
Ed
iç

ão
 1

20
 -

 A
no

 1
2 

- 
Ju

lh
o 

 2
01

8 
   

|  
  U

m
a 

pu
bl

ic
aç

ão
 d

a 
As

so
ci

aç
ão

 C
om

er
ci

al
 e

 E
m

pr
es

ar
ia

l d
e 

G
ua

ra
pu

av
a

CAPA

CONJOVE
Já parou para pensar 

quanto de tributo você 
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uma vida!
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Nos últimos anos temos trabalhado intensamente pelo 
fortalecimento da Associação junto à classe empresarial, 
para que a mesma conheça cada vez mais os serviços 
e benefícios provenientes do associativismo. Criar a 
cultura do pertencimento não é algo fácil, porém, assim 
que o associativismo é fixado entre os pares, percebemos 
como é importante sentir-se parte integrante de um 
ambiente onde a união é a base para o crescimento.
Uma das ações principais da nova diretoria, que 
assumirá a partir de julho, será aproximar a ACIG 
dos bairros. Para tanto, nos próximos dois anos, 
trabalharemos na divulgação do comércio local,  a partir 
da compreensão de suas necessidades e da promoção 
de ações locais assertivas.
Desse modo, através do fortalecimento dos 
empreendimentos locais, torna-
se possível a geração de emprego 
e renda para a população e, 
consequentemente, ocorre o forta-
lecimento da própria região e de 
suas condições socioeconômicas. 
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Coluna
EMPRESARIAL

EVENTOS EM DESTAQUE

3

6

7 8

4

1

5

2

1 – ENTRE OS DIAS 23 E 27 DE MAIO OCORREU A 2ª EDIÇÃO DO LIQUIDA 
IMÓVEIS, NO VITTACE. O EVENTO CONTOU COM MAIS DE DUAS MIL 
OPÇÕES DE IMÓVEIS PARA COMERCIALIZAÇÃO.

2 – NO DIA 24 DE MAIO, O NÚCLEO MULTISSETORIAL DA MULHER 
EMPRESÁRIA RECEBEU TREZE EMPRESÁRIAS CONVIDADAS PARA UM 
CAFÉ DA MANHÃ ESPECIAL NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO. AS VISITANTES 
TÊM INTERESSE EM INTEGRAR O NÚCLEO E PARTICIPAR DAS ATIVIDADES 
POR ELE DESENVOLVIDAS.

3  – EM 25 DE MAIO, A ACIG LIDEROU UMA MANIFESTAÇÃO PACÍFICA 
EM APOIO À REIVINDICAÇÃO DOS CAMINHONEIROS PELA REDUÇÃO DO 
PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS E TAMBÉM PELA DIMINUIÇÃO DA CARGA 
TRIBUTÁRIA. A PASSEATA PERCORREU AS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO 
DE GUARAPUAVA COM A PARTICIPAÇÃO DE APROXIMADAMENTE DUAS 
MIL PESSOAS. 

4 – NO DIA 29 DE MAIO, O CONSELHO DO JOVEM EMPRESÁRIO ARTICULOU 
O DIA LIVRE DE IMPOSTO EM GUARAPUAVA. A AÇÃO BUSCOU MOSTRAR 
AO CONSUMIDOR, DE MODO PRÁTICO, A REALIDADE SOBRE O QUANTO 
A POPULAÇÃO PAGA EM IMPOSTOS E O QUANTO DISSO É DESTINADO E 
BEM EMPREGADO EM AÇÕES PARA BENEFÍCIO PÚBLICO. 

5 – EM 30 DE MAIO, A MODAS JOLIE REALIZOU A ENTREGA DO PRÊMIO 
DO SORTEIO DE DIA DAS MÃES PARA A CLIENTE CARMEM DE PAULA, 
CONTEMPLADA COM UM JANTAR COM DIREITO A ACOMPANHANTE 
NO RESTAURANTE KÜSTER HOTEL. NA MESMA OPORTUNIDADE AS 
CLIENTES TOMARAM UM DELICIOSO CAFÉ, DESFILARAM NA PASSARELA 
MONTADA NA LOJA E PARTICIPARAM DA ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DO 
DESAFIO.

6 – NO DIA 6 DE JUNHO, A BS ASSESSORIA REALIZOU UMA CONFRA-
TERNIZAÇÃO PARA A ENTREGA DO PRÊMIO DE RECONHECIMENTO À 
FUNCIONÁRIA DO MÊS NAYARA SILVA.

7 – EM 8 DE JUNHO, O TEATRO MUNICIPAL DE GUARAPUAVA FOI 
INAUGURADO. A CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO CONTOU COM A 
APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO PARANÁ, RECONHECIDA 
NACIONALMENTE PELA SUA MAESTRIA.

8 – NO DIA 19 DE JUNHO, AS EMPRESÁRIAS INTEGRANTES DO 
CONSELHO EMPRESARIAL DA MULHER EXECUTIVA REALIZARAM UMA 
VISITA TÉCNICA NA FÁBRICA DA HERING EM BLUMENAU/SC.

Foto: ASCOM Prefeitura de Guarapuava
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BEM-VINDOS À ACIG

ESTES SÃO OS MAIS NOVOS ELOS DE NOSSA 
CORRENTE ASSOCIATIVISTA

1   –    MASSA FM 105,7
 
2   –   FLIPWASH

3  –   PREMIER

4  –   MUNHOZ ENGENHARIA

5  –   PONTO DAS CAPAS

6  –   VEM COMUNICAR

Coluna
NOVOS  SÓCIOS

2

3

5

4

6

1
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BEM-VINDOS À ACIG

ESTES SÃO OS MAIS NOVOS ELOS DE NOSSA 
CORRENTE ASSOCIATIVISTA

7   –    ATIVA KIDS
 
8   –   ÁLVARO BAHLS ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO      

     TRABALHO

9  –   POSTO MARANELLO CIDADE DOS LAGOS

10  –   INFLUX GUARAPUAVA

11  –   APOLAR IMÓVEIS

12  –   RIC TV

Coluna
NOVOS  SÓCIOS

8

9

11

10

12

7
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Coluna
VOCÊ, EMPRESÁRIO

a estrutura de entrega, porque em meados dos anos 1993 
nós tínhamos apenas um caminhão e agora temos três 
para fazer entrega na região. Outro aspecto de mudança 
na empresa é que a Vitalar sempre funcionou neste mesmo 
endereço, na Rua Capitão Rocha, 1653, mas no início nós 
pagávamos aluguel e depois de alguns anos conseguimos 
comprar o imóvel.

Em relação aos produtos e características do 
mercado também houve muitas mudanças neste ramo ao 
longo destes anos. Antes, por exemplo, os móveis eram 
feitos com madeira maciça, e agora são fabricados em 
MDF, MDP ou outras matérias primas. A Vitalar também 
se adaptou ao mercado e passou a vender uma variedade 
de produtos para além do segmento de móveis, como 
colchões, eletrônicos e smartphones. Com a internet a 
forma de propaganda e de anunciar a venda mudou muito, 
nesse sentido nós temos trabalhado com estratégias mais 
direcionadas para nossos clientes.

Acredito que o maior desafio em ser empresário 
no Brasil é a carga tributária. A gente paga muito mais 
em imposto do que em salário para os colaboradores, 
e acho isso muito injusto. Se colocarmos as contas no 
papel, observamos que o governo é o maior acionista das 
empresas brasileiras. Eles arrecadam, inclusive, mais do que 
os próprios proprietários. O maior problema é não ver esse 
dinheiro ser revertido para ações de melhoria dos serviços 
públicos básicos para a população.

