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DIA DAS MÃES
Minha mãe é empreendedora... 

e eu segui os passos dela

ESPECIAL JANTAR DO 
EMPRESÁRIO

Legados empresariais: negócios 
com mais de 60 anos de 

mercado

EMPREENDEDOR
Ananery Martins Olivo

Magnifique Centro Clínico e Estética

2ª FEIRA DE NEGÓCIOS DO NÚCLEO MULTISSETORIAL DA 
MULHER EMPRESÁRIA EVIDENCIA GUARAPUAVA COMO SEDE DE 

UMA DAS MAIORES RODADAS DE NEGÓCIOS DO BRASIL
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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 

O que é ser mãe, mulher e empresária?
Como diz Bibianna Teodori: “Ter um filho, representa, acima 
de tudo receber uma missão e ter uma grande oportunidade”. 
Esta frase define o grande privilégio de ter um filho, em 
especial para nós que somos mulheres, mães e empresárias, 
porque o planejamento e a dedicação que empregamos 
para fazer uma empresa crescer é basicamente o mesmo 
empenho com que traçamos um plano de vida para que 
nossos filhos sejam felizes e realizados. No entanto, é claro, 
a grande diferença nestes dois casos é o amor incomparável 
que nutrimos por nossos filhos desde o dia em que eles 
nascem e que dura por toda a vida.
Ser mãe e ao mesmo tempo empresária é saber conjugar 
vários verbos em vários tempos, como: amar, respeitar, 
aprender, ensinar, compreender, sorrir e chorar... Nós 
crescemos como mulher, a todo o momento, em que 
buscamos o nosso lugar na sociedade como uma empresária 
e uma mãe de sucesso. 
Muitas vezes cumprimos jornadas 
triplas para garantir a qualidade de 
vida de nossos filhos e, ao mesmo 
tempo, o desenvolvimento da 
empresa. Por isso, quero destacar 
a força das mães guerreiras, que 
suportam todas as dificuldades e 
não se deixam abater. Parabéns! 
Feliz dia das mães!

COORDENAÇÃO
ACIG

EDITORA CHEFE
Naiara Persegona
MTB – 0011006/PR

COLABORAÇÃO
Giselle Juliana do Amaral
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IMPRESSÃO
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1.300 exemplares
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Naiara Persegona 
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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.
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Coluna
EMPRESARIAL

EVENTOS EM DESTAQUE

3

54

1

6 7

2

1 – A CASA ESPORTE ESTÁ COM ENDEREÇO NOVO. DESDE 6 DE 

FEVEREIRO, FUNCIONA NA RUA VICENTE MACHADO 1982, ESQUINA 

COM A RUA BARÃO DO RIO BRANCO.

2 – NO DIA 23 DE MARÇO, A CARMEN STEFFENS PROMOVEU UM 

ENSAIO FOTOGRÁFICO NA LOJA PARA AS SUAS CLIENTES.

3 – EM 26 DE MARÇO, A EQUIPE DA EXTREMELLY COSMÉTICOS 

COMEMOROU, COM OS CLIENTES, O ANIVERSÁRIO DE 1 ANO DA 

EMPRESA.

4 – NO DIA 28 DE MARÇO, O PORTAL DO MARCENEIRO COMPLETOU 

10 ANOS DE HISTÓRIA EM GUARAPUAVA. 

5 – EM COMEMORAÇÃO AOS 30 ANOS DA MODAS JOLIE, A EMPRESA 

SORTEOU UM FINAL DE SEMANA COM ACOMPANHANTE NO HOTEL 

FAZENDA HIDROMINERAL DORIZZON. A CLIENTE CONTEMPLADA FOI 

TEREZINHA DOS SANTOS. 

6 – NO DIA 12 DE ABRIL, AS INTEGRANTES DO CONSELHO 

EMPRESARIAL DA MULHER EXECUTIVA E DIRE TORES DA ACIG 

PARTICIPARAM DA PALESTRA COM O EMPRESÁRIO MÁRIO 

GAZIN, DURANTE A 2ª FEIRA DE NEGÓCIOS.

7 – NO DIA 19 DE ABRIL, A FLIP WASH FOI INAUGURADA EM 
GUARAPUAVA. A EMPRESA É ESPECIALIZADA EM LAVAGEM E 

REPAROS AUTOMOTIVOS. 
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BEM-VINDOS À ACIG

ESTES SÃO OS MAIS NOVOS ELOS DE NOSSA 
CORRENTE ASSOCIATIVISTA

1   –    CLÍNICA SKINNY

 
2   –   RUSTIKA GASTRONOMIA

3  –   EXTREMELLY COSMETICS

4  –   MYND’S COMUNICAÇÃO

5  –   STUDIO HALL EVENTOS 

Coluna
NOVOS  SÓCIOS
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Coluna
VOCÊ, EMPRESÁRIO

que te possibilite a criação de cenários diferentes para o 
empreendimento é fundamental e indispensável.

Entendemos que o planejamento de mercado deve 
mirar a excelência, mas, quem realmente faz acontecer são as 
pessoas, elas devem ser o foco das realizações.

Nos alegra muito quando notamos que o negócio 
é sustentável, ou seja, que este gera um benefício social, 
ambiental e econômico. Dessa forma, podemos contribuir para 
a evolução dos colaboradores, seus familiares e a sociedade 
como um todo. Por menor que seja essa contribuição, se ela 
existe, o negócio já estará dando frutos e cumprindo seu papel.

A Rede TVPLAY inovou no mercado de Guarapuava 
e região, sendo a pioneira em desenvolvimento de 
mídias indoor, veiculando informações de relevância e 
possibilitando a segmentação do público, um diferencial no 
mercado. Contamos com equipes na área administrativa, 
comercial, de produção e técnica, e estamos presentes em 
importantes estabelecimentos, acessando uma parcela 
significativa da população. 

A busca por melhorias nos serviços ofertados é 
extremamente necessária, pois precisamos estar antenados 
ao que acontece no cotidiano das pessoas e disponibilizar as 
informações e veiculações com qualidade e assertividade.

Com a experiência que temos e com novos serviços 
que devemos ofertar em breve, pretendemos franquear a Rede 
TVPLAY, levando além de nossa região um modelo de negócio 
enxuto, inovador, rentável, mas primordialmente sustentável.

Ao final de tudo, exercemos especial gratidão aos 
nossos clientes e parceiros, o apoio incondicional de familiares 
e amigos, sem esquecer o empenho e profissionalismo de 
nossos colaboradores. A confiança em nós depositada é o que 
fará nosso empreendimento continuar a surpreendê-los com a 
qualidade nos serviços e a busca constante por inovações.

 Por Marcelo Antonelli Guaragni e Mauricio Guaragni

MINHA HISTÓRIA DE 
EMPREENDEDORISMO

Somos Marcelo Antonelli Guaragni, Zootecnista com 
MBA em Gestão Estratégica de Negócios, e Mauricio Guaragni, 
Técnico em Eletrotécnica. Fundamos a Rede TVPLAY há 6 
anos e entendemos que a decisão de empreender pode nascer 
por várias necessidades: como o desejo da independência 
financeira; a conquista da liberdade de tempo; o sonho em 
criar algo inovador ou transformador para a sociedade, mas 
independente do combustível que nos move até a decisão, 
é fundamental que se tenha consciência dos passos que 
se está tomando, afinal, mesmo que você não dependa do 
novo negócio para seu sustento financeiro, outras pessoas 
certamente contarão com o sucesso do empreendimento. 

Neste contexto, nossa motivação são os desafios, 
procuramos sempre realizar ou possibilitar a realização de 
algo novo e melhor para a vida das pessoas, sejam elas, as que 
ofertarão os serviços e produtos ou as que deles se utilizarão.

