorativas como, 
por exemplo, a Páscoa e o Dia das Crianças”, 
destaca o gerente administrativo.  

 A Campanha “Meus amores valem 
prêmios” será comercializada em dois tempos, 
com preço especial para adesão até o início de 
abril. Os empresários que adquirirem os kits 
oferecerão para seus clientes a oportunidade 
de premiações em diferentes períodos de 2018. 
“A expectativa é que a gente consiga superar 
os números dos anos anteriores e despertar 
o interesse do comércio. É algo diferente, é 
algo novo em termos de campanha aqui em 
Guarapuava”, conclui Lima.

CAMPANHA

Nos últimos meses, a equipe comercial e 
administrativa da ACIG estudou a oferta de novas 
possibilidades de campanhas temáticas para os 
associados, objetivando oferecer modelos mais 
inovadores para os empresários guarapuavanos. 
Nesse sentido, a entidade buscou referências em 
campanhas realizadas em diversas cidades do 
Paraná. Este levantamento se estendeu a outras 
datas comemorativas, como o Dia dos Namorados 
e o Dia dos Pais, porque a entidade trabalhava (até 
o ano passado) apenas campanhas referentes ao 
Dia das Mães e ao Natal.

 A reestruturação das campanhas teve 
início no final de 2017, quando a entidade adotou 
um modelo informatizado para a Campanha de 
Natal, como explica o gerente administrativo 
da ACIG, Paulo Roberto Santos de Lima. “Todo 
esse processo de mudança já teve início na 
Campanha de Natal, onde trabalhamos com 
ela toda informatizada, buscando criar esse 
banco de dados para o lojista. Nas próximas 
campanhas a tendência é permanecer nesse 
formato totalmente informatizado, para que os 
empresários tenham um banco de dados cada 
vez maior”, afirma.

 Além da característica de formato digital, 
a ACIG também decidiu inovar em relação à 

ADESÃO ATÉ 10 DE ABRIL

•Empresários que participaram da Campanha Natal 
Sonho Dourado 2017 – R$800 por 1.500 raspadinhas ou 
R$700 por 800 raspadinhas.

•Empresários em geral - R$850 por 1.500 raspadinhas ou 
R$750 por 800 raspadinhas.

ADESÃO APÓS 10 DE ABRIL

•Empresários em geral: R$ 900 por 1.500 raspadinhas ou 
R$ 800 por 800 raspadinhas. 

ACIG LANÇA CAMPANHA INTEGRADA
“MEUS AMORES VALEM PRÊMIOS”
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No último mês, às vésperas da inauguração do 
Shopping Cidade dos Lagos, os membros do Conselho 
do Jovem Empresário (CONJOVE) participaram de uma 
visita técnica para conferir o andamento das obras do 
empreendimento.

Conforme o conselheiro do CONJOVE e 
proprietário da Imobiliária FAAX, Flávio Antônio Sichelero, 
a visita guiada evidenciou tanto a fase final das obras do 
Shopping, quanto o desenvolvimento da cidade a partir 
das oportunidades de negócios decorrentes do projeto 
Cidade dos Lagos. “A maioria das instalações está 
pronta ou em fase de acabamento. Os lojistas já estão se 
movimentando para arrumar os seus espaços”, observa.  
Ainda de acordo com o empresário, “o desenvolvimento 
em torno do Shopping é impressionante, com muitas 
obras, muitos empreendimentos comerciais sendo 
construídos e outros já em funcionamento”, conta. 

Como saldo final da visita, os jovens empresários 
constataram que a totalidade do projeto, que abrange 
não somente o Shopping, mas o bairro planejado 
Cidade dos Lagos, é um propulsor para o momento 
de desenvolvimento que Guarapuava está passando. 
Assim, a cidade torna-se mais atraente e entra no radar 
de grandes empresas nacionais, como um local para se 
investir e morar. 

No dia 6 de março, em alusão ao mês da Mulher, 
o Conselho Empresarial da Mulher Executiva (CEME) 
promoveu, na sede da ACIG, a segunda edição do #PraElas. 
O evento contou com a presença de aproximadamente 
160 mulheres e, a exemplo do ano passado, as 
empresárias convidaram todas as colaboradoras das 
empresas associadas à entidade.