Entretanto, mesmo com as dificuldades posso dizer 
que vale a pena empreender. No nosso caso, a Vitalar é um 
sonho realizado em família. Com a empresa conseguimos 
criar um nome em Guarapuava e deixaremos um legado 
empresarial para nossos filhos. Este, inclusive, é nosso maior 
projeto para o futuro: treinar e passar o conhecimento que 
adquirimos para os nossos filhos continuarem o trabalho da 
empresa de maneira sólida e honesta.

 Por Darci Luiz Wittmann

MINHA HISTÓRIA DE 
EMPREENDEDORISMO

Antes de termos o nosso próprio negócio, eu e meus 
irmãos trabalhamos como vendedores de móveis por 
aproximadamente cinco anos. Em uma oportunidade, em 
1986, o proprietário da empresa quis vender a loja para nós, 
então nos unimos em sociedade para comprar a Unilar em 
Coronel Vivida, a partir daí começamos a expandir a empresa 
e em 1989 inauguramos nossa empresa em Guarapuava. 
Assim, a nossa história de empreendedorismo teve início.

Durante os seis anos em que administramos a 
Unilar em sociedade, a família foi aumentando e sentimos 
a necessidade de desmembrar a empresa, porque assim 
surgiria a oportunidade de cada um cuidar do seu próprio 
negócio. Portanto, em 1993, abri a Vitalar junto com minha 
esposa Silvana. Na Vitalar eu cuido da parte administrativa, 
a minha esposa é responsável pela parte financeira e meu 
filho Thiago me ajuda na parte administrativa e minha filha 
Fernanda ajuda minha esposa na parte financeira.

No início, nós começamos com aproximadamente 
10 colaboradores e hoje contamos com um quadro de 25, 
ou seja, nestes 25 anos de empresa quase triplicamos o 
número de contratações. Aumentamos também três vezes 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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28 ANOS 
Odonto Center 20/07/90
Plante Mudas 17/07/90
Master Shop 10/07/90
Vibra 10/07/90
Kori S Fotografias 02/07/90
Expressiva Modas 01/07/90

31 ANOS 
Super Dalpozzo 01/07/87

34 ANOS 
Senai 17/07/84
Sesi Guarapuava 17/07/84

40 ANOS 
Loja Morcath 15/07/78
IR Advocacia 14/07/78

41 ANOS 
Eletro Dinamos Helmuth 01/07/77

43 ANOS 
Escalada Imobiliária 31/07/75

46 ANOS 
Supermercado Superpao 18/07/72
Restaurante Guairacá 05/07/72

49 ANOS 
COAMIG 14/07/69

55 ANOS 
Auto Peças Batel 15/07/63

57 ANOS 
Fornecedora de Parafusos Ltda 06/07/61

59 ANOS 
Casas Pernambucanas 01/07/49

FUNDAÇÃO FUNDAÇÃOEMPRESA EMPRESA EMPRESA
1 ANO 
Inova Sistema de Prevenção de Incêndio  31/07/17
Abrão Transportes 26/07/17
Uplay Fitness 17/07/17
Gmad Guarapuava 13/07/17
Centro Das Tintas 01/07/17

2 ANOS 
Açougue União 27/07/16
Nossa Senhora de Belém Liv. e Art. Relig. 27/07/16
Páprica Pasteis 22/07/16
CB Agro 21/07/16
Relevanz Engenharia 19/07/16
Pet Shop Reino Animal 08/07/16
Super Ponto Forte 04/07/16
Restaurante Arigato 01/07/16

3 ANOS 
Rodrigo Veículos 29/07/15
Semanário Integração de Guarapuava 20/07/15
J.A.F. Mello Topografia 08/07/15
Espaço Toda Linda 07/07/15
Edificare 01/07/15

4 ANOS 
Henrique Da Motta 25/07/14
Instituto Embelleze Guarapuava 23/07/14
Bela Comunicação e Marketing 22/07/14
Climec 22/07/14
Confira Colônia 21/07/14
MM Shoes Ltda - Me 10/07/14
Lets 07/07/14

5 ANOS 
Studio Cepef Training And Nutrition 19/07/13
Jimara Wilke Hair Style 08/07/13

6 ANOS 
Cia da Lingerie 18/07/12
GFC - Fried Chicken 15/07/12
Lubricenter Centro Automotivo 13/07/12

7 ANOS 
Super Informado Notícias 14/07/11
Farmácia Santa Cruz 14/07/11
Hering Store 11/07/11
MB Serviços 01/07/11

8 ANOS 
Due 09/07/10
Guaraprint Impressão Digital 05/07/10

9 ANOS 
Babysol One Store 29/07/09

10 ANOS 
Centro Das Tintas 1 28/07/08
Magrass 24/07/08
Platus 04/07/08

11 ANOS 
Indústria De  Pães Gaúcha 31/07/07
Estética Bela Forma 20/07/07
Art Flama 18/07/07

12 ANOS 
Metalkit 01/07/06

13 ANOS 
Simão Pneus e Serviços 08/07/05
Fortcar Rodas 06/07/05
O Boticário - Loja 02 01/07/05

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

15 ANOS 
Moto Center 29/07/03
Estacionamento E Papelaria Marechal 16/07/03
Lobo Pré Vestibulares 01/07/03

16 ANOS 
Vetvitta Centro Médico Veterinário 18/07/02
Senap - Serviço Nacional De Prof. 12/07/02

17 ANOS 
Covsom Film E Acessorios 31/07/01
Marttery 11/07/01

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

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

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

22 ANOS 
Forrovel Madeiras Ltda 15/07/96
Brasinha Presentes 15/07/96
Zico Motosserras 04/07/96

24 ANOS 
Betel Organização Contábil 14/07/94

25 ANOS 
Vitalar Móveis 01/07/93

27 ANOS 
Vox Colcci 30/07/91
Beneficiadora De Batatas Guara 11/07/91

EMPRESA
NOVOS ASSOCIADOS

Peninha Car Pneus E Serviços 04/06/18
Ric Tv 16/05/18
Alice Salazar Store 15/05/18
Tribal Pepper 16/05/18
Kr Diesel Mecânica E Reprogramação 16/05/18
Moça Bonita 16/05/18
Odontologia Fusinato 17/05/18
Agrícola Centro Sul 22/05/18
J.A.F. Mello Topografia 22/05/18
Panificadora Savaris 22/05/18
Êxito Modas 23/05/18
Mr. Cat 02/06/18
Espaçolaser 04/06/18
Barracão Dos Presentes 05/06/18

ADESÃO

FUNDAÇÃO
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Coluna
INTEGRACIG

INTEGRACIG - 08.06.18

Fotos: ACIG

1 – Leticia Silva e Ronaldo da Silva (Xuxa Bike)

2 – Anny Karoliny Silva e Neoci Schran (Schran Contabilidade)

3 – Vera Grisard (Grisauto Escapamentos)

4 – Cristiane Sabota, Lucas Rosa Horst, Felipe Junior, Thiago Rosa 
Horst e Silvana Souza (Pedro Barba)

5 – Milene Fortkamp Gartner e Murilo Gartner (Carrocerias Aeroporto)

6 – Antonio Luiz Neto (Balão da Informática)