Logicamente as dificuldades fazem parte do cotidiano 
da sociedade, e dentro de nossa realidade, o nascimento de 
um novo negócio tem, sem sombra de dúvidas, seu maior 
obstáculo no quantum que se pode investir, no entanto, outras 
certamente surgirão, a concepção de um projeto coeso e 

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

NÓS PUBLICAREMOS GRATUITAMENTE NA REVISTA ACIG



MAIO 2018 13

PROCURE UMA COOPERATIVA SICOOB.
Ouvidoria: 0800 725 0996 | Atendimento: seg. a sex. – das 8h às 20h | www.ouvidoriasicoob.com.br 
Deficientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458 | Demais serviços de atendimento: www.sicoob.com.br

liberteseuporquinho.com.br
Poupe no Sicoob

LO
G
G
IA

sicoobunicoob.com.br

Segurança na defesa

          A Poupança Sicoob dá um show
no campo das aplicações financeiras.

rendendo.
e um ataque 

que está sempre

Venha com o seu porquinho para o time da Poupança Sicoob .

Um investimento sem  tarifas, com rendimento mensal

e com a segurança da maior instituição financeira cooperativa do Brasil.

Poupe no  Sicoob. Vida leve para seu porquinho, vida longa para seu dinheiro.
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40 ANOS 
Contábil Angelico 13/05/1978

43 ANOS 
Fábrica De Carrocerias Carga Pesada 01/05/1975

45 ANOS 
Rocha Hair Professional Guarapuava 14/05/1973

67 ANOS 
Cooperativa Agraria Agroindustrial 05/05/1951

72 ANOS 
Colégio Adventista 13/05/1946

81 ANOS 
Farmácia Trajano 20/05/1937

111 ANOS 
Colégio Nossa Senhora de Belém 07/05/1907

FUNDAÇÃO FUNDAÇÃOEMPRESA EMPRESA EMPRESA

1 ANO 
Magnifique 25/05/2017
Energisa Sul-Sudeste 23/05/2017
Studio Fiscal Guarapuava 18/05/2017
Nutrir Gastronomia Saudável 17/05/2017
Móveis Lourdes 16/05/2017
Engebrava 15/05/2017
Orthodontic 03/05/2017
2 ANOS 
Mattos e Martins 04/05/2016
Protec 02/05/2016
3 ANOS 
Consaúde 27/05/2015
Posto Maxsul 25/05/2015
Mestre da Navalha 11/05/2015
4 ANOS 
Resfrimaq 26/05/2014
5 ANOS 
Maria do Rocio Cordeiro da Silva 24/05/2013
Znet Telecom 15/05/2013
6 ANOS 
Maria Bonita - Loja 2 11/05/2012
Locadora Video Max 07/05/2012
Ortoclinic Odontologia 03/05/2012
Pontual Calçados 02/05/2012
7 ANOS 
Rede TV Play 30/05/2011
Recitech Equipamento e Segurança do Trabalho            19/05/2011
Kintof Pneus e Autocenter Multimarcas 12/05/2011
Guarapet Distribuidora 09/05/2011
Rede Sul de Notícias 09/05/2011
8 ANOS 
Seven Motors Comércio de Veículos LTDA 24/05/2010
Agrícola AGP 21/05/2010
Vip Lava-Car 14/05/2010
Mercado Tangara 11/05/2010
BS Assessoria 10/05/2010
9 ANOS 
Ideal Auto Peças 26/05/2009
Sandra Hyczy Fotografia 20/05/2009
10 ANOS 
Diag Max Odonto 28/05/2008
Seralle Calçados 13/05/2008
12 ANOS 
Decker Advogados Associados 24/05/2006

13 ANOS 
Mix 20/05/2005
Vicofarma Farmácia Manipulação 09/05/2005

15 ANOS 
Aliança Contabilidade 20/05/2003
MP Corretor de Imóveis 19/05/2003
Royer/Mania Urbana 02/05/2003

17 ANOS 
Viga Forte - Materiais de Construção 23/05/2001

18 ANOS 
Glax Vidros e Acessórios 02/05/2000

19 ANOS 
Klicar Veículos 31/05/1999
Lorena Rigoni Ragugneti-Dentista 10/05/1999
Tijolão Materiais de Construção - Loja 2 02/05/1999

20 ANOS 
Nurrfon 21/05/1998
Fortcar Center 11/05/1998
Auto Peças Bonsucesso 02/05/1998
Floricultura Haus Hom 02/05/1998

21 ANOS 
Encape Papelaria 12/05/1997
Fabi Recapagens de Pneus LTDA 05/05/1997
Baterias Libra 02/05/1997

22 ANOS 
Martins Materias para Construção 27/05/1996
Auto Latas Globo 02/05/1996
Metalurgica Filipin 01/05/1996

23 ANOS 
Gilvan Tecidos 02/05/1995

27 ANOS 
Afufape 31/05/1991

28 ANOS 
Funerária Santa Cruz 09/05/1990

32 ANOS 
Gralha Azul 23/05/1986

35 ANOS 
Erva Mate 81 03/05/1983

36 ANOS 
Guarapuava Diesel 17/05/1982
39 ANOS 
Unimed Guarapuava 16/05/1979

EMPRESA

NOVOS ASSOCIADOS

Lumia Fisioterapia Dermatofuncional 19/03/2018
Móveis Lourdes 19/03/2018
Vem Comunicar 20/03/2018
Posto Cidade dos Lagos 20/03/2018
Kida Hora Artigos para Festas 21/03/2018
Massa Fm 105.7 21/03/2018
Ponto das Capas 23/03/2018
Apolar Imóveis 23/03/2018
Grão Café 23/03/2018
Fellipe Silvester 23/03/2018
Alles Store 03/04/2018
Premier 04/04/2018
Influx Guarapuava 04/04/2018
Flip Wash 04/04/2018
Meraki Intercambio E Viagem 07/04/2018
Cn Cabeleireiro E Cosméticos 05/04/2018
Alvaro Leandro Bahls 09/04/2018
Ativa Kids 07/04/2018
Iot Guarapuava - Instituto De Ortopedia 09/04/2018
Todeschini Guarapuava 12/04/2018
Munhoz Engenharia 12/04/2018
Sucrer Confeitaria 16/04/2018
Restaurante Fogão À Lenha 16/04/2018
Michelc Assessoria Contábil 12/04/2018

ADESÃO

FUNDAÇÃO
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Coluna
INTEGRACIG

INTEGRACIG - 13.04.18

Fotos: ACIG

1 – André e Anna Christina Rocha Venâncio (Casa Flor)

2 – Ricardo Sampaio (Studio Hall Eventos)

3 – Ana Flávia Rocha Chepluski (Lumia Fisioterapia 
Dermatofuncional)

4 – Claudia Mussio, Lucas Baldasso e Luciane Baldasso (Lu Flores)

5 – Leticia Mello e Cristiane dos Santos (Objetiva Odontologia)

6 –Nayara Beatriz Nunes, Paulo Cesar Nunes e Weligton Mendes (MP 
Vidros Temperados)

7 –Thiago Tatim e Rafaela Franciosi (Odonto Master)

8 –Kely Rocha Fabri e Osmael Lysenko (Lysenko Locação)

9 – Janos de Matos Horst e Claudia Keller (Dell Anno)

10 – Aramis Dominico, Sandra Zanardi, Lais M. Juir e Jeferson Pereira 
(Zanardi Contabilidade)

11 – Luiz Carlos Hofmann Junior e Flavio Ono (QTI – Qualidade em 
Tecnologia da Informação)

12 – Alessandra Gelinski, Rodrigo Waschburger e Simone Lozeckyi 
(Evidência Corretora de Seguros)

13 – Andirai Pereira Cardoso de Sá e Vanessa Vier Kreuscher (Ensina 
Mais Complemento Escolar)

14 – Wilson José Bulka (Massa FM 105,7) e Silmara Bochnia (Acig)

15 – Luiz Carlos Pieta (Caixa Econômica Federal Ag. Guarapuava)

16 – Nataly de Paula Lourenço e Dirlene Bonfim (Matheus Calçados e 
Confecções)