A programação contou com duas palestras, que 
versaram sobre “A mulher contemporânea” e “Imagem 
e forma de se vestir”, ministradas pela advogada 
Dra. Edni Arruda e a personal stylist Viviane Parreias, 
respectivamente. Na primeira palestra, a advogada Edni 
Arruda, apresentou um panorama das lutas feministas e 
o que é ser mulher no século XXI. A segunda palestra, 
conduzida pela personal stylist Viviane Parreias, foi 
marcada pela apresentação de exemplos de formas de 
se vestir. Destacando a imagem como um componente 
importante no dia-a-dia dos negócios. 

No final do evento, foram sorteados vários brindes 
oferecidos pelas empresas: Avatim, Armazém Dona 
Sophia, Assemblage, Bela Forma, Boticário, Cacau Show, 
Casa Real, Grande Hotel, Guaracig, Havaianas, Hinode, 
Ictus, Jack Lingerie, Moça Biju, Nanná Tramontina, RIC 
TV, Trajano,Viviane Parreias e Vox Colcci.

CONJOVE PARTICIPA DE VISITA TÉCNICA NO SHOPPING CIDADE DOS LAGOS

SEGUNDA EDIÇÃO DO #PRAELAS  REÚNE MAIS DE 150 MULHERES

CONSELHOS

A reunião ordinária do CONJOVE ocorreu na sede da Cilla – Cidade dos Lagos.

“Às vezes me sinto até um pouco ingênua, de imaginar que nós podemos mudar o 
mundo. Mas, para isso, ainda há muitos obstáculos que precisamos transpor”, aponta a 
Dra. Edni Arruda.

Após a reunião, os jovens empresários acompanharam o andamento das obras 
do Shopping.

Empresárias integrantes do CEME junto com as palestrantes da noite. 
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A Crachá Digital Relógio Ponto é uma empresa 
legitimamente guarapuavana, que desde 1995 fornece 
soluções para controle de jornada para funcionários 
através de equipamento de relógio ponto.

Com a reforma trabalhista em vigor, se faz 
necessário optar por controles específicos e robustos 
visando à transparência nas relações entre os 
colaboradores e a empresa, evitando,  assim, futuros 
desgastes com o quadro da equipe, aumentando a 
produtividade e agindo de forma preventiva a futuras 
intervenções judiciais trabalhistas.

Com mais de 23 anos de atuação no mercado 
de Guarapuava e região, muitos casos de sucesso de 
clientes satisfeitos e resultados já foram alcançados. 
“Ao investir na implantação do relógio ponto na 
empresa, os ganhos com controle, agilidade e 
disciplina trazem efetividade no cumprimento da 
carga horária estabelecida de acordo com a jornada 
de trabalho”, afirma o proprietário Eloi Mamcasz.

A economia é certa em vários aspectos. De 
acordo com Eloi, os abonos duvidosos representam 
uma economia de 90% em curto prazo com a utilização 
do sistema de ponto, bem como a redução de 80% no 

RELÓGIO PONTO: TEMPO É DINHEIRO!  

LEGISLAÇÃO

mesmo período, para os casos em que o colaborador 
deixa de realizar a jornada menor, com redução nos 
atrasos de entrada no expediente.

É muito importante controlar também os casos 
de jornadas excedentes, conhecido como horas 
extras. Após a implantação do controle com relógio 
ponto, observa-se a economia de 20%, tendo assim 
um processo mais efetivo e, com isso, a diminuição 
de horas extras é bastante evidente.

A vasta legislação relacionada às relações 
trabalhistas exige muita atenção a várias leis, 
convenções e portarias. E colocar em prática 
nas empresas, exige conhecimento específico e 
especializado. Com isso, ao implantar um controle com 
relógio ponto em sua empresa, independente do porte 
e tamanho, a longo prazo verifica-se uma economia de 
70% em custos administrativos e jurídicos em face a 
futuras declamatórias trabalhistas.

A Crachá Digital Relógio Ponto, oferece as 
melhores soluções para o pleno controle de jornada 
de trabalho, composta por equipamentos modernos e 
sistema na nuvem por assinatura. Além de atendimento 
diferenciado para suporte e assistência técnica. 