7 – Luana Araújo de Moraes e Daniela Barbieri (Influx English School)

8 – Edson Paganotto Filho e Rhuanna Paganotto (Nexus 
Administração de Condomínios)

9 – Murilo Gartner (Carrocerias Aeroporto)

10 – Alexandro de Campos (Ecologic Garden Hotel Fazenda e 
Eventos)

11 – Romualdo Kramer (Agroboi)

12 – Silmara Bochnia (Acig) e Maria Thereza Castilhos (Alice Salazar 
Store)

13 – Patrick Daniel Correa (Imobiliária Gralha Azul)

14 – Liriane Losso e José Losso Neto (J. Losso Assessoria 
Imobiliária)

15 – Emerson Theodorovicz (Reptec Tecnologia) e Rudival Kasczuk 
(Fortcar Center)

16 – Cledemar Mazzochin (Inviolável) e José Marilton Correa 
(Imobiliária Gralha Azul)

17 – Cledemar Mazzochin (Inviolável) e Emerson Theodorovicz 
(Reptec Tecnologia)

18 – Josmar Oliveira, Antonio e Raquel Caetano (KR Diesel Mecânica 
e Reprogramação)

19 – Elisa Sacks da Rosa, Veridiana A. Moraes e Karina Farias dos 
Santos (Espaçolaser)

20 – Lucas Silvestri Szymczak (Follow Investimentos)

21 – José Marcelo da Cunha e Isabel Florência do Valle da Cunha 
(Consormais Consórcios e Imóveis)

22 – Patrik Guimarães e Laffite Guimarães (Produza Eventos)

1 4

65 8 9

10 11

15

19 22

18

20

16 17

21

1412

7

2 3

13
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sicoobunicoob.com.br

sipag.com.br

Sipag. Para todo 
negócio, para 
todo cooperado
e para toda hora.

A maquininha que
faz mais por você, 
pelo seu negócio e 
pela sua cooperativa.

Para mais informações:
acesse sipag.com.br ou ligue 3004-2013 (capitais)
ou 0800 757 1013 (demais localidades).
Ouvidoria: 0800 646 4001
Atendimento: seg. a sex.- das 8h às 20h
Deficientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458
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MAIS UM PERSONAGEM IMPORTANTE NA HISTÓRIA DA ACIG: 
PRESTES A ENTREGAR A PRESIDÊNCIA, RUDIVAL RELEMBRA 
ASPECTOS DE SUA GESTÃO

vice-presidente Maria Inês Guiné.  Nesse sentido, 
considerando que esta é a última edição da revista 
ACIG em que o atual presidente Rudival Kasczuk 
está à frente da Associação, fizemos uma entrevista 
com o empresário objetivando realizar um balanço 
final das principais ações, características e 
personagens da administração 2016-2018. 

No próximo dia 21 de julho ocorre a posse 
da nova diretoria da ACIG para o biênio 2018-
2020, como parte da programação do Jantar do 
Empresário 2018. Portanto, a partir da referente 
data, quem assume a presidência da entidade é o 
empresário Cledemar Antonio Mazzochin, ao lado 
do 1º vice-presidente Acássio Antonelli e da 2ª 

estas conquistas nós estivemos participando 
ativamente, visando o progresso socioeconômico 
de nossa cidade. Para tanto, estreitamos as 
relações com os empresários guarapuavanos de 
todos os setores e com o campo político. Outras 
ações pontuais da Associação também foram 
realizadas para a melhoria da cidade, como o 
auxílio aos pequenos produtores fornecedores da 
merenda escolar; o apoio à operação Lava Jato; o 
acompanhamento das obras feitas no centro da 
cidade; a revitalização da Rua Saldanha Marinho 
e o auxilio à Ferroeste, entre outras iniciativas.  

 O período da minha gestão culminou com 
o momento em que Guarapuava teve um salto 
em termos de desenvolvimento e alinhamento 
político. Nossa cidade nunca havia recebido tantos 
investimentos como estes que tornaram realidade, 
por exemplo, a implementação de voos comerciais 
no aeroporto de Guarapuava; a duplicação da 
BR-277 e da PR-466 no perímetro urbano de 
Guarapuava; o bairro e o Shopping Cidade dos 
Lagos; o curso de Medicina da Faculdade Campo 
Real e mais recentemente o da Unicentro e a 
construção do Hospital Regional. Em todas 

Quais foram as principais ações da Associação nestes dois anos de gestão? 

Presidente Rudival Kasczuk e o ex-presidente Elói Mamcasz na cerimônia de posse da diretoria do biênio 2016-2018.
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Sorteio da Campanha Natal Fantástico 2016.

Reunião da CACICOPAR no Aeroporto Tancredo Thomas de 
Farias para discutir a importância dos voos comerciais para 
a região.

Aniversário de 62 anos da Associação. Abertura da 42ª edição da Exposição-Feira Agropecuária e 
Industrial de Guarapuava.

Cerimônia do Prêmio Mérito Empresarial 2017.

Lançamento do projeto “Compra Guarapuava”. Visita técnica da diretoria da ACIG para acompanhar o 
andamento das obras do Shopping Cidade dos Lagos.

Aniversário de 63 anos da Associação.Integracig: café da manhã mensal para confraternização de 
novos sócios e aniversariantes do mês.

Manifestação organizada pela ACIG em apoio à reivindicação 
dos caminhoneiros pela redução do preço do combustível. 

Cerimônia da 2ª edição da Feira de Negócios do Núcleo 
Multissetorial da Mulher Empresária.

Reunião da comissão organizadora das ações de 
conscientização do Maio Amarelo.

Reunião com os Núcleos Setoriais e Multissetoriais da ACIG 
sobre o Programa Empreender.

Visita dos representantes do Ministério da Saúde para 
conhecer o terreno onde será o Hospital do Câncer em 
Guarapuava.

Apresentação do Comitê Gestor da Lei da Micro e Pequena 
Empresa e assinatura da renovação dos Programas Cidade 
Empreendedora e Educação Empreendedora.
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 Quem foram os principais personagens que estiveram ao seu lado liderando tais iniciativas? 

Como fica a administração da entidade a partir de 21 de julho? Muitos membros da diretoria faziam parte 
da sua gestão, isso indica a continuidade do trabalho que vem sendo desenvolvido?   

O que a experiência da presidência da ACIG acrescenta na sua carreira como empresário?   

A partir de 21 de julho o senhor entra para o Conselho de ex-presidentes da Associação. Como será a sua 
atuação como ex-presidente? 