17 – Lara Mena Sganzerla (Tevah Moda Masculina)

18 – Fermino Mottere e José Heide de Oliveira (Apolar Imóveis)

19 – José Heide de Oliveira (Ponto das Capas)

20 – Rudival Kasczuk (Fortcar Center)

21 – Lilian Waschburger Cadore (Evidência Corretora de Seguros)

22 – Elizabeth Machado (Revista Visual)

23 – José Valdir Ribeiro e Adão Faustino (Adrimáquinas)

24 – Ana Paula Marchioro Chimiloski (2W Ferramentas Elétricas)

25 – Cledemar Mazzochin (Inviolável) e Loudes Figueiredo Leal 
(Imprendere) 
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2ª FEIRA DE NEGÓCIOS DO NÚCLEO MULTISSETORIAL DA 
MULHER EMPRESÁRIA EVIDENCIA GUARAPUAVA COMO SEDE 
DE UMA DAS MAIORES RODADAS DE NEGÓCIOS DO BRASIL 

Troca de informações. Estabelecer parcerias. 
Fazer networking. Estes são os principais objetivos 
de uma Rodada. A presidente do CEME aponta que, no 
contexto de Guarapuava, este modelo de negociação 
é fundamental para o fortalecimento e valorização de 
laços empresariais locais e regionais. “Percebemos 
que após a 1ª Feira, as pessoas passaram a comprar 
mais produtos e serviços de nossa cidade. Muitos 
compravam em outras regiões, como os polos de 
Curitiba ou Cascavel, mas nós queríamos mostrar que 
temos muita coisa boa na nossa cidade que, muitas 
vezes, não são conhecidas. A Rodada de Negócios 
serve para identificar inovações, modelos de gestão, 
serviços e produtos locais. É uma valorização do que 
temos aqui”, destaca.

Para o presidente da Associação, Rudival 
Kasczuk, esta oportunidade de conhecer melhor 
os compradores e fornecedores locais amplia as 
possibilidades de negociações e, consequentemente, 
promove o desenvolvimento econômico da região. “É 
justamente para este tipo de evento que a ACIG existe 
há 63 anos. É muito importante que Guarapuava 
enquanto polo regional promova oportunidades para 
fomentar laços e desenvolver projetos em parceria 
entre os empresários locais e das cidades vizinhas. 

Foram cinco meses de dedicação do Núcleo 
Multissetorial da Mulher Empresária da Associação 
Comercial e Empresarial de Guarapuava (ACIG), 
para planejar e organizar a 2ª Feira de Negócios, 
que ocorreu nos dias 11 e 12 de abril, no Vittace. 
Na 1ª edição, em 2017, o grande destaque da Feira 
foi a realização da maior Rodada de Negócios do 
Paraná, que contou com a participação de 168 
empresários e líderes divididos em três arenas de 
negócios. Devido ao grande sucesso do primeiro 
evento, a organização ampliou o número de 
participantes e arenas, almejando figurar entre 
os maiores eventos nacionais deste gênero. 
Deu certo. Este ano, 245 empresários e líderes 
estiveram reunidos na Rodada de Negócios, 
divididos em cinco arenas. 

“Não falam que a melhor propaganda é o 
boca-a-boca? O empreendedor e seus líderes, 
com as suas motivações, tem dois minutos para 
vender o seu produto ou serviço. Quer melhor 
propaganda que essa?”. Estas são as palavras da 
presidente do Conselho Empresarial da Mulher 
Executiva (CEME), Lara Cerize Mena Sganzerla, 
para explicar resumidamente a dinâmica de uma 
Rodada de Negócios. 

245 empresários e líderes participaram da Rodada de Negócios. 
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Nossa cidade tem o papel de ser precursora do 
desenvolvimento socioeconômico regional”, avalia.

cinco melhores empresas para se trabalhar na 
América Latina”, conta.

Assim como no ano passado, este ano a 
Feira de Negócios contou com grande adesão 
da classe empresarial guarapuavana, nas duas 
noites. Por isso, o evento passou a fazer parte do 
calendário oficial da Associação Comercial, que 
deve organizar a Feira a cada dois anos.

Na segunda noite do evento, o empresário 
Mário Valério Gazin, ministrou uma palestra 
bastante inspiradora que versou sobre varejo, dicas 
empresariais e gestão de pessoas. Conhecido 
pelo estilo arrojado de liderança e pela visão 
estratégica, Gazin apresentou a sua história de 
empreendedorismo que iniciou com uma lojinha 
de móveis do interior do Paraná e hoje totaliza 
mais de 243 lojas de móveis, eletrodomésticos, 
eletroeletrônicos, informática, telefonia, entre 
outros. As empresas estão espalhadas pelos 
estados do Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Tocantins e 
Goiás. Conforme Gazin, o foco de sua administração 
está alicerçado na qualidade da gestão de pessoas. 
“Ano passado, todas as unidades da empresa 
totalizaram 7.685 funcionários e eu conheço quase 
todos. Este ano o objetivo é passar de oito mil 
pessoas. Por vários anos consecutivos figuramos 
entre as melhores empresas para se trabalhar no 
Brasil e, em 2017, entramos para o ranking das 

Palestra com Mário Valério Gazin 

O Núcleo Multissetorial da Mulher Empresária agradece o apoio de todos os patrocinadores 
da 2ª Feira de Negócios, que foram fundamentais para garantir o sucesso do evento:

Com o evento, Guarapuava figura no ranking das maiores Rodadas de Negócios do país

Palestra com Mário Gazin encerrou a programação da 2ª Feira de Negócios

O prefeito de Guarapuava, Cesar Silvestri 
Filho, participou de ambas as edições da Feira 
de Negócios e analisa que este modelo de evento 
demonstra que o empresário guarapuavano está 
buscando realizar ações fora do convencional, 
procurando alternativas e se arriscando mais em 
busca de novidades. “Acredito que é esse espírito 
que vai fazer a nossa economia se alavancar. 
Guarapuava já está vivendo um momento 
diferenciado, com diversas conquistas importantes 
mesmo em tempos de crise. A crise está passando 
e nós vamos saber aproveitar esse bom momento 
da economia, principalmente com empresários 
com essas características inovadoras”, considera.
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Até o dia 14 de maio, estão abertas as inscrições 
para o Prêmio Mérito Empresarial, organizado pelo 
Conselho do Jovem Empresário (CONJOVE), com o apoio 
da ACIG. A premiação já virou tradição em nossa cidade, 
porque é a única iniciativa local que reconhece empresas 
por mérito de gestão. A avaliação é realizada através de 
pontuações baseadas no Modelo de Excelência da Gestão 
(MEG) e as categorias para concorrência são: Micro, 
Pequena, Média, Grande Empresa e Inovação.

 A metodologia de avaliação do PME 2018 
permanecerá no mesmo formato das edições anteriores, 
iniciando-se com a autoavaliação das empresas 

O presidente do Conselho do Jovem Empresário, 
Thiago Pfann, conta que a novidade deste ano é a inclusão 
da categoria MEI no cadastramento das empresas. 
“Incluímos a possibilidade de participação dos MEIs, 
porém eles ainda serão avaliados dentro da categoria 
Microempresa. Nossa proposta é criar uma categoria 
exclusiva para MEI nas próximas edições”, afirma.