Melhores resultados são alcançados com o controle do tempo de trabalho dos colaboradores 
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Grande parte do sucesso das empresas é resultado 
da confiança dos administradores para inovar e desenvolver 
constantes aprimoramentos no próprio negócio. E é claro, tais 
transformações demandam investimento, dinheiro em caixa. 
Nos últimos meses, uma das empresas guarapuavanas que 
decidiu se reinventar é o Studio Cepef Training and Nutrition.

A empresa atua em Guarapuava há quase cinco anos, 
sob a administração dos proprietários Ruy Manoel Batista 
Júnior e Fernando de Oliveira Correia. Com a proposição de 
uma academia diferenciada, além dos educadores físicos, 
o Studio dispõe de equipe composta por nutricionista, 
fisioterapeuta, psicólogo e massoterapeuta. Aliado a esta 
proposta profissional multidisciplinar, os empresários 
decidiram inovar também no espaço do Studio, por isso, no 
final de 2017, mudaram para o Valley Coworking. Um local 

PARCERIA ENTRE SGC E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS POSSIBILITA  
CRÉDITO COM JUROS BAIXOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

CRÉDITO

caracterizado pela vista privilegiada da beleza natural do Vale 
do Jordão.

Conforme o empresário Ruy Manoel Batista Júnior, 
a mudança de endereço é a resposta para a demanda dos 
próprios clientes. “O nosso espaço lá no centro estava ficando 
pequeno, em vista do aumento do número de clientes. Além 
disso, a gente percebeu que a nossa clientela queria um 
local para fugir da correria do dia-a-dia, do tumulto. Quando 
vimos a oportunidade de vir para cá, com toda essa estrutura 
oferecida de espaço amplo, piscina, trilhas na mata, ambientes 
externos, nós não pensamos duas vezes”, conta. 

 Para realizar tais investimentos, os empresários 
optaram pelo Sicredi como instituição financeira para adquirir 
o empréstimo do capital. Então, o gerente do Sicredi, Rafael 
Araújo, apresentou a Sociedade Garantidora de Crédito (SGC) 
como opção para facilitar a demanda por crédito. “Os sócios 
nos procuraram buscando informações sobre linhas para 
capital de giro. Nós entendemos a demanda, buscamos 
conhecer mais a fundo o ramo em que estão inseridos, e 
assim, com intuito de oferecer-lhes melhores condições e 
taxas de juros, orientamos que os empresários procurassem 
a SGC, nos colocando à disposição para sermos a instituição 
financeira parceira”, explica.

 Nesse sentido, o diretor de negócios da SGC, Márcio 
Maurilio Cruz, providenciou as tratativas necessárias para 
garantir o crédito em curto prazo junto ao Sicredi. “O case 
Studio é bastante promissor, por isso conseguimos viabilizar 
o projeto proposto com muita agilidade. Nós desenvolvemos a 
carta fiança a partir da análise da documentação da empresa. 
Após esse procedimento, em cinco dias os empresários 
estavam com o dinheiro na conta”, aponta. 

    De acordo com o Ruy, a agilidade e a qualidade 
do processo das duas instituições tornou realidade as 
transformações previstas para o Studio. “Se não tivéssemos 
conseguido o crédito não teríamos mudado de espaço. 
Possivelmente pelo nosso histórico enquanto empresa, a 
gente conseguiria o crédito sem a SGC intermediando, porém 
não conseguiríamos com uma taxação de juros tão baixa 
como esta. Então, além de conseguir o empréstimo, nós 
economizamos”, ressalta. 
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Coluna
EMPREENDEDOR

Em entrevista para a Revista ACIG, a sócia-proprietária do Instituto do 
Pé, Cinthia Cordeiro Belo, contou detalhes do negócio e a sua história de 
empreendedorismo. A empresária é graduada em Serviço Social, técnica em 
Podologia e estudante do 4º ano de Medicina. 

Duas décadas 
de atendimento 
especializado para 
os pés
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importância deste serviço como aliado ao tratamento das 
afecções dos pés. Além disso, em pouco tempo eu percebi 
a expansão do negócio apenas com a propaganda boca a 
boca, pois muitas pessoas que frequentavam o Instituto 
recomendavam aos conhecidos. A cada ano que se passava 
eu via o aumento da procura por tratamentos especializados.

O QUE O INSTITUTO SIGNIFICA PARA VOCÊ?
Significa paixão e dedicação pela profissão que escolhi. 