Creio que a gestão teve um resultado muito positivo justa-
mente porque consegui reunir um grupo de diretores com-
prometidos, que realmente estão preocupados com o de-
senvolvimento da nossa cidade e região. A nossa diretoria, 
conselho deliberativo, núcleos setoriais e multissetoriais e 
demais associados é composto por empresários conceitu-
ados com uma visão bem ampla de mercado.  Esta soma 

Deixamos a ACIG equilibrada, onde o próximo presidente 
vai conseguir trabalhar tranquilamente e empregar o seu 
ritmo de gestão. Sei que a Associação está em boas mãos. 
Tanto o Mazzochin, que será o próximo presidente, quanto 
os outros empresários que compuseram o quadro da mi-
nha diretoria, sempre estiveram por dentro das discussões 
e participaram de todas as decisões da gestão 2016-2018, 

Eu aprendi que administrar uma Associação é totalmente 
diferente de administrar uma empresa, porque na Associa-
ção é fundamental realizar um trabalho participativo, tanto 
por parte dos associados quanto da diretoria. São muitos 
pontos de vista e todos devem ser considerados. Estar à 
frente desta entidade tão representativa em Guarapua-

Certamente não ficarei inativo. O Conselho dos ex-presi-
dentes realizará reuniões ordinárias objetivando sugerir 
ideias e discutir aspectos da Associação. Aqueles que 
têm o associativismo na veia não conseguem ficar em 
casa de braços cruzados. Continuarei atuante e ajudando 
a ACIG, nossa cidade e o empresariado, como for possí-
vel. Essa circulação de empresários dentro da Associa-

de experiências e de conhecimentos contribuiu diretamente 
para a gestão da ACIG nestes dois anos. Nas reuniões quin-
zenais da diretoria, tivemos a participação maciça dos em-
presários, onde discutimos assuntos importantes para os 
nossos associados e para a nossa comunidade. O sucesso 
da administração 2016-2018 contou com o comprometi-
mento e trabalho de todos os envolvidos com a Associação.

por isso sabem o que está acontecendo dentro da Asso-
ciação Comercial. A nova gestão contará com a soma de 
experiências de membros da antiga diretoria e de novos 
integrantes provenientes de conselhos atuantes dentro da 
Associação como o Conselho do Jovem Empresário e o 
Conselho Empresarial da Mulher Executiva. São pessoas 
de confiança, de respeito e com muita capacidade. 

va foi um grande aprendizado na minha vida, tratei essa 
confiança em mim depositada de forma muito séria. Foi 
simplesmente fantástico fazer amigos, trocar experiências 
com outros empresários e deixar um pouquinho do conhe-
cimento de gestão que eu tenho na história da ACIG. 

ção a cada dois anos, agregando experiências de antigos 
e novos empresários, reúne uma riqueza de diferentes 
pontos de vista. A ACIG precisa disso, de dinamismo, de 
alegria, de “sangue nos olhos” para lutar pela classe. Re-
novação é fundamental, por isso você precisa aproveitar 
ao máximo o período em que está atuante aqui dentro se 
realmente quiser deixar uma marca pela sua passagem. 

A NOSSA DIRETORIA, CONSELHO DELIBERATIVO, NÚCLEOS SETORIAIS E MULTISSETORIAIS 
E DEMAIS ASSOCIADOS É COMPOSTO POR EMPRESÁRIOS CONCEITUADOS COM UMA 

VISÃO BEM AMPLA DE MERCADO. ESTA SOMA DE EXPERIÊNCIAS E DE CONHECIMENTOS 
CONTRIBUIU DIRETAMENTE PARA A GESTÃO DA ACIG NESTES DOIS ANOS.

“

“

SÃO MUITOS PONTOS DE VISTA E TODOS DEVEM SER CONSIDERADOS. ESTAR À FRENTE 
DESTA ENTIDADE TÃO REPRESENTATIVA EM GUARAPUAVA FOI UM GRANDE APRENDIZADO 
NA MINHA VIDA, TRATEI ESSA CONFIANÇA EM MIM DEPOSITADA DE FORMA MUITO SÉRIA.

“
“

AQUELES QUE TÊM O ASSOCIATIVISMO NA VEIA NÃO CONSEGUEM FICAR EM CASA DE 
BRAÇOS CRUZADOS. CONTINUAREI ATUANTE E AJUDANDO A ACIG, NOSSA CIDADE E O 

EMPRESARIADO, COMO FOR POSSÍVEL.
“

“
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Esta é a última publicação da série de reportagens 
com as empresas que completam decênios em 
2017 e 2018. Desde a revista ACIG de abril, estamos 
entrevistando empresários com experiências de 10 a 
110 anos de mercado em Guarapuava, nos mais diversos 
ramos. Nesta última edição que antecede o Jantar do 

Em nossa con-
versa, o empresário 
Alceu Mores relem-
bra como iniciou 
o seu fascínio por 
trabalhar com rou-
pas. Proveniente de 
uma família de 12 
irmãos, desde cedo 
começou a trabalhar 
e contou com o apoio 
da mãe para que 
ele aprendesse uma 
profissão. “Quando 
eu tinha uns nove 
anos, a minha mãe 
conseguiu uma vaga 

de aprendiz de alfaiate na Alfaiataria Imperador, que 
funcionava na Rua Guaíra. Lembro que a máquina de 
costura era grande para mim, ficava difícil de pedalar, 
por isso comecei com agulha de mão e fui aprendendo 
aos poucos”, relata Mores.

Depois de alguns anos como aprendiz, quando 
completou 15 anos, Alceu trabalhava principalmente 
com a produção de calças. Logo conseguiu um emprego 
como auxiliar de alfaiate, onde trabalhou até os 18 
anos. Após todo este período adquirindo experiência 
e auxiliando na confecção de roupas, a vontade de 

NÃO É SIMPLESMENTE UMA PROFISSÃO, É UMA VIDA!

Especial Jantar do
EMPRESÁRIO

Empresário – evento em que todos os decênios de 2017 
e 2018, associados à ACIG, serão homenageados – dois 
senhores muito simpáticos, um do ramo de confecções 
e o outro do contábil, contaram a história de como a 
escolha de suas profissões resultaram em toda uma 
vida de trabalho e dedicação. 

empreender passou a fazer parte de sua vida. Então, 
através de uma sociedade com outro alfaiate, abriu 
uma alfaiataria no Hotel Central, que funcionava na rua 
Getúlio Vargas. O projeto em sociedade durou quatro 
anos, até que em 1978 ele abriu a empresa Alceu 
Mores Confecção. “Todos aqueles anos trabalhando 
como alfaiate me proporcionaram conhecimento para 
abrir uma loja. A partir de 1986 eu já tinha uma boa 
freguesia que me considerava um bom profissional. Foi 
este prestígio de todos os meus amigos e clientes que 
permitiram que eu crescesse e avançasse para uma loja 
de confecções em geral”, conta.

Assim surgiu a Morcath, que desde que abriu 
as portas, em 1986, funciona no mesmo endereço, na 
Rua Saldanha Marinho, 2353. E, desde 1988, conta com 
o apoio da esposa do seu Alceu, dona Joseli Mores, 
tornando-se assim uma empresa tradicionalmente 
familiar em Guarapuava. 

40 anos trabalhando com confecções

Alceu aos 14 anos de idade, 
ao lado de seus três irmãos e 
trajado com a primeira calça 
confeccionada por ele mesmo. 

Fachada da Loja Morcath em 2018. 
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Em entrevista para a revista ACIG, o senhor Serlei 
Antonio Dernardi, no auge de seus 76 anos de idade e 
59 anos de profissão, recordou as etapas de sua história 
profissional na área de contabilidade, que iniciou no 
Escritório Atalaia, quando ele era apenas um garoto de 
17 anos. 

Em 1962, Denardi comprou este mesmo escritório 
em sociedade com Roberto Gomes, que seis anos depois 

Especial Jantar do
EMPRESÁRIO

50 anos assessorando questões contábeis 

Portanto, desde 1989, o Escritório Atalaia é 
administrado por Denardi, ao lado de suas filhas, que 
seguiram a carreira profissional do pai. “Duas filhas minhas, 
a Sandra e a Cláudia, tiveram o seu primeiro emprego 
aqui e depois ingressaram como sócias no escritório, 
permanecendo até a aposentadoria. A minha outra 
filha, Scheila, trabalha no Atalaia há 20 anos, atualmente 
também é sócia junto com o seu marido  Alexandre. Então, 
tornou-se uma empresa bem familiar”, conta. 