 Para Pfann, o objetivo do CONJOVE com a 
organização do PME não é somente realizar uma 
competição que premia as empresas conforme a 

PRÊMIO MÉRITO EMPRESARIAL 2018:  OPORTUNIDADE 
PARA AVALIAR A GESTÃO DA SUA EMPRESA GRATUITAMENTE

CONJOVE

pelo questionário online que aborda seis aspectos 
da administração: gestão estratégica, marketing, 
finanças, pessoas, socioambiental e inovação. A partir 
do resultado deste questionário, o gestor recebe um 
gráfico radar que indica o diagnóstico do negócio. 
As cinco empresas com os melhores desempenhos, 
de cada uma das cinco categorias de concorrência, 
passam para a etapa dois. Neste segundo momento, 
os empresários recebem a visita de um profissional 
que coletará as evidências dos aspectos de gestão 
apontados no questionário, para finalmente definir o 
ranking final de classificação. 

excelência de suas práticas de gestão, mas principalmente 
disponibilizar uma ferramenta de autoavaliação criteriosa 
para as empresas. “A partir da avaliação, o empresário 
conseguirá visualizar com maior clareza quais são suas 
fortalezas e suas fraquezas, passando a ter informações 
sólidas que o auxiliem na elaboração de planos de ações 
objetivados na melhoria de seus processos”, explica.

 Ficou interessado? Ainda dá tempo de participar. 
As inscrições são realizadas, exclusivamente, através 
do site: www.meritoempresarial.acig.com.br.

1ª ETAPA

• Preenchimento de questionário sobre a empresa
• Gráfico radar com o diagnóstico da empresa
• Classificação dos mais bem avaliados por categoria

2ª ETAPA

• Visita técnica do consultor nas empresas classificadas

3ª ETAPA

• Premiação dos vencedores  das categorias Micro, Pequena,
Média, Grande Empresa e Inovação no Jantar do Empresário
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Parte da programação do Jantar do Empresário 
trata-se da tradicional homenagem às empresas que 
comemoram decênios, que neste ano será destinada 
às empresas associadas à ACIG que aniversariaram 
em 2017 e 2018. Por este motivo, na edição da 
Revista ACIG do mês de abril ,  iniciamos uma série 
de reportagens especiais abordando as histórias de 

No auge de seus quase 80 anos de idade, o 
seu Anézio, proprietário do escritório Anézio Bastos 
Silvério Contador, dedicou 60 anos de sua vida à 
contabilidade. Formado em 1957 como Técnico 
em Contabilidade, começou a trabalhar no ramo e 
nunca mais abandonou a profissão.     

Durante nossa conversa, Silvério relembrou 
características da atividade contábil no início da 
década de 1960 e as transformações pelas quais 
ela passou até hoje. “Aconteceram mudanças 
radicais na profissão desde a época em que me 
formei. Antes toda a escrituração era manual, o 
diário, a conta corrente, o cálculo de percentagem 
de lucro, o balanço. Naquela época, tudo era feito 

Como o próprio nome sugere, a rádio Difusora é 
A Pioneira em comunicação via rádio em Guarapuava. 
Na época de sua fundação, em 1947, sem todo o 
advento das tecnologias do mundo moderno, o 
rádio teve um papel fundamental como veículo de 
informação e comunicação do município.

De acordo com o diretor geral da Rádio 
Difusora, Leonardo Becher de Mattos Leão, a rádio 
é um projeto que iniciou com o seu bisavô. “Ele 
foi um dos precursores da nossa família. Em um 

LEGADOS EMPRESARIAIS: 
NEGÓCIOS COM MAIS DE 60 ANOS DE MERCADO

Especial Jantar do
EMPRESÁRIO

algumas destas empresas. Dando prosseguimento 
ao trabalho, para a segunda matéria da série, 
conversamos com as empresas Anézio Bastos 
Silvério Contador, Difusora A Pioneira, Farmácia 
Trajano e Colégio Nossa Senhora de Belém, como 
representantes dos decenários com 60, 70, 80 e 110 
anos de atuação no mercado, respectivamente.

na máquina de somar, porque ainda não existia 
máquina de calcular. A máquina de escrever era 
usada para fazer guias de pagamento e, mais tarde, 
já começaram a fazer a escrituração contábil por 
máquina de escrever adaptada”, conta. 

Ainda falando sobre as mudanças, o contador 
lembra-se do surgimento de outros equipamentos que 
auxiliaram a profissão. “Depois surgiram as máquinas 
elétricas de escrever e de somar, que já faziam algumas 
operações diferentes. Então, mais recentemente 
surgiu a calculadora, que nós usamos até hoje. Com 
a popularização do computador a contabilidade ficou 
mais fácil, porque existem programas específicos para 
fazer todos esses processos a partir do lançamento 
dos valores”, explica.

Em 60 anos de profissão, o seu Anézio tem 
muitos clientes desde a época do início de sua 
carreira e, segundo ele, estes relacionamentos são 
o seu legado profissional. Por isso, o contador não 
pensa em parar de trabalhar tão cedo. “Os meus filhos 
às vezes dizem “Pai, porque você não para?”. Eu não 
tenho perfil para ficar parado. Eu gosto de levantar 
cedo, de vir trabalhar e acho que estou vivendo em 
função disso, porque amo a profissão. Sabe quando 
dizem que não da lucro, mas é divertido? Então, é 
mais ou menos assim... Eu realmente faço isso com 
amor”, conclui.

60 anos trabalhando com assessoria contábil

70 anos comunicando via rádio

Anézio Bastos de Silvério, proprietário do escritório Anézio Bastos Silvério Contador

Leonardo Becher de Mattos Leão, diretor geral da Rádio Difusora A Pioneira
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Especial Jantar do
EMPRESÁRIO

primeiro momento, adquiriu a rádio em sociedade, 
mas alguns anos depois eles dividiram essa 
empresa, e a minha família, desde então, passou 
unicamente a fazer a administração da emissora, 
durante os mais de 70 anos que nós estamos 
completando”, conta.

O diretor relembra a sensação de estar em 
contato com o rádio quando ainda era criança. 
“Estive sempre acompanhando e participando dos 
programas de rádio, desde pequenininho. Nossos 
pais sempre nos traziam e a gente queria pegar o 
microfone e falar alguma coisa, mandar um abraço 
para o pessoal. Sempre foi muito divertido estar 
nesse meio”, recorda.

Mesmo com difusão de outros meios de 
comunicação, como a televisão e a internet, o 
rádio continua sendo uma forte ferramenta de 

comunicação, presente diariamente na vida das 
pessoas, seja em cidades de interior ou em grandes 
centros.  De acordo com a Pesquisa Brasileira 
de Mídia 2016, por exemplo, 30% dos brasileiros 
utilizam o rádio como principal meio de informação, 
sendo que 66% dos entrevistados declararam ouvir 
rádio pelo menos um dia da semana e 35% dos 
pesquisados escutam todos os dias da semana. 
“Por mais que a tecnologia aumente, sempre 
vai existir a comunicação via rádio, por ser uma 
tecnologia barata de alta frequência. Além do 
mais é uma paixão, as pessoas que gostam 
muito de comunicação acabam se apaixonando 
pelo meio, porque o rádio traz muito a mecânica 
de comunicação com o povo, onde as pessoas 
expressam seus sentimentos, as suas emoções e 
as histórias de vida”, finaliza Leonardo.

A história da Trajano tem como protagonista 
duas mulheres a frente de seu tempo, a dona 
Judite Bastos de Oliveira e a sua filha Laura 
Terezinha Bastos de Oliveira. Há 80 anos, em 1937, 
a Judite, que era muito interessada pela dinâmica 
do comércio, teve a ideia de abrir uma farmácia 
em Guarapuava. Na época, os medicamentos 
eram todos manipulados e por muito tempo 
continuaram assim, porque somente na década de 
1970 os remédios passaram a ser industrializados. 
Portanto, Judite é considerada uma das principais 
pioneiras no ramo farmacêutico da cidade. O seu 
trabalho teve continuidade quando a Laura, sua 
filha, assumiu a administração da Farmácia Trajano 
em 1976 e começou o trabalho de expansão da 
empresa dentro e fora de Guarapuava.