COMO É FORMADA SUA EQUIPE DE TRABALHO? 
Somos quatro podólogas. A Luciana Rodrigues está 
comigo desde que abri a clínica, ela é o meu braço direito, 
companheira nas horas difíceis e amiga de longa data. 
Depois de um tempo se integraram a equipe a Marli Alzirio 
e a Lilian Cardoso, que somaram muito ao Instituto com o 
profissionalismo de cada uma. Atualmente - depois que me 
ausentei temporariamente por conta do curso de Medicina - 
a minha filha Jéssica Belo administra o Instituto.

QUAIS SÃO OS SERVIÇOS OFERECIDOS NO INSTITUTO?
 Trabalhamos com o tratamento de todos os tipos de afecções 
dos pés, tais como: unha encravada, calo e verruga plantar. 
Ademais, nossa equipe é especializada em pés diabéticos, 
podogeriatra, podopediatria e podologia esportiva.

QUAL É O SEU PÚBLICO ALVO? COMO É A RELAÇÃO DA 
SUA EQUIPE COM ESSAS PESSOAS? 
Atendemos pessoas de todas as idades e sexo. Eles nos 
procuram ao menor sinal de desconforto. No caso dos 

Coluna
EMPREENDEDOR

COMO SURGIU A IDEIA DE ABRIR O INSTITUTO? EM QUE 
ANO?
Eu abri o Instituto do Pé em 1997, devido à carência de 
profissionais que ofereciam esse serviço em nossa cidade. 
Naquela época, as pessoas que tinham problemas nos 
pés tinham que se deslocar até Curitiba para fazer os 
tratamentos adequados. 

CONTE UM POUCO SOBRE A SUA HISTÓRIA DE 
EMPREENDEDORISMO. 
Eu sempre quis ter o meu próprio negócio. Por isso, lia 
muito sobre empreendedorismo em revistas especializadas, 
assistia a palestras e observava os movimentos do mercado. 
Eu tinha a vontade, mas não sabia exatamente que tipo de 
negócio abrir. Quando percebi a carência de profissionais 
na área da Podologia na cidade, resolvi fazer um curso para 
me especializar nesse segmento e em seguida montei o 
Instituto. Passei por muitas dificuldades no início, porque 
há 20 anos a Podologia era uma atividade pouco conhecida 
em Guarapuava e em toda essa região do Paraná. Então, ao 
perceber esta falta de informação, comecei a divulgar o meu 
trabalho em clínicas médicas, com o objetivo de mostrar a 

PASSEI POR MUITAS DIFICULDADES 
NO INÍCIO, PORQUE HÁ 20 ANOS A 
PODOLOGIA ERA UMA ATIVIDADE 
POUCO CONHECIDA EM GUARAPUAVA 
E EM TODA ESSA REGIÃO DO PARANÁ

“

“

Cinthia Cordeiro Belo

Equipe profissional do Instituto do Pé.
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muito importante observar constantemente o mercado para 
compreender qual é a maior necessidade do seu público alvo. 
Assim, torna-se possível melhorar a cada dia a qualidade 
do atendimento e das instalações. Mesmo com mais de 20 
anos de atuação em Guarapuava, vejo que a inovação de 
tempos em tempos é fundamental, principalmente hoje na 
era da internet, onde todos tem acesso a tudo o que há de 
mais novo para qualquer área de atuação. 

E QUAIS SÃO OS PONTOS POSITIVOS? 
Ter autonomia para desenvolver outras atividades e 
estar sempre empreendendo. Mesmo na administração 
do Instituto, tive a liberdade de começar a dar aulas de 
Podologia em outras cidades e em Guarapuava. Os cursos 
me abriram ainda mais campos de atuação, porque depois 
comecei a ministrar palestras em congressos nacionais e 
internacionais. Atualmente, tenho a oportunidade de realizar 
um sonho antigo que é cursar Medicina. Essa graduação 
me possibilitará ainda mais campos de trabalho, além de 
ampliar meu conhecimento dentro da própria Podologia. 