Nestes 50 anos à frente do Atalaia, Serlei lembra que 
o escritório mudou de endereço em três oportunidades. 
Até que a partir de 1978 passou a atender na Rua Getúlio 
Vargas, 1490, onde permanece até hoje. Ao relembrar das 
fases pelas quais a empresa passou, o contador afirma 
que suas seis décadas de dedicação profissional se devem 
ao gosto pelo ramo de atividade. “Eu gosto muito do meu 
trabalho. É um desafio sempre, a cada dia me deparo com 
situações novas. Apesar de que a esta altura já estou 
desacelerando, mas ainda continuo na ativa”, explica. 

Para finalizar nossa conversa, o contador enumerou 
o que ele considera ser fundamental para o sucesso de 

uma empresa. “Eu sempre digo que a atividade empresarial 
se suporta em um tripé: 1) tem que satisfazer os clientes, 
2) tem que satisfazer os funcionários e 3) tem que ter um 
retorno financeiro. Todas as empresas devem se alicerçar 
nesse tripé, caso algum destes pés caiam, a empresa não 
terá êxito”, conclui. 

Equipe de colaboradores do Escritório Atalaia em meados dos anos 1980.

Registro atual de colaboradores do Escritório Atalaia. 

vendeu a sua parte para o senhor Edilson Araújo Martins. 
Então, em 1968, os senhores Serlei e Edilson constituíram 
o Atalaia Organização Contábil Sociedade Civil como 
pessoa jurídica. “Após quase 20 anos de sociedade, em 
1986 o Edilson decidiu partir para outro ramo de atividade. 
Então, quatro funcionários do escritório ingressaram 
como sócios e três anos depois desmembramos a 
empresa e cada um saiu com uma parte”, conta.
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EXPOGUA

se interessando por determinados produtos, levam para casa o 
cartão da sua empresa e no futuro podem ser seus clientes”, explica.

Ainda conforme o presidente, a Associação realizará um 
treinamento pré-feira com os expositores do Pavilhão. “Nossos 
consultores comerciais já estão preparados para dar uma atenção 
especial para os empresários e líderes. O treinamento pré-feira 
tem como objetivo deixar os expositores por dentro de tudo o que 
acontecerá nos 10 dias de evento e de como funcionará a logística 
do Pavilhão”, conta.

Tal como nos anos anteriores, a estimativa é de que 80% 
das empresas do Pavilhão em 2018 sejam de Guarapuava.

A MAIOR EXPOSIÇÃO-FEIRA DA REGIÃO ESTÁ CHEGANDO 
COM NOVAS OPORTUNIDADES COMERCIAIS

Entre os dias 3 e 12 de agosto, nosso município 
recebe a 43ª edição da Exposição-Feira Agropecuária e 
Industrial de Guarapuava (Expogua), no Parque de Exposições 
Lacerda Werneck. Com mais de quatro décadas de tradição 
na região, a exposição-feira tem sido impulsora de grandes 
comercializações nos setores do agronegócio e do comércio.

Além do Pavilhão da Indústria e Comércio, shows nacionais, 
parque de diversões, opções gastronômicas, leilões, provas 
equestres, julgamentos e rodeios, o grande destaque da Expogua é 
o número de visitantes que prestigiam o evento. A Sociedade Rural 
de Guarapuava divulgou que na última edição, em 2017, 120 mil 
pessoas passaram pelo Parque, ao longo dos 10 dias de evento. 

Desse modo, para o presidente da ACIG, Rudival Kasczuk, 
o expressivo número de visitantes é o principal fator que atrai os 
empresários para exporem no Pavilhão. “Quem não é visto não é 
lembrado. É uma oportunidade única para evidenciar o seu produto 
ou serviço e negociar com um público bastante amplo. As pessoas 
visitam o parque de exposições despretensiosamente, mas acabam 

 Assim como nas edições anteriores, este ano a 
Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava (ACIG) 
é a responsável pela administração do Pavilhão de Indústria 
e Comércio, espaço onde ficam os expositores dos mais 
variados segmentos de produtos e serviços.  São 71 espaços 
disponíveis para comercialização.

Para mais informações, entre em contato com a supervisora 
comercial da ACIG, Elaine Conde, através do número: 3621-5599. 
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INOVAÇÃO

FATIA DE MERCADO DA FLIPWASH É GARANTIDA POR VISÃO 
EMPREENDEDORA E FATOR NOVIDADE

em banco de couro e de tecido, higienização de ar condi-
cionado, cristalização de para-brisas”, enumera Felipe. Além 
destas atividades, a empresa é especialista em lavagem 
pressurizada de veículos, que é um estilo de limpeza que utiliza 
cerca de 80% de água a menos do que uma lavagem comum. 

Apesar do pouco tempo de abertura da loja, os clientes 
têm dado um retorno muito positivo para o negócio que abriga 
diferentes especialidades do setor automotivo em um mesmo 
espaço. De acordo com o advogado, nos últimos anos os 
guarapuavanos passaram incorporar novos tipos de produtos 
e serviços a sua cultura de consumo, e esta característica tem 
resultado em mais coragem para empreender.  “Cada vez mais 
estão empreendendo com novas ideias em Guarapuava, em 
vários segmentos. Nesse momento é preciso ter tranquilidade 
para observar os consumidores e para fazer uma boa leitura 
da cidade. Assim, torna-se possível abrir uma empresa que 
traga algo novo, algo que é uma necessidade do mercado 
local”, explica Bittencourt. 

Nesta edição de julho, a revista ACIG traz a FlipWash 
como case empresarial de inovação no mercado guara-
puavano. A franquia, que já existe há 15 anos, é proveniente de 
São Paulo e pioneira em lavagem pressurizada de automóveis, 
car detailing e funilaria express. 

Desde 2017, o advogado Felipe Kampmann Bittencourt 
vem estudando a franquia paulistana e há três meses inaugu-
rou uma unidade deste novo conceito de boutique automotiva 
em Guarapuava. “Pesquisei na internet franquias no ramo de 
automóveis e depois fui até São Paulo para conhecer algumas 
propostas. Lá, optei pela FlipWash, porque percebi que em 
Guarapuava não havia uma loja como esta, que reúne diversos 
serviços de limpeza e reparo automotivo em um mesmo 
espaço”, relata.

O empresário classifica a loja como uma “estética 
automotiva”, citando alguns dos principais serviços 
desempenhados pela empresa. “Polimento, espelhamento, 
proteção de pintura, higienização interna, limpeza e hidratação 

Felipe Kampmann Bittencourt, acompanhado dos colaboradores da FlipWash
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Coluna
EMPREENDEDOR

Em sua 120ª edição, a revista ACIG traz uma entrevista especial com 
o gerente da Plante Mudas, José Antônio de Assis. O empresário 
relata histórias do início do negócio em meados dos anos 1980, 
a característica familiar da empresa e as transformações que 
ocorreram no segmento de jardinagem desde então. 

