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PALAVRA DA DIRETORIA

DIRETORIA EXECUTIVA

Em meio a tempos de turbulência e incertezas,
neste cenário de mudanças constantes, o desafio em gerir
uma empresa, seja ela pública ou privada, de pequeno ou
grande porte, exige um profissionalismo ainda maior.
Neste contexto, ninguém melhor para assumir
riscos e aumentar a possibilidade de acertos - visando
um resultado esperado - que um profissional que dedica
seu tempo e conhecimento à “alma” da gestão de uma
empresa. No dia-a-dia, o administrador trabalha com
números, projetos e pessoas, superando dificuldades e
imprevistos inerentes aos negócios, sempre tendo como
meta que nada saia do planejado.
Por isso, neste mês, em alusão ao Dia do
Administrador em 9 de setembro, parabenizamos todos
os profissionais de Administração, que com seu trabalho
sério e comprometido colaboram
com o desenvolvimento das empresas e, por consequência, com o
desenvolvimento socioeconômico de
todo o país.

Presidente		

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

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.

EDITORA CHEFE
Naiara Persegona
MTB – 0011006/PR

REVISÃO
Pulsar Propaganda

CONSELHEIROS
Eduardo Christ
Flavio Antônio Sichelero
Hugo Luiz Marcon
Isabela Veroneze Silva
Janos de Matos Horst
Jonatan Brachak
Lilian Cadore
Manuela Dos Santos Jardim
Marco Borges

TIRAGEM DESTA EDIÇÃO
1.300 exemplares

PROJETO GRÁFICO
Pulsar Propaganda

FALE COM A REDAÇÃO
Naiara Persegona
(42) 3621-5515

CAPA
ACIG

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

CONSELHO DO JOVEM EMPRESÁRIO
Presidente		

IMPRESSÃO
Midiograf

COLABORAÇÃO
Giselle Juliana do Amaral

José Losso Filho
Luiz Manoel Oliveira Martins
Osvaldo Lins de Almeida Tavares
Reinaldo Juliani
Romualdo Prestes Kramer

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

1º vice-presidente

DIAGRAMAÇÃO
Pulsar Propaganda

Acássio Antonelli
Maria Inês Guiné
Claudinei Pereira
Sérgio Elizeu Micheletto
Miriam Cristina Matoba Abedala
Thiago Pfann
Emerson Theodorovicz
Lourdes de Figueiredo Leal
Janos de Matos Horst
Marcos Fabrício Burati
José Carlos Sovrani
Lilian Waschburger Cadore
Lara Cerize Mena Sganzerla
Fábio Peterlini
Robson Krieger
Vilmar Domingues da Luz

CONSELHO DELIBERATIVO
CONSELHEIROS
Antonio Rigo Bello
Arnaldo Stock
Douglas Luiz Limberger
Eduardo Pletsch
Elaine Scartezini Meirelles
José Fernando Brecailo Júnior

Acássio Antonelli

COORDENAÇÃO
ACIG

Cledemar Antonio Mazzochin

Paulo Deoclecio Meister
Marcos Henrique Adriano
Patrik G. Rodrigues
Paulo Gomes Junior
Renan H. Kuster
Robson Krieger
Saulo Eduardo Maestri
Simone Apª Galvão
Thiago Limper Pfann

CONSELHO EMPRESARIAL DA MULHER EXECUTIVA

Envio de releases, informações, sugestões de pauta e comentários:
imprensa@acig.com.br
PUBLICIDADE - ACIG
COMERCIAL ACIG
Rua XV de Novembro, 8040 (42)3621-5592/(42)3621-5599
Centro - (42) 3621-5566
comercial02@acig.com.br
acig@acig.com.br
comercial03@acig.com.br
Guarapuava - Paraná

Presidente		

Esabel Szeuczuk

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

Jussara M. Felix Klososki
Kerlin Zimmer
Lara Cerize Mena Sganzerla
Lourdes de Figueiredo Leal
Marcela Mendes
Maria Inês Guiné
Marinincia Ferreira
Marlene Geteski
Matilde Kessler
Milene Fortkamp Gartner
Miriam Abedala
Nucia Cristina Dias
Sandra Chass
Sheila Tavares
Sueli Binde
Tatiana Ferro
Tereza Cristina R. Loures
Vanessa Santini

Fale com a ACIG:
Rua XV de Novembro, 8040 - Centro | CEP 85010-100
Fone (42) 3621-5566 | fax 3621-5573 | www.acig.com.br | acig@acig.com.br

6

SETEMBRO 2018

SETEMBRO 2018

7

Coluna

EMPRESARIAL

EVENTOS EM DESTAQUE
1 – Em 26 de julho, a Modas Jolie fez um delicioso chá para suas clientes
em comemoração ao Dia dos Avós.

A empresa atua em Guarapuava prestando serviços de web design,
marketing digital, sistemas web e hospedagem de sites.

2 – No dia 27 de julho, o Boticário reinaugurou a sua loja ampliada no
espaço anexo ao Superpão Compre Mais.

6 – No dia 13 de agosto, ocorreu a inauguração da Vital, em Guarapuava.
A empresa é especializada em produtos para saúde, atuando nas linhas
de ortopedia, fisioterapia e hospitalar.

3 – Em 1 de agosto, diretores da ACIG participaram da comemoração
de 13 anos da Simão Pneus. Tradicionalmente, em seus aniversários, a
empresa realiza uma missa pela manhã e em seguida serve café com
virado aos convidados.

7 – No dia 8 de agosto, a Campo Real oficializou a transição de faculdade
para Centro Universitário. Na mesma ocasião, a instituição anunciou a
implantação dos cursos de Ciências Contábeis e Fisioterapia.

4 - No dia 10 de agosto, o Léo Auto Center sorteou um kit churrasco
para o Dia dos Pais. O cliente sortudo que faturou o prêmio foi o Cleiton
Ribeiro.

8 – O Conselho do Jovem Empresário está participando, desde julho
até setembro, da 8ª edição dos Jogos dos Jovens Empreendedores do
Paraná (JOJEPs). Promovido pela Faciap Jovem, os jogos tem o objetivo
de estimular os empresários a realizarem atividades físicas para hábitos
cada vez mais saudáveis.

5 – Em agosto, a K13 Agência Web completou 14 anos de existência.
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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.

sipag.com.br
sicoobunicoob.com.br
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
SETEMBRO 2018
Deficientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458

9

Coluna

NOVOS SÓCIOS

BEM-VINDOS