QUE CONSELHO VOCÊ DARIA PARA QUEM ESTÁ 
INICIANDO UM EMPREENDIMENTO? 
Não desistam no primeiro empecilho. Com certeza vai 
ter muitos ao longo do caminho, mas sejam persistentes 
e, acima de tudo, abra um negócio pelo qual você seja 
apaixonado. De preferência, tenha formação na área, porque 
o conhecimento muda tudo na hora de administrar. 

diabéticos nosso objetivo maior é detectar os pacientes 
com risco de desenvolver uma lesão e prevenir. Todas as 
profissionais que trabalham no Instituto têm um ótimo 
relacionamento de confiança com seus clientes/pacientes.

MUITO SE FALOU EM CRISE NOS ÚLTIMOS ANOS NO 
BRASIL. A CRISE AFETOU OS NEGÓCIOS DO INSTITUTO?
Pelo fato de o Instituto se tratar de um serviço da área 
da saúde, nós não sentimos um impacto negativo nesse 
período. Muitas vezes atendemos casos com urgência que 
não podem esperar para o devido tratamento, e as pessoas 
priorizam o bem-estar. 

QUAIS SÃO OS DESAFIOS DE ADMINISTRAR O PRÓPRIO 
NEGÓCIO?
Os desafios são muitos. Mesmo nos momentos de crise 
não podemos deixar de cumprir com as responsabilidades, 
mas quando se tem bons parceiros trabalhando com você 
tudo se torna mais fácil. Outro ponto difícil é trabalhar com 
a inflação, porque é inevitável o aumento dos valores dos 
serviços e isso pode chocar os clientes. Diante disso, é 

Coluna
EMPREENDEDOR

ATUALMENTE, TENHO A 
OPORTUNIDADE DE REALIZAR UM 
SONHO ANTIGO QUE É CURSAR 
MEDICINA. ESSA GRADUAÇÃO 
ME POSSIBILITARÁ AINDA MAIS 
CAMPOS DE TRABALHO, ALÉM DE 
AMPLIAR MEU CONHECIMENTO 
DENTRO DA PRÓPRIA PODOLOGIA

“

“

Cinthia Cordeiro Belo

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira das 8h30 às 19h00 e aos sábados das 
8h30 às 12h00. 
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MUITA HISTÓRIA PARA CONTAR:     
TRAJETÓRIAS EMPRESARIAIS QUE INSPIRAM

10 ANOS CUIDANDO DE SORRISOS

Especial Jantar do 
EMPRESÁRIO

Certamente, um dos momentos mais 
importantes do Jantar do Empresário trata-se da 
tradicional homenagem às empresas que completam 
décadas de atuação no mercado. No evento deste 
ano, que está com a data definida para 21 de julho, 
serão homenageadas todas as empresas associadas 
à ACIG que completaram/completam decênios em 
2017 ou 2018. No entanto, aqui na Revista ACIG, 
este reconhecimento será antecipado, pois daremos 
início a uma série de reportagens especiais com 
alguns dos aniversariantes homenageados. A série 
será publicada durante quatro meses, iniciando na 
edição de abril. 

 Neste primeiro mês, conversamos com 
empresas que completaram de 10 a 40 anos de 

A Orthodontic iniciou as atividades em 
Guarapuava em 2012, sob a gestão da dentista 
especialista em Administração, Luciana Costa Gratão, 
e do farmacêutico bioquímico, Alex Valdir Grigolo. 
Entretanto, a história de empreendedorismo da 
dentista teve início cinco anos antes, em 2007, quando 
ela decidiu atuar com clínica própria na cidade. Então, 
após alguns anos de atividades, junto com o seu 
marido Alex, mudaram para a franquia Orthodontic. 

Conforme Luciana, a alteração para a franquia 
ocorreu para suprir a necessidade de um maior 
profissionalismo na parte administrativa da clínica. 
“Nós começamos a ter uma demanda muito grande 
de pacientes e, também, mais dentistas trabalhando 

atuação no mercado guarapuavano em 2017. Na 
edição de maio, abordaremos os aniversariantes 
de 2017 que completaram entre 50 e 110 anos. 
Em junho, a série versará sobre as empresas que 
comemoram entre 10 e 30 anos em 2018. Por fim, 
em julho – última edição da Revista que antecede o 
Jantar do Empresário – trataremos das empresas 
que concluíram 40 ou 50 anos em 2018.