O Florescer de uma 
empresa: há mais 
de três décadas a 
Plante Mudas fixa 
raízes duradouras 
em Guarapuava  
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ENTÃO, TRATA-SE DE UMA EMPRESA BEM FAMILIAR, 
CERTO? 
Tão familiar que o colaborador mais novo trabalha aqui 
há quase cinco anos e a mais antiga já está conosco há 
18 anos. É uma empresa familiar com os pés no século 
XXI, com administração bem democrática e procurando 
sempre estar atualizada. Nossa maior preocupação é 
não parar no tempo. Se a empresa parar no tempo hoje 
ela não se solidifica, ela não se mantém mais de 30 anos 
no mercado como é o nosso caso.

HÁ SETE ANOS VOCÊS MUDARAM PARA ESTE NOVO 
ENDEREÇO. POR QUÊ?
Ao longo dos anos fomos fundamentando nosso sonho 
e a empresa foi crescendo cada vez mais. Então, há sete 
anos construímos essa sede nova, que na verdade já 
não é mais somente uma floricultura, passou a ser uma 
loja de presentes. A gente fugiu daquele segmento que 
só trabalhava com jardim e plantas, agora nossa área 
de atuação compreende também a parte de presentes, 
com ênfase em decoração. Entretanto, é claro, o foco da 
empresa ainda é a parte de jardinagem. A diferença é que 
quando nós começamos a Plante vendíamos somente 
as mudas e hoje nós fazemos jardins completos para 
os clientes. 

ENTÃO, QUER DIZER QUE AO LONGO DESTAS TRÊS 
DÉCADAS VOCÊS TIVERAM QUE SE ADAPTAR ÀS 
MUDANÇAS DO MERCADO E INCORPORAR NOVAS 
IDEIAS AO NEGÓCIO? 
Com certeza. O segmento cresceu e mudou 
muito. Somente com uma empresa de jardinagem 
em Guarapuava não sobreviveríamos, por isso 
agregamos o segmento de decoração. O que nós mais 
comercializávamos antigamente eram as frutíferas e 
grama, mas com a vinda de plantas modernas e com 
arquitetos trabalhando em parceria conosco, passamos 
a incorporar novidades às opções da loja, como por 
exemplo a casca de pinos e outros tipos de pedras.

Coluna
EMPREENDEDOR

COMO TEVE INÍCIO A HISTÓRIA DA PLANTE MUDAS? 
POR QUE VOCÊS DECIDIRAM EMPREENDER NESTE 
RAMO? 
A Plante começou de um sonho. Eu já trabalhava com 
plantas antes, em um antigo Centro Agropecuário 
Municipal e esta atividade acabou se tornando uma 
paixão. A minha esposa, Ilza, também trabalhava 
em outra empresa, até que decidimos dar início a 
fundamentação do nosso próprio negócio no ramo de 
paisagismo. No início trabalhávamos somente nós dois, 
quando chegava a entrega do caminhão com 400 sacos 
de pedra nós descarregávamos tudo. A entrega das 
encomendas também sempre era feita por um de nós. 
Para fazer o atendimento aos clientes, a Ilza colocava 
nosso filho em um cestinho e ia fazer as vendas. No 
início tivemos uma colaboração muito grande da minha 
sogra também. 

COMO FUNCIONA A DIVISÃO DE TRABALHO NA 
EMPRESA HOJE? QUANTOS COLABORADORES VOCÊS 
TÊM?  
Eu faço as compras da empresa e cuido da parte de 
gestão de pessoas, a minha esposa é responsável pelo 
administrativo e a nossa filha fica no caixa e auxilia na 
parte de vendas. E, no total, atualmente, nós somos 
constituídos com 12 colaboradores.

O horário de funcionamento da Plante Mudas é de segunda a 
sexta-feira das 8h30 às 18h e no sábado das 8h às 16h. 
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e as plantas em média a cada 15 dias. Eu mesmo vou 
escolher e fazer as compras pelo fato de que estou 
vendo o que estou comprando. A planta é uma coisa 
muito misteriosa, a pessoa tem que colocar o olho nela 
e ter aquele casamento, sabe? Ou ela te conquista ou ela 
não te conquista. 

NOS ÚLTIMOS ANOS FALOU-SE MUITO EM CRISE 
ECONÔMICA NO BRASIL. QUAIS IMPACTOS FORAM 
PERCEBIDOS NESTE SEGMENTO? 
Para a crise nós já estávamos nos estruturando desde 
2009, porque sabíamos que em algum momento ia 
diminuir o número de vendas e que só ia permanecer 
no comércio quem realmente tem o pé no chão e quem 
imaginou que vinha essa crise. O bom atendimento 
é um ponto fundamental nesta questão, por isso 
sempre digo para os colaboradores que nós temos 
que receber os clientes bem, seja se a pessoa veio aqui 
para comprar uma dúzia de verduras ou para fazer 
um jardim completo. Quem mantém a Plante são os 
consumidores do dia-a-dia, que vem até a loja para 
comprar um vasinho de violeta, uma muda de rosa, de 
jasmim, ou seja, são produtos com valores baixos. Com 
a crise, o poder aquisitivo destes clientes diminuiu, 
então nós  corremos atrás de produtos mais baratos 
e com boa qualidade para continuar atendendo estes 
clientes. 

QUAL É A RELAÇÃO DA EQUIPE PLANTE COM OS 
CLIENTES? 
Nós construímos uma história em Guarapuava, que 
chega agora a três gerações. Aqui na loja já passaram 
pais, seus filhos e hoje seus netos. Nós consideramos 
essa relação uma conquista de amor. É muito 
importante que o comércio tenha alma, só assim ele 
consegue manter-se ao longo das gerações. Se um 
cliente decide que vai sair de casa para ir até a sua loja 
você tem que atender ele com carinho. O comerciante 
que não coloca na cabeça que gentileza gera gentileza 
não se cria em Guarapuava, porque o comércio da 
nossa cidade é muito complexo.

ATUALMENTE CERCA DE 20 PRÉDIOS ESTÃO EM 
CONSTRUÇÃO NA CIDADE, POR ISSO GUARAPUAVA 
TENDE A FICAR MAIS HORIZONTAL NOS PRÓXIMOS 
ANOS. OS MORADORES DE PRÉDIOS TAMBÉM SÃO 
CLIENTES DA PLANTE?   
Estou em Guarapuava há quase 50 anos e neste período 
a cidade mudou muito. Realmente o número de prédios 
tem aumentado, mas mesmo com a limitação do espaço 
de apartamento, as pessoas sentem a necessidade de 
levar uma planta para dentro de casa e mudas de plantas 
maiores para as sacadas também. Temos vários clientes 
que tem jabuticaba, pêssego, limão, ou até mesmo uma 
hortinha na sacada. 

COMO FUNCIONA A LOGÍSTICA DE COMPRAS DA 
LOJA? AS MUDAS SÃO PROVENIENTES DE QUAIS 
ESTADOS? 
Nós compramos, principalmente, do Rio Grande do Sul, 
de Santa Catarina e de São Paulo. No Rio Grande do 
Sul nós buscamos as frutíferas como pêssego, ameixa 
e nectarina; em Santa Catarina estão as frutíferas com 
espinho, como laranja, mexerica, poncã e limão; já a 
parte de flores a maioria é proveniente de São Paulo. 
Flores nós recebemos praticamente toda a semana 

Coluna
EMPREENDEDOR

O viveiro da Plante Mudas abriga uma grande quantidade de 
estoque que compreende desde pedras de jardim, cascas de 
pinos, adubos, terra, entre outros produtos. 