Atualmente, existem 14 Farmácias Trajano 
em Guarapuava e outras unidades espalhadas 

pelas cidades de Campo Mourão, Irati, São 
Mateus do Sul e Porto União, que totalizam 
aproximadamente 350 funcionários. Quem conta 
toda essa história de empreendedorismo familiar é 
o filho da dona Laura, Luis Manoel Oliveira Martins. 
“A partir de 1994 eu comecei a atuar na empresa. 
Sou farmacêutico, comecei trabalhando na minha 
área de formação e no decorrer dos anos passei a 
contribuir com a administração da empresa, sob 
a liderança da minha mãe. Agora, como diretor 
geral, trabalho para manter a empresa, sempre 
com os mesmos princípios de honestidade e de 
ética que são as marcas deixadas por minha avó 
e mãe”, relata. 

Conforme o farmacêutico, atualmente a 
Trajano se equipara às farmácias de grandes 
centros, tanto em relação aos serviços e produtos, 
quanto à infraestrutura moderna da rede. “Temos 
farmácias espalhadas em pontos bem estratégicos 
da cidade. Proporcionamos serviços exclusivos 
da Trajano, como a loja 24 horas, as entregas em 
domicílio – que hoje basicamente a Trajano e mais 
outra faz. Nossa equipe de profissionais é muito 
experiente, o que passa a confiança para o cliente 
no momento do atendimento. Temos nutricionistas 
dentro da Farmácia e espaço exclusivo para 
diabéticos”, conta. Ou seja, para o Luis, após 
80 anos de empreendedorismo e expansão, a 
Farmácia se mantem no mercado pela excelência 
em prestação de serviços de saúde.

80 anos prestando serviço de saúde 

Inauguração da Farmácia Trajano em Irati, em 1998. Na foto Laura Terezinha Bastos de 
Oliveira está acompanhada do gerente da Farmácia e de seus três filhos Paulo Sérgio, 
Luis Manoel e Ana Claudia.
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Congregação das Irmãs Missionárias de São 
Carlos Borromeu-Scalabrinianas, que são as 
responsáveis até os dias de hoje. “Elas fizeram a 
doação e continuaram a missão delas em outros 
locais. Nosso carisma é voltado para a acolhida, 
para o imigrante, então elas entregaram o colégio 
para uma congregação que daria continuidade ao 
trabalho”, explica Jucelaine.

 Logo que assumiram a administração do 
colégio, as irmãs Scalabrinianas começaram as 
obras para ampliar os espaços, com o aumento 
dos prédios como o auditório e a biblioteca, 
por exemplo. Nestes 110 anos, a prioridade da 
educação ofertada pelo colégio sempre esteve de 
mãos dadas com os valores cristãos de acolhida, 
solidariedade e união, com ênfase na família 
participando do processo escolar dos alunos. 
Para a Irmã, o diferencial da educação do Colégio 
Belém está no desenvolvimento de valores. 
“Não é só preparar o aluno para o vestibular, 
mas é preparar o todo, a essência. O jovem tem 
que ser profissional com uma base educacional 
solidificada, mas, sobretudo, precisa ser uma 
pessoa com valores”, finaliza.

Considerado o primeiro colégio particular da 
cidade, o Belém iniciou as  atividades com apenas 
quatro alunos e uma professora e, atualmente, totaliza 
pouco mais de 600 alunos e quase 50 professores.     

 Nas entrelinhas destes relatos, 
percebemos também um pouquinho da história 
de Guarapuava. Cada um em seu ramo, cada um 
há seu tempo, enfrentaram diferentes momentos 
sócio-histórico-culturais em nossa cidade.

Nas próximas edições, a série Especial 
Jantar do Empresário abordará as empresas que 
comemoram entre 10 e 50 anos em 2018.

Especial Jantar do
EMPRESÁRIO

Dos 198 anos de Guarapuava, 110 tiveram 
a participação do Colégio Nossa Senhora de 
Belém, ou seja, mais da metade da história da 
cidade. O Colégio teve início em 7 de maio de 
1907, quando um grupo de irmãs da Congregação 
das Irmãs Missionárias Servas do Espírito Santo 
vieram a Guarapuava para atividades pastorais. 
No mesmo ano, elas abriram as portas de sua 
casa e fundaram o Educandário Nossa Senhora de 
Belém. Rapidamente o número de alunos começou 
a aumentar e as irmãs precisaram ampliar o 
espaço, conforme conta a atual responsável pela 
administração do Colégio, Irmã Jucelaine Aparecida 
Soares. “Quando elas chegaram era apenas uma 
casa de madeira que funcionava como internato 
e externato, neste mesmo espaço, por isso este 
prédio é considerado patrimônio da cidade. Elas 
começaram com ajuda do estado no início, mas 
como o estado não conseguiu contribuir muito, a 
própria população se mobilizou para ajuda-las a 
construir, através de doações”, conta. 

Depois de quase 50 anos de atividades, 
em 1956, as irmãs doaram a escola para a 

110 anos educando com valores cristãos

Irmã Jucelaine Aparecida Soares, responsável pela administração do Colégio Nossa 
Senhora de Belém
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Na primeira quinzena de abril, membros da diretoria e 
empresários associados à ACIG reuniram-se em Assembleia 
Geral, na sede da entidade, para aprovar a prestação de contas 
relativas ao exercício do ano de 2017 e para aclamação da 
nova gestão referente ao biênio 2018-2020. Este ano, apenas 
uma chapa se inscreveu para assumir a diretoria executiva 
da entidade, por isso a eleição foi realizada por aclamação, 
conforme determina o Estatuto Social da Associação, 
CAPITULO VI – DAS ELEIÇÕES, artigo 70, segundo parágrafo: 
“Em caso de existir somente uma chapa inscrita, ou, somente 
uma chapa tenha sido homologada, esta será eleita por 
aclamação”. Na Assembleia Geral, os empresários que 
compõem a nova diretoria executiva e o conselho deliberativo 
foram apresentados à classe empresarial. Entretanto, a posse 
da gestão 2018-2020 ocorrerá somente no dia do Jantar do 
Empresário, em 21 de julho. O próximo presidente será o atual 
2º vice-presidente da entidade, Cledemar Antonio Mazzochin, 
ao lado do 1º vice-presidente Acássio Antonelli e da 2ª vice-
presidente Maria Inês Guiné. 

O atual presidente da entidade, Rudival Kasczuk, aponta 
que a gestão 2016-2018 ditou um ritmo de administração 
que contribuiu para legitimar o protagonismo da ACIG como 
uma das promotoras do desenvolvimento econômico de 
Guarapuava e região. De acordo com Kasczuk, justamente 
por estes motivos, a eleição da nova gestão ocorreu por 
aclamação, com o apoio e aceitação dos associados em 
dar continuidade ao trabalho que vem sendo realizado. “O 
Mazzochin acompanhou passo a passo da gestão 2016-
2018 e dará continuidade ao nosso trabalho, junto com 
uma diretoria muito comprometida. Cada um tem a sua 
particularidade como gestor, mas acredito que a Associação 
vai ter uma mesma direção, com foco no aumento do número 
de associados visando o fortalecimento da entidade”, explica.

Após a posse da nova diretoria, Kasczuk passa a ser o 
presidente do Conselho dos ex-presidentes da ACIG, atuando 

GESTÃO ACIG 2018-2020:
DIRETORIA ELEITA ASSUME EM JULHO

ELEIÇÃO

como conselheiro da próxima gestão. “Recentemente o 
Conselho de ex-presidentes voltou a ser ativo. Vou ser mais 
um conselheiro, assim como os demais ex-presidentes. A 
Associação sempre vai estar no meu coração. Administrar a 
ACIG tem sido uma experiência única na minha vida”, conta.

Conforme o presidente da Associação na gestão 
2018-2020, Cledemar Antonio Mazzochin, uma das 
metas de sua administração será atingir a marca de dois 
mil associados, o que significa dobrar o número atual 
de sócios. “Para chegar a essa marca, nós precisamos 
continuar fazendo um bom trabalho para que a Associação 
seja reconhecida, seja atuante e esteja cada vez mais 
fortalecendo o comércio não somente do centro, mas 
dos bairros e das comunidades”, aponta. Nessa linha, 
Mazzochin explica que a característica de sua gestão será 
atuar no sentido de descentralizar o comércio. “O comércio 
tem que ser pensado como um todo. Muitas vezes, quando 
se fala em comércio, as pessoas só lembram-se do centro 
da cidade, mas é muito importante reconhecermos os 
bairros e as comunidades de interior que também tem um 
comércio forte. Nós precisamos, cada vez mais, fazer com 
que este comércio se fortaleça”, ressalta. 