 Portanto, para a primeira matéria da série 
especial com os homenageados, conversamos 
com as empresas Orthodontic Center, San Marino 
Palace Hotel, Marmoraria JMW e Metalúrgica 
Visão, como representantes dos decenários de 
2017 com 10, 20, 30 e 40 anos de atuação no 
mercado local, respectivamente. 

na clínica. E eu como dentista e o Alex como 
farmacêutico não tínhamos uma formação completa 
na parte administrativa, por isso vimos necessidade 
de fazer a alteração para a franquia, para ter a parte 
administrativa mais forte”, explica. De acordo com o 
farmacêutico, tal decisão foi tomada depois de muita 
análise. “Estudamos a franquia durante uns dois anos 
antes de decidir. Hoje nós temos a parte administrativa 
da clínica muito organizada, por conta do auxílio da 
franquia que traz um modelo pronto, desde sistema, 
planilhas de controle e relatórios”, conta.

A junção dos clientes que a dentista já havia 
fidelizado com a primeira clínica aliado ao nome da 
franquia e ao trabalho de marketing, aumentou o 
número de funcionários e clientes. Então, em 2017, a 
Orthodontic abriu a segunda unidade em Guarapuava. 
“A gente teve que construir a segunda unidade porque 
apenas uma não estava comportando o número de 
pacientes. E como nós temos um foco muito grande 
em qualidade de atendimento, por conta da demanda 
muito grande, nós optamos por fazer a segunda 
unidade”, comemora a dentista. 

Atualmente, a Orthodontic é considerada a 
melhor franquia de saúde e bem-estar do Brasil, de 
acordo com a revista Pequenas Empresas Grandes 
Negócios. Para o Alex, este reconhecimento é 
resultado de muito trabalho, dedicação e presença 
constante na clínica. “O foco é a qualidade do 
atendimento e a qualidade de vida dos nossos 

Luciana Costa Gratão e Alex Valdir Grigolo, sócios-administradores da Orthodontic em 
Guarapuava.
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20 ANOS HOSPEDANDO COM CONFORTO

30 ANOS MODELANDO AMBIENTES

Com 20 anos de atuação em Guarapuava, o 
San Marino Palace Hotel passa, atualmente, pela 
segunda família em sua administração. Há seis anos, 
o hotel foi comprado pelos Strenske, que nunca haviam 
trabalhado no ramo de hotelaria, mas tinham como 
tradição familiar a gestão de postos de gasolina na BR. 

A sócia e gerente do San Marino Palace 
Hotel, Cristiane Strenske, conta que a família 
reconheceu muitos clientes em comum da época do 
empreendimento anterior. “Nossa primeira surpresa 
foi perceber que muitos clientes do posto e do 
restaurante são clientes do hotel também. Então, 
todo o pessoal que trabalha, por exemplo, como 
representante comercial e com agricultura, passava 
no posto para almoçar e abastecer e depois vinha 
dormir no hotel. No final das contas, a gente viu que 
serviço é serviço. O foco é sempre atender da melhor 
maneira possível”, observa.

A Marmoraria JMW foi fundada pelo senhor 
Moisés Bortolanza e três sócios. Com o passar dos 
anos, Moisés comprou a parte dos outros empresários 
e, atualmente, administra a Marmoraria ao lado de 
seus três filhos. Antes de abrir o negócio, ele já havia 
trabalhado com mármore por quase 10 anos, ou seja, 
acumula quase 40 anos de experiência neste segmento.

O empresário relembra momentos do início do 
trabalho, em meados da década de 80. “A gente iniciou 
mostrando para o que serve o mármore e o granito 
em Guarapuava. Para isso, íamos pessoalmente às 
casas para explicar o que dava e o que não dava para 
fazer com este material. Naquela época o pessoal não 

 Quando a família Strenske assumiu a gestão, 
o hotel já existia há 14 anos em Guarapuava e possuía 
uma clientela consolidada. Por isso, a gerente explica 
que eles optaram por manter o nome, mas somente 
o nome. “Nós mudamos a recepção do hotel para 
a esquina. Construímos 14 apartamentos a mais. 
As camas do hotel eram todas de madeira com 
colchão, nós trocamos todas por camas box. Tinha 
muitos apartamentos com cama de solteiro, a gente 
tentou colocar o máximo possível de apartamentos 
com camas de casal. Todas as TVs eram de tubo, 
nós trocamos por TVs led. Todos os banheiros 
foram reformados, até mesmo a parte elétrica e de 
encanamento e, também, refizemos os azulejos para 
deixa-los padronizados. Trocamos todos os móveis 
dos apartamentos. No último ano pintamos toda a 
parte interna do hotel”, descreve.