CLICK INFO
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1601, SL01, Centro
suporteclickinfo@gmail.com       3304-0034        9 9109-9382

Cursos completos
Consultoria em Informática
Aulas Vips

Graduação Ead
Cursos Técnicos Ead
Pós Graduação Ead
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 Em primeiro lugar é preciso esclarecer que nem 
todos os valores que pagamos sobre nosso consumo, 
rendimento ou patrimônio são impostos. Imaginemos, 
por exemplo, que existe um grande guarda chuva de 
tributos e dentro dele estão as taxas, os impostos e as 
contribuições. Logo, todo imposto é um tributo, mas 
nem todo tributo é um imposto, porque tributo também 
pode ser taxa ou contribuição. Curiosamente, embora 
sejamos todos chamados de contribuintes, estes três 
tipos de tributos são obrigatórios aos cidadãos e em sua 

JÁ PAROU PARA PENSAR QUANTO DE TRIBUTO VOCÊ PAGA 
NOS PRODUTOS E SERVIÇOS QUE CONSOME?

CONJOVE

totalidade chegam a mais de 80 encargos diferentes. 
Os tributos são cobrados através das três esferas 

de governo – federal, estadual e municipal sobre os 
nossos consumos, rendimentos e patrimônios. Nesta 
reportagem abordaremos especificamente os tributos 
pagos sobre consumo, que envolvem os produtos e 
serviços consumidos no dia-a-dia pelos cidadãos. 
Basicamente, ao adquirir qualquer produto ou desfrutar 
de um serviço o consumidor inevitavelmente pagará 
alguns valores tributários, tais como:

NOME DO TRIBUTO

PIS/COFINS
(Programa de Integração Social/

Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social)

ICMS
(Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços)

IPI
(Imposto sobre Produtos 

Industrializados)

ISS
(Imposto Sobre Serviços)

IOF
(Imposto sobre Operações 

Financeiras)

CONTRIBUIÇÃO

IMPOSTO

IMPOSTO

IMPOSTO

IMPOSTO

TIPO DO TRIBUTO ESFERA 
ARRECADAÇÃO
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Os valores variam muito de acordo com o produto, 
o estado, a cidade ou a operação, mas apenas para 
ilustrar algumas situações, no Paraná, por exemplo, o 
ICMS cobrado sobre a energia elétrica é superior a 30%. O 
IPI sobre uma máquina de lavar supera 20% do valor final 
do produto. A gasolina, a cerveja ou um tênis importado 
chegam a quase 60% de tributos, se considerarmos todos 
os impostos e contribuições cobrados. Alguns produtos 
chegam a uma carga tributária superior a 80% como é 
o caso da vodca. A lista de exemplos é infinita. Pense 
em todos os produtos e serviços que você consome 
diariamente e saiba que grande parte do valor pago por 

Diante deste cenário, em que o Brasil está entre 
os 30 países com a maior carga tributária do mundo, o 
Conselho do Jovem Empresário (CONJOVE) organizou o 
Dia Livre de Imposto no último mês de maio. A iniciativa fez 
parte da 16ª edição do Feirão do Imposto, promovido pelo 
Congresso Nacional de Jovens Empreendedores (CONAJE) 
e disseminada pelos Conselhos Estaduais e suas entidades 
filiadas. 

Neste ano, mais de 100 cidades brasileiras realiza-
ram ações em maio, objetivando reivindicar mais eficiência 
no uso do dinheiro público. Especificamente em Guarapuava 
a ação funcionou da seguinte maneira: algumas empresas 
escolheram uma quantidade de produtos para serem 
comercializados com o preço sem acréscimo do valor do 
imposto. E, em cada um destes produtos, os empresários 
colocaram uma etiqueta indicando o valor daquela unidade 
com imposto, o valor sem imposto e a porcentagem de 
tributo cobrado. Desse modo, a ação buscou mostrar ao 
consumidor, de modo prático, a realidade sobre o quanto a 
população paga em impostos e o quanto disso é destinado 

e bem empregado em ações para benefício público. 
O empresário e conselheiro do CONJOVE, Paulo 

Meister, ressaltou o interesse dos lojistas guarapuavanos 
em participar do Dia Livre de Imposto para contribuir 
com a conscientização dos consumidores sobre o tema. 
“Aproximadamente 50 lojas participaram da ação, incluin-
do lojas do Centro e do Shopping Cidade dos Lagos. Neste 
dia, os empresários arcaram sozinhos com o valor do 
imposto sobre os produtos e serviços para que os seus 
clientes pudessem comprar sem impostos e, assim, 
tivessem uma percepção da diferença do valor com e sem 
imposto. Então, o tributo não foi sonegado nem dispensado 
pelo governo, mas pago unicamente pelo empresário”, 
explica. 

Ainda de acordo com Meister, para o ano que vem 
o CONJOVE pretende iniciar o planejamento da ação com 
antecedência para que seja possível realizar um Dia Livre 
de Imposto em proporção municipal e para que a iniciativa 
se torne um dia de conscientização esperado pelos 
consumidores.  

CONJOVE

eles é destinado para o poder público. 
Cerca de 41% do que o brasileiro ganha é destinado 

para tributos, ou seja, são quase 150 dias (ou cinco 
meses) do ano trabalhados para pagar encargos. Destes 
41%, aproximadamente 23% recai sobre o consumo, por 
isso o valor recebido sobre o consumo dos cidadãos 
corresponde a quase metade da arrecadação total do 
Brasil com os tributos. 

 Da mesma forma, os empresários também são 
responsáveis por pagar altas taxas de tributação. Além 
do PIS/COFINS, ICMS, IPI, ISS e IOF, também são tributos 
instituídos por lei que incidem sobre as empresas:

NOME DO TRIBUTO TIPO DO TRIBUTO ESFERA 
ARRECADAÇÃO

IRPJ
(Imposto de Renda Pessoa Jurídica)

INSS
(Instituto Nacional de

Seguridade Social)

II
(Imposto sobre Importações)

CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS

CONTRIBUIÇÃO

CONTRIBUIÇÃO

IMPOSTO

IMPOSTO
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DISQUE DENÚNCIA 181 RECEBE MAIS DE 10 MIL 
LIGAÇÕES POR MÊS NO PARANÁ

Há 15 anos o Paraná realiza a coleta de denúncias 
anônimas e, graças a este serviço, cada vez mais a 
sociedade tem participado ativamente na melhoria da 
qualidade da segurança pública. As denúncias passaram 
a contribuir com as ações de inteligência em todos os 
níveis e possibilitou o auxílio no planejamento das ações e 
operações policiais, além do desenvolvimento de políticas 
públicas voltadas a proteção de mulheres, crianças e 
adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, dentre 
outros, pela capilaridade do acesso destas denúncias em 
outras secretarias de governo. Para esclarecer mais sobre 
este tema, a revista ACIG desta edição traz uma entrevista 
especial com o Capitão Edivan Fragoso, criador do Disque-
Denúncia 181 do Paraná. 

Edivan Fragoso: Capitão da Polícia Militar, Coordenador Estadual e 
criador do Disque-Denúncia 181 no Paraná.

O serviço de coleta de denúncias anônimas no Paraná existe 
desde o ano de 2003. Naquela época o Paraná vivia uma 
epidemia de consumo de drogas, e o tráfico de drogas, até os 
dias de hoje, acaba levando ao cometimento de outros crimes, o 
que aumenta a sensação de insegurança da população. Então, a 
partir de um pequeno projeto desenvolvido por policiais miliares 
na cidade de Cascavel, onde se ambicionava coletar denúncias 
sobre o tráfico de drogas na cidade e naquela região, se 
desenvolveu em todo o Paraná o programa NARCODENÚNCIA, 
criado pela Polícia Militar do Paraná, numa parceria da Secretaria 
da Segurança Pública com a Secretaria de Justiça da época. O 
programa tratava-se de um software onde eram registradas 
denúncias repassadas pelos cidadãos e estas denúncias eram 
acessadas por todas as polícias do Paraná indistintamente. 