Historicamente esta é a Diretoria Executiva com o maior 
número de representantes femininas. Dos 17 membros, cinco 
são mulheres, o que equivale a 30% dos cargos. Para a atual 
diretora de eventos e futura 2ª vice-presidente da entidade, 
Maria Inês Guiné, esta mudança acompanha o momento que 
está vivendo nossa cidade. “Guarapuava vem apresentando 
novas oportunidades nos mais variados aspectos e tendo 
as mulheres como protagonistas em várias situações. Elas 
estão em grande número à frente dos negócios, imprimindo o 
ritmo feminino e participando do desenvolvimento econômico 
e social de Guarapuava e região”, assinala.

Assembleia Geral para aclamação da chapa inscrita ocorreu no dia 4 
de abril, na sede da Associação

REPRESENTATIVIDADE FEMININA
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Coluna
EMPREENDEDOR

A sócia-proprietária da Magnifique Centro Clínico e Estética, Ananery 
Martins Olivo, conversou com a Revista ACIG sobre a sua recente história 
de empreendedorismo e as características do seu negócio. A empresária 
é formada em Biomedicina, pós-graduada em Biomedicina Estética e pós 
graduanda em Biortomolecular e Envelhecimento Saudável. Professora do 
curso de Biomedicina da Faculdade Campo Real e coordenadora da pós-
graduação em Estética na mesma faculdade.

Trabalho qualificado 
e inovação em 
Biomedicina Estética 
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sócia. Juntas, inauguramos em 2017, o Centro Clínico e 
Estética Magnifique.

O QUE A MAGNIFIQUE SIGNIFICA PARA VOCÊ?
É minha paixão, minha vida, um caminho de 
autorrealização. A concretização de um sonho que 
foi conquistado através de muito esforço. Após anos 
trabalhando e adquirindo experiência como biomédica 
em clínicas de Guarapuava, Toledo, Curitiba e Irati, hoje 
posso oferecer o melhor serviço para as clientes que 
frequentam a Magnifique, proporcionando o sentimento 
de realização pessoal às clientes. 

Coluna
EMPREENDEDOR

COMO SURGIU A IDEIA DE ABRIR A MAGNIFIQUE? 
EM QUE ANO? CONTE UM POUCO SOBRE ESSA SUA 
HISTÓRIA DE EMPREENDEDORISMO.
Atuo na área há três anos e sou uma das pioneiras em 
Biomedicina Estética em Guarapuava. Sempre tive o sonho 
de ter uma Clínica Estética, e depois de adquirir experiência 
no mercado de trabalho, me especializar, fazer vários 
cursos e terminar minha pós-graduação, senti que era o 
momento certo. Acredito que quando temos um objetivo 
de vida, precisamos nos unir a pessoas com os mesmos 
que nós, por isso, minha amiga Alessandra Dantas Faria, 
começou a fazer parte deste sonho e se tornou a minha 

Alessandra Dantas Faria e Ananery Martins Olivo, sócias-proprietárias do Centro Clínico e Estética Magnifique.
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tratamentos estéticos, e a preocupação com a boa aparência 
não acaba diante da atual dificuldade econômica no cenário 
nacional. O mercado estético é hoje, graças a nossa cultura, 
conceituado como um bem indispensável na vida de 
cada brasileiro. O mercado hoje é tão vasto, que algumas 
pessoas estão superando a crise com a abertura de novos 
empreendimentos no ramo, mesmo com a retração econômica.

QUAIS SÃO OS DESAFIOS DE ADMINISTRAR O PRÓPRIO 
NEGÓCIO? E QUAIS SÃO OS PONTOS POSITIVOS?
O grande desafio é encarar uma rotina cheia de afazeres e 
lidar bem com todas as pessoas envolvidas na empresa, 
como funcionários, clientes e fornecedores. Deve-se ter 
calma para não insatisfazer nenhum deles. Afinal, todos 
são importantes para o sucesso do empreendimento. Em 
contrapartida quem segue o caminho do empreendedorismo 
percorre uma jornada que tem tudo para ser maravilhosa. 
Afinal, ter o próprio negócio pode garantir ótimos ganhos, 
realização profissional e muito aprendizado.

QUE CONSELHO VOCÊ DARIA PARA QUEM ESTÁ 
INICIANDO UM EMPREENDIMENTO?
Estudar, se qualificar cada vez mais e acompanhar as 
novas tendências e tecnologias oferecidas pelo ramo em 
que se vai atuar aumenta as chances de uma carreira 
ou negócio bem-sucedido. É fundamental manter-se 
motivado, porque por pior que estejam as coisas, alguém 
motivado não vai “perder a vontade” de fazer o que é 
preciso para reverter a situação. 

COMO É FORMADA SUA EQUIPE DE TRABALHO?
Atualmente a Clínica conta com duas profissionais da área de 
Estética com formações distintas, sendo uma Biomédica com 
especialização em Biomedicina Estética e Patologia, e, uma 
Fisioterapeuta, atuante na área de Dermatofuncional.

QUAIS SÃO OS SERVIÇOS OFERECIDOS NO CENTRO?
Na parte de beleza facial nós trabalhamos com botox, 
preenchimento facial, laser, peeling químicos, peeling de 
diamante e cristal, intradermoterapia/mesoterapia, lipo de 
papada, fios de sustentação, skinbooster, redução de olheiras, 
tratamento de melasmas, alongamento de cílios fio a fio e 
micropigmentação de sobrancelhas e design. Na área de boa 
forma e bem estar, nós temos massagem relaxante, drenagem 
linfática, limpeza de pele, modeladora e emagrecimento. Além 
disso, temos tratamentos para celulite, gordura localizada, 
estrias, flacidez, entre outros.

QUAL É SEU PÚBLICO-ALVO? COMO É A SUA RELAÇÃO 
COM ESSAS PESSOAS?
Pessoas que buscam melhorar a autoestima e a qualidade de 
vida. Temos uma relação muito próxima com o nosso cliente, 
procurando atender a necessidade de todos com um olhar 
personalizado e especializado para cada um.

MUITO SE FALOU EM CRISE NOS ÚLTIMOS ANOS NO 
BRASIL. A CRISE AFETOU OS NEGÓCIOS DA MAGNIFIQUE?
Na verdade, com ou sem crise, homens e mulheres continuam 
cuidando da beleza e antenados em novos produtos e 

Coluna
EMPREENDEDOR

A Magnifique funciona de segunda a sexta, das 9h às 11h30 e das 13h às 20h.

QUEM SEGUE O CAMINHO DO 
EMPREENDEDORISMO PERCORRE 
UMA JORNADA QUE TEM TUDO 
PARA SER MARAVILHOSA. AFINAL, 
TER O PRÓPRIO NEGÓCIO PODE 
GARANTIR ÓTIMOS GANHOS, 
REALIZAÇÃO PROFISSIONAL E MUITO 
APRENDIZADO

“

“
Ananery Martins Olivo

Fotos: Castu Junior Fotografia
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MINHA MÃE É EMPREENDEDORA...      
E EU SEGUI OS PASSOS DELA

Mariana Gravon - franqueada da Arezzo, filha de Rosângela 
Gravon e neta da dona Maria Aurora Guimarães Gravon   

Daniel Carlos Gomes – gerente administrativo da Regina 
Papelaria, filho da dona Maria Clair de Almeida Gomes

Dia das
MÃES

Sabe aquela frase “Mãe é mãe”? Todo mundo 
já ouviu ou disse alguma vez na vida. A frase por 
si só, literalmente, não diz muita coisa. Ela só faz 
sentido quando nos evoca memórias e histórias 
singulares que passamos ao lado desses seres 

“Desde que eu nasci existe a loja Casa Modelo, 
fundada há quase 60 anos pela minha vó Lola e 
meu falecido avô Luiz. Meus avós abriram o negócio 
e trabalharam juntos, ele com sua percepção e 
dedicação aos produtos e ela mais à frente da parte 
financeira. Minha mãe Rosângela desde jovem 
começou a trabalhar no negócio da família e em 2004 
abriu a Century Sports. Desde criança eu chegava do 
colégio e ficava nesse ambiente comercial, cheguei 
a ter até uniforme como o das vendedoras, sempre 
estive acompanhando tudo de pertinho. Quando 
tinha 12 anos fui pela primeira vez em uma feira de 
calçados em São Paulo, junto com minha mãe e avó, 

“A minha mãe, Maria Clair, veio para Guarapuava 
mais ou menos em 1963 em busca de melhores 
condições de vida, porque a família dela era muito 
humilde. Naquela época não tinha as facilidades que 
a modernidade trouxe hoje, tudo era muito mais difícil. 
Até mesmo a posição da mulher na sociedade era 
diferente. Em 1965 surgiu a oportunidade de comprar 

tão cheios de luz que são as mães. Em busca de 
algumas destas histórias e memórias especiais, a 
Revista ACIG convidou três filhos para nos contar 
como a trajetória empresarial de suas mães refletiu 
em suas próprias trajetórias profissionais.  

assim eu fui aprendendo tudo com elas, desde como 
comprar, analisar o modelo e calce até a formular 
as grades. Minha mãe sempre quis que eu cursasse 
Administração para continuar nos negócios, porém 
eu decidi cursar Arquitetura que é uma de minhas 
paixões e acabei casando com um administrador. 
Então, quando surgiu a oportunidade de abrir uma 
Arezzo em 2014, eu e o Murilo decidimos aceitar 
o desafio de empreender. Hoje nós temos muitas 
clientes em comum, até pela proximidade das lojas, 
então algumas chegam na Arezzo e falam “eu já 
volto, só vou ali na vó”. Já me perguntaram se eu 
comprava calçado em outro lugar e é até engraçado 
falar que eu nunca comprei sapato em toda a minha 
vida, pois sempre tive na loja tudo de que precisei! 
Por fim, acredito que é um privilégio seguir os passos 
da minha mãe, que é uma mulher incrível e especial. 
Ter ela como mãe é poder contar com uma mentora 
para toda a vida, é ter suporte para empreender 
em todos os momentos. Minha mãe é meu eterno 
exemplo de força e determinação, é quem ensinou 
tudo o que sei e fundamental para essência de quem 
eu sou. Empreender, assim como ela e minha avó, 
traz uma conexão para nossa família! Sou grata por 
tê-la como minha mãe e por todos os sonhos que ela 
me ajudou a realizar!”

a Casa Regina, então a minha mãe junto com meu 
pai levantaram um dinheiro emprestado e fecharam 
negócio. A dona Clair começou a diversificar os produtos 
da Casa Regina, acrescentando alguns itens básicos de 
papelaria e logo o espaço já ficou pequeno, por isso ela 
aumentou o negócio mudando para aquela sala onde 
hoje é a livraria. Por muitos anos o nome da empresa 

Mariana Gravon Gois, Maria Aurora Gravon e 
Rosangela Gravon, na inauguração da Arezzo
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Rafaela Cunico Hyczy - sócia-proprietária da 
Sandra Hyczy Fotografia, filha da Sandra Hyczy

“Antes de ser fotógrafa, minha mãe trabalhou 
por muitos anos como bancária. Sempre teve um 
olhar atento e gostava de fazer fotos nossas, de 
momentos em família e viagens. Até que isso tudo 
aflorou de forma mais profissional. Em 2004 ela 
fez um curso na escola de fotografia Portfólio, em 
Curitiba, e logo abriu a empresa. Já são quase 14 
anos onde, ao longo dessa jornada, passou por várias 
fases dos vários ramos da fotografia. Casamentos, 
15 anos, formaturas, aniversários, ensaios externos. 
Uma grande aventura que ela corajosamente 
desbravou. Eu demorei um pouquinho pra me 
encontrar profissionalmente. Achei que seguiria os 
passos do meu pai, acabei cursando Agronomia. 

ficou Casa Regina, somente depois que passou a ter 
mais o formato de papelaria que foi mudado para Regina 
Papelaria. Eu e meus irmãos toda a vida ficamos dentro 
da loja, brincávamos entre os papéis, corríamos em 
volta das pilhas de mercadorias e, ao mesmo tempo, já 
estávamos interessados em conhecer sobre o negócio.  
Alguns anos depois, em 1972 o meu pai faleceu em um 
acidente de carro, a mãe tinha 28 anos, três crianças 

Até que percebi que não era pra mim. Brinco que 
eu “teimei” até perceber que meu caminho seria 
traçado no ramo artístico, ainda mais em fotografia. 
Eu gostava de fotografar, mas tinha vergonha de 
dirigir as pessoas e não me via protagonizando isso 
como minha mãe fazia.  Fui trabalhar com a minha 
mãe no final de 2015 - meio despretensiosamente, 
até me encontrar. Quem diria? Ali me encontrei. Em 
2016 comecei a cursar Publicidade e Propaganda e 
aí tudo foi se encaixando, descobri um grande amor 
pela fotografia escolar - do nosso projeto Momentos 
na Escola.  Minha mãe me inspira. A coragem que 
ela teve pra começar algo novo, do zero, e num 
mercado tão consolidado, são coisas que admiro 
muito. Na época ela não tinha estúdio - que era a 
sensação do momento; nem câmera digital - que 
já estava começando a entrar em cena. Mas ela, 
mesmo assim, começou. Com a câmera analógica 
e com ensaios externos, na raça. Foi conquistando 
seu espaço e hoje está aqui, com quase 14 anos 
contando as histórias dos momentos mais especiais 
de tantas pessoas. Me sinto honrada por começar a 
fazer parte também dessa história. Trabalhar com a 
minha mãe, mais do que uma grande escola, é um 
grande presente! Se eu herdar um pouquinho do seu 
talento e coragem, já serei muito feliz. Amo demais, 
mami poderosa! Feliz dia das mães”.

pequenas e dois negócios diferentes. Foi um desafio 
enorme. Ela entrava no banco e era escandaloso. Era 
escandaloso uma mulher entrar no banco na década 
de 70, ela era taxada com adjetivos pejorativos. Eles 
diziam “Como que uma mulher está trabalhando?” ou 
“O que ela está fazendo no banco?”. Mas ela sempre 
focou no crescimento da loja. Quando eu me formei 
na faculdade, a mãe já estava um pouco cansada por 
tudo que já havia passado, já não estava mais com o 
mesmo pique. Eu decidi vir para Guarapuava e ajudar no 
negócio. No ano seguinte o meu outro irmão também 
veio para administrar a papelaria. Então, começamos a 
trabalhar todos juntos, fomos crescendo aos poucos. 
A mãe sempre foi uma inspiração para a gente. Foi 
uma mulher desbravadora, o nosso maior orgulho. Ela 
sempre mostrou que nós podemos tudo. Não deixou 
em nenhum momento transparecer a dificuldade que 
ela estava sofrendo. É um exemplo como mulher de 
negócios, como cidadã, como pessoa, como mãe. 
Nós reconhecemos todo o sacrifício, a luta dela e 
passamos isso para nossos filhos”.

Sandra Hyczy e Rafaela Cunico Hyczy, na 
reinauguração da empresa Sandra Hyczy Fotografia

Maria Clair de Almeida Gomes, na 
cerimônia do Prêmio Divas 2013
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Nesta edição de maio da Revista ACIG, daremos 
início a Coluna Profissional do Mês que, como o 
próprio nome sugere, mensalmente, abordará uma 
das profissões que é tradicionalmente celebrada no 
mês de publicação da revista. Na estreia da coluna, 
falaremos sobre os bombeiros, que comemoram o 
dia internacional da profissão em 2 de maio, e são 
profissionais que atuam na prevenção e combate a 
incêndios, salvamentos e buscas.