 Mesmo após a reforma geral, Cristiane 
afirma que a família tem planos de construir mais 22 
apartamentos, para que o hotel fique com o total de 
100 dormitórios. A gerente indica que a segurança 
para investir está diretamente ligada ao momento de 
desenvolvimento que Guarapuava vivencia. “O nosso 
negócio depende do giro da economia. Por exemplo, 
se não tivessem tantos investimentos na cidade 
como o Shopping e os negócios agropecuários, não 
existiriam tantas pessoas vindo para cá para prestar 
serviços para essas empresas. Se os empresários da 
cidade não comprassem, o pessoal não viria para cá 
para vender”, explica. 

Família Strenske, proprietários e gestores do San Marino Palace Hotel.

Adalto da Motta Bortolanza e Moisés Bortolanza, sócios-administradores da 
Marmoraria JMW. 

colaboradores e parceiros. Tendo seriedade e 
honestidade o resto é consequência. Quando 

você vê já não tem mais lugar para colocar os 
pacientes”, completa.
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conhecia esse tipo de trabalho”, conta.
De acordo com um dos sócios e filho do Moisés, 

Adalto da Motta Bortolanza, muita coisa mudou 
em relação aos procedimentos de produção da 
Marmoraria. Com a modernização dos maquinários 
e da infraestrutura da empresa, a otimização do 
serviço se tornou realidade. “Uma cozinha que hoje 
leva três dias para fazer, antes era uma semana, 
uns 10 dias, trabalhando direto só com isso. Hoje a 

gente coloca três ou quatro cozinhas na produção 
simultaneamente”, lembra. Ademais, o seu Moisés 
completa que antes o trabalho que era totalmente 
manual, hoje é desempenhado pelas máquinas, 
inclusive os acabamentos. “Naquela época, para 
polir duas chapas levava um dia inteirinho. Hoje 
o material já vem polido, as máquinas que fazem 
esse serviço trabalham 1000 metros de pedra por 
dia”, exemplifica.

40 ANOS TRANSFORMANDO MATERIAIS METÁLICOS
Com 40 anos de mercado, a Metalúrgica 

Visão faz parte de mais da metade da vida de 
seu fundador, o senhor Luiz Crochinski, que está 
prestes a completar 77 anos de idade. Durante 
estas quatro décadas, o empresário contou com o 
seu amigo Anízio Horbus como sócio da empresa.

Ao relembrar os momentos mais marcantes 
da história da Metalúrgica, Crochinski relata como 
era o espaço urbano e a profissão de metalúrgico 
no início de sua carreira. “Nós compramos este 
terreno e remodelamos os barracões, porque era 
tudo de madeira. A estrada aqui na rua XV de 

Novembro era de chão e cascalho. Antes o trabalho 
do metalúrgico era muito diferente, tudo era feito 
manualmente. A gente erguia uma torre, distribuía 
quatro cordas e montava estruturas metálicas de 
40 metros. Hoje em dia o pessoal faz esse mesmo 
trabalho com o auxílio de guindaste”, explica.      

 Para o empresário, o maior legado da sua 
vida dedicada à metalurgia é a honestidade que 
garantiu a sua credibilidade junto aos clientes e 
ao empresariado. “Em 40 anos nós não passamos 
um cheque sem fundos sequer. Temos crédito no 
mercado guarapuavano e uma boa clientela. Isso 
não tem dinheiro que pague. Nós reformamos 
a empresa, de tempos em tempos, sem fazer 
dívidas, sem fazer financiamento. Hoje temos uma 
vida tranquila, conseguimos juntar um ‘pezinho de 
meia’ que nos permite viver bem”, finaliza.

 Nas entrelinhas das narrações dos 
empresários das quatro empresas sobre os seus 
negócios, percebemos também um pouquinho da 
história de Guarapuava. Cada um em seu ramo, 
cada um a seu tempo, enfrentaram diferentes 
momentos sócio-histórico-culturais em nossa 
cidade. Mas todos são unidos pela mesma força: 
o empreendedorismo.