Como teve início o serviço de Disque Denúncia no Paraná? Com quais motivações? 

Desde a criação do Disque Denúncia, o que mudou no trabalho de Segurança Pública  do estado?

Por muitos anos o serviço NARCODENÚNCIA atuou como 
ferramenta eficaz no combate ao tráfico de drogas no Paraná. 
As ações das Polícias em resposta às denúncias contribuíram 
para apreensão de centenas de toneladas de drogas e com a 
prisão e apreensão de diversas pessoas ligadas diretamente ou 
associadas ao tráfico. Os resultados do trabalho desenvolvido 
pelas Polícias em todo o Paraná fez aumentar a credibilidade 

Inicialmente, o NARCODENÚNCIA disponibilizava o telefone 161 
para a realização de denúncias sobre a autoria dos crimes de 
tráfico de drogas e do consumo de drogas ilegais. O objetivo era 
diferenciar o serviço 161 destinado às denúncias anônimas das 
ocorrências policiais que chegavam pelo telefone de emergência 
190, em que as ligações são identificadas e as chamadas 
gravadas. Após algumas adequações pra que fosse garantida 
a gratuidade das chamadas e a garantia do anonimato, em 
pouco tempo o número foi mudado para 181. A ligação, desde 
então, é gratuita e pode ser feita de qualquer localidade do 
Paraná. Atualmente, o 181 já é utilizado na grande maioria dos 
Estados Brasileiros como número oficial para o recebimento de 
denúncias no âmbito da Segurança Pública.

do cidadão e incentivou com que as pessoas procurassem o 
serviço 181 para denúncias de outros tipos de crimes. Por este 
motivo, desde 2016, por meio de Decreto Estadual 5494, de 
10 de novembro daquele ano, o Disque Denúncia 181 passou 
a receber denúncias de aproximadamente 50 tipos de crimes, 
dentre estas as de tráfico de drogas que continuam sendo o tipo 
de denúncia mais realizada pelo cidadão.
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Que tipos de denúncias podem ser realizadas através 
do 181?

Além do telefone, o cidadão também tem a possibili-
dade de realizar as denúncias via internet? 

Explique como funciona todo o procedimento. O cida-
dão liga para o 181 e faz a denúncia. E depois? Como 
as operações são encaminhadas? 

Em nível estadual, quais são as maiores causas de 
denúncias? E quantas denúncias são realizadas anual-
mente em Guarapuava? 

Qual é a importância dos cidadãos realizarem a de-
núncia? 

Todas as informações encontram-se no site 181.pr.gov.br, 
onde as pessoas podem  verificar os tipos de denúncias que 
podem ser feitas. Lá cada tipo de crime possui uma pequena 
explicação para que o cidadão tenha condições de realizar uma 
denúncia de forma correta. São aproximadamente 50 tipos de 
denúncias, sendo que alguns dos principais tipos de denúncias 
coletadas são: tráfico de drogas, tráfico nacional e internacional 
de armas e munições, furto, roubo, latrocínio, homicídios, 
crimes ambientais, desmanche de veículos, estelionato, fuga 
de presos, corrupção e improbidade administrativa, pessoas e 
crianças desaparecidas, jogos de azar, procurados pela justiça, 
tráfico de pessoas, racismo e injúria racial, violência praticada 
contra as mulheres, crianças e adolescentes, idosos e pessoas 
com deficiência.

As denúncias da grande maioria dos tipos de crimes continuam 
sendo coletadas pelo telefone 181 de todo o Estado, mas também 
podem ser feitas pela internet. No site 181.pr.gov.br, ao realizar 
uma denúncia, podem ser anexados fotos, vídeos e demais 
arquivos que o cidadão coletou para auxílio no trabalho policial 
da sua região. No entanto, pelo site é possível fazer apenas 
parte da totalidade de tipos de denúncias, pois entendemos que 
a maioria das denúncias depende da interlocução com nossos 
atendentes que podem melhor orientar e conduzir a conversa 
para que seja extraída a maior quantidade de dados possíveis. 
É importante ressaltar também que, ao realizar as denúncias, 
o cidadão recebe um número de protocolo, para que ele possa 
consultar a situação da sua denúncia no site. Além de poder 
complementá-la caso seja solicitado. 

A denúncia passa por uma análise preliminar feita por po-
liciais do Departamento de Inteligência do Estado do Paraná 
(DIEP). Após esta análise preliminar, dependendo do tipo da 
denúncia, esta é encaminhada ao órgão de inteligência de cada 
uma das polícias para que possa ser trabalhada objetivando a 
resolução do caso. As ações variam desde a atuação imediata 
caso constatada a flagrância do delito, ao planejamento de 
operações policiais ou ao pedido de instrumentos legais de 
busca a apreensão, prisão, dentre outros. 

O tipo de denúncia mais realizado pelo cidadão paranaense é 
o tráfico de drogas, isso se deve aos muitos anos de atuação 
do 181 apenas como NARCODENÚNCIA, depois são os 
crimes ambientais, seguido de violências contra as mulheres, 
crianças e adolescentes e idosos. Guarapuava registrou perto 
de 400 denúncias no ano de 2017 e, em 2018, o município 
está perto de 180 denúncias já registradas. Logicamente, a 
quantidade e o tipo das denúncias dependem da divulgação 
dos resultados, das campanhas de conscientização e da 
atuação policial de cada região. E, os números mostram que 
a credibilidade do Disque Denúncia frente à sociedade vem 
aumentando dia a dia. 

A Constituição cidadã de 1988 estabelece que Segurança 
Pública seja um dever do Estado, mas uma responsabilidade 
de todo o cidadão. Quando se fala deste tema, a maioria das 
pessoas compreende como “caso de polícia”, ou seja, que 
segurança pública em nosso país é uma exclusividade dos 
órgãos responsáveis pelo trabalho ostensivo/preventivo e 
repressivo. No entanto é importante observar a questão da 
segurança pública a partir de uma visão sistêmica que envolve 
não só os organismos de governo, mas toda a sociedade. 
Nem sempre é possível ao Estado prostrar em casa esquina 
um agente de segurança, mas em cada esquina temos um 
estudante, um pai de família, uma dona de casa, ou seja, todos 
possuem condições de contribuir com suas informações, por 
mais elementar que pareça. Esta informação pode salvar vidas 
e contribuir para um futuro melhor para toda a sociedade. 

O atendimento das chamadas do 181 é realizado por uma central de 
operações única, que compreende as denúncias via telefone e via internet.

SEGURANÇA
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SAIU O RESULTADO DO SEGUNDO SORTEIO!
CLIENTE DO SUPERPÃO ENTRE RIOS, LEILA ROBERTA KRAUSE STREGE, É A VENCEDORA DO SORTEIO 
DO DIA DOS NAMORADOS. ELA FATUROU UM CRUZEIRO COM O NAVIO SOBERANO, PELA COSTA 
MARÍTIMA BRASILEIRA, COM DIREITO À ACOMPANHANTE. 
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*Informe publicitário
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