 Para entender mais sobre esta profissão, 
conversamos com Comandante do 5º SubGrupamento 
de Guarapuava, Major Arlisson Sanchez Sales, sobre a 
sua trajetória profissional.  Ele relembra que o fascínio 
pela atividade teve início ainda na infância. “Eu falo que 
o bom bombeiro tem um espírito incendiário. Quando 
eu era pequeno eu tinha essa mania de tacar fogo em 
mato. Foi em uma situação dessas em meados de 
1980 que eu fiquei preso no meio de um fogo de mato, 
em Curitiba, e o corpo de bombeiros atendeu esse 
incêndio. Eu e meu amigo fomos resgatados, jogados 
em uma vala de água. Ali foi o meu primeiro contato 
com a profissão, ao ver o caminhão e os bombeiros 
salvando a gente”, conta.

 Anos depois, em 1991, Sanchez formou-se no 
colégio da polícia e em 1992 apresentou-se na academia 
para o curso de bombeiro. Após a diplomação de 3º grau, 
trabalhou em diversas unidades do Corpo de Bombeiros no 
Paraná, no Centro de Ensino e Instrução e no agrupamento 
aéreo, mas atualmente comanda Guarapuava. “Nosso 
SubGrupamento atende 21 municípios do Paraná. É uma 
região muito extensa. Os maiores municípios do estado 
estão na nossa região”, explica.

Conforme o Major, para ser bombeiro militar 
é preciso, antes de tudo, ter vocação.“Não faça isso 
por salário, por posição, porque é uma profissão que 
exige de você um espírito bastante forte para entender 
o limiar entre a vida e a morte. Por horas você está 
trabalhando em um parto, vendo a vida se iniciar, 

BOMBEIROS: TODO EMPENHO E SACRIFÍCIO EM PROL DA VIDA 

ELAS FAZEM A DIFERENÇA

Profissional do
MÊS

salvando vidas, mas também temos um contato muito 
próximo com a morte”, aponta. Sanchez conta também 
que “o juramento de formação militar é o único em que 
você penhora a tua própria vida. No juramento está 
independente do horário, em todo tempo e lugar, com 
elevado moral, espírito de sacrifício, mesmo com o 
empenho da própria vida. É um juramento que precisa 
ser honrado”, afirma.

O 5º SubGrupamento conta com três bombeiras 
femininas, duas oficiais e uma praça. A praça 
trabalha em Laranjeiras do Sul e as duas tenentes em 
Guarapuava. Apesar do quadro singelo em termos de 
composição feminina, Sanchez destaca a importância 
das mulheres no Corpo de Bombeiros. “Demorou 
muito para o quartelamento contar com a presença 
feminina. Se não me engano, foi a partir de 2002 
que nós passamos a ter mulheres aqui. Em termos 
históricos isso é muito recente. A presença delas traz 
para a nossa administração uma forma singular de 
observar as situações. Algumas coisas que passam 
batido para nós, elas conseguem perceber algo além 
do superficial. É muito importante termos as três 
bombeiras trabalhando conosco”, destaca. 

O 5º SubGrupamento de Bombeiros Independente 
de Guarapuava é parceiro da ACIG, pois atua na 
orientação e fiscalização de estabelecimentos 
comerciais em Guarapuava e região, 
objetivando prevenir incêndios e preservar a 
vida e o patrimônio. Os empresários podem 
solicitar o serviço de consultoria e execução do 
SubGrupamento, preferencialmente, às terças e 
quintas, no período matutino. 

Comandante do 5º SubGrupamento de Guarapuava, Major Sanchez, conversa com os 
bombeiros após a solenidade diária de hasteamento de bandeiras

1ª tenente Karen Pedrosa Pulga e Tenente Silmone Staciaki
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Esta página é um espaço dedicado a ideias 
boas e inovadoras que surgiram a partir de cursos 
do Empretec. No Brasil, o Empretec é realizado pelo 
Sebrae e capacita aproximadamente 10 mil pessoas 

Durante os seis dias de imersão, os alunos 
desenvolvem um planejamento de negócios para 
apresentar como trabalho final do curso e, assim, surgem 
bons cases empreendedores. Um deles é o da gerente do 
Sindicato Rural e editora-chefe da Revista Produtor Rural, 
Luciana de Queiroga Brem, formada na turma de 2017 do 
Empretec. A jornalista apresentou como trabalho final o 
projeto “Clube da Luluzinha”, uma ideia que saiu do papel 
e virou a sua segunda atividade de trabalho. “O Clube é 
um grupo de benefícios para mulheres, em que elas têm 
descontos em vários estabelecimentos do município, 
mediante apresentação da carteirinha de sócia Luluzinha. 
Ele funciona através do whatsapp, onde realizamos 
sorteios de brindes semanais e combinamos encontros 
para confraternizações entre as mulheres e as empresas 
parceiras. Nesse grupo nós temos divulgação, novidades, 
promoções e descontos”, conta Luciana.

BOAS IDEIAS, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO

INOVAÇÃO 

Luciana de Queiroga Brem, formada no curso Empretec em 2017

por ano. O curso é desenvolvido de acordo com uma 
metodologia da Organização das Nações Unidas 
(ONU) e tem como foco desenvolver e aprimorar 
características empreendedoras nos alunos. 

 Dentro do Clube, existem duas categorias: 1) 
as clientes Luluzinhas, que recebem a carteirinha de 
sócias e usufruem dos benefícios nos estabelecimentos 
de produtos e serviços parceiros e, 2) as empresas 
parceiras, que além de serem Luluzinhas, podem divulgar 
seus produtos e serviços no clube. Esta parceria tem 
garantido descontos de até 20% para as Luluzinhas em 
estabelecimentos parceiros. Para ter acesso ao Clube, 
basta realizar o pagamento de taxa única de 25 reais 
para a primeira categoria de participação e de 100 reais 
para a segunda categoria.

Conforme a jornalista, a sua meta do Empretec 
era conseguir 100 Luluzinhas e 10 empresas parceiras 
ao final do curso. Com muito esforço, a meta foi atingida 
e hoje, um ano após a formação, o Clube conta com 155 
mulheres e 45 empresas associadas. E, não foi somente 
a ideia de negócio que deu certo, Luciana garante que 
o curso deu suporte para o seu trabalho no Sindicato 
Rural. “No meu trabalho, a parte de gerenciamento da 
entidade foi aprimorada. Eu já cheguei lá querendo mudar 
muitas coisas e aos poucos nós estamos desenvolvendo 
a questão de profissionalização e de planejamento. No 
curso, desenvolvi habilidades empreendedoras tanto 
profissionais quanto pessoais. Acho que é um curso que 
todos os empresários deveriam fazer”, aponta.

 Para se inscrever para a seleção do Empretec 
procure o Sebrae mais próximo. O processo é realizado 
mediante entrevista sobre situações do cotidiano e, ao 
final, o próprio entrevistador informa se o candidato está 
apto ou não para realizar a matrícula. 

60 HORAS DE
CAPACITAÇÃO

EXIGÊNCIA
DE QUALIDADE
E EFICIÊNCIA

PLANEJAMENTO
E

MONITORAMENTO
PLANEJADO INDEPENDÊNCIA

E AUTODISCIPLINA

CORRER RISCOS
CALCULADOS

6 DIAS DE
IMERSÃO

ESTABELECIMENTO
DE METASPERSISTÊNCIABUSCA DE

INFORMAÇÕES

PERSUASÃO E
REDE DE CONTATOS

ATIVIDADES
PRÁTICAS

BUSCA DE
OPORTUNIDADE

E INICIATIVA

COMPROMETIMENTO
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