Luiz Crochinski, proprietário e administrador da Metalúrgica Visão.
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2018 é um ano decisivo para as Associações Comerciais e 
Empresariais do Centro Oeste do Paraná (Cacicopar), porque se trata 
de um período de troca de mandato da presidência e das diretorias 
das entidades. Nesse sentido, a Federação das Associações 
Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap) vem promovendo 
treinamentos voltados para presidentes, executivos e colaboradores 
das instituições, objetivando esclarecer particularidades da gestão 
estratégica que envolve o associativismo. 

Em março, estiveram reunidos, na sede da Associação 
Comercial e Empresarial de Guarapuava (ACIG), membros das 16 
Associações do Centro Oeste do Paraná, para participar de dois 
treinamentos. O primeiro ministrado pelo superintendente da Faciap, 
Márcio José Vieira, onde foram abordadas questões referentes à 
gestão estratégica das entidades. E o segundo treinamento com a 
2ª vice-presidente da Cacicopar e diretora de eventos da ACIG, Maria 
Inês Guiné, sobre cerimonial e eventos. 

O superintendente, Márcio José Vieira, explica o contexto 
dos dois treinamentos ministrados por ele, primeiro para um público 
composto por presidentes e diretores e depois para os executivos e 
colaboradores. “São duas conversas em âmbitos diferentes. Uma com 
a diretoria, para pensar os pilares estratégicos das Associações. No 
sentido de trilhar para onde as entidades estão caminhando e como 
trabalhar a sucessão delas. Já o treinamento com os executivos é 
para trabalhar mais o dia-a-dia da parte operacional da entidade, a 
responsabilidade deles e como podemos ajuda-los com ferramentas 
para melhorar seus desempenhos”, aponta.

Nessa perspectiva, o treinamento com a diretora de eventos 
da ACIG, Maria Inês Guiné, buscou apresentar dispositivos para 
melhorar as práticas de cerimonial e eventos dentro das Associações. 
Especialmente visando as solenidades de posse que começarão a 

EM BUSCA DA PROFISSIONALIZAÇÃO DO  
ASSOCIATIVISMO NA REGIÃO CENTRO-OESTE 

ASSOCIATIVISMO

ocorrer nos próximos meses na região. “As posses estão marcadas a 
partir de março até o mês de julho, por isso sentimos a necessidade de 
um treinamento para unificarmos a questão protocolar e a linguagem 
de posse nas entidades. Queremos deixar os eventos alinhados, uma 
vez que as Associações Comerciais são promotoras de eventos em 
suas cidades”, ressalta.

Ao longo do dia foram abordadas questões em comum 
vivenciadas pelas Associações da região, tais como: levantamento das 
principais dificuldades encontradas nas ACEs, sistema associativista 
e a missão da ACE, cultura associativista, a ACE como indutora do 
desenvolvimento local, sustentabilidade através da prestação de 
serviços, revisão das principais dificuldades e ações corretivas e 
formação do Conselho permanente de executivos.

O presidente da ACIG, Rudival Kasczuk, destaca a importância 
do trabalho em parceria entre as Associações integrantes da 
Cacicopar. “Uma reunião como essa nos traz a certeza que cada vez 
mais temos que unir o trabalho das Associações para discutir as 
dificuldades e as boas práticas de gestão. Assim, nós construiremos 
entidades cada vez mais saudáveis que representam efetivamente 
o empresariado de nossa região. A gente agradece a Faciap e a 
Cacicopar por vir até a nossa casa para fortalecer a Associação e a 
Coordenadoria”, afirma.

Para a supervisora do setor comercial da ACIG, Elaine Conde, 
o conhecimento e as técnicas transmitidas através dos treinamentos 
são fundamentais para profissionalizar a equipe de colaboradores. “A 
equipe do comercial, por exemplo, está em contato constante com 
os associados. Por isso, vejo como de extrema importância que 
tenhamos acesso às inovações e estratégias do meio empresarial e 
do associativismo. Além disso, o treinamento demonstra o interesse 
das entidades em ter profissionais qualificados e preparados para 
atender o empresariado”, completa. 

Treinamento ministrado pelo superintendente da Faciap, Márcio José Vieira.

Treinamento conduzido pela diretora de eventos da ACIG, Maria Inês Guiné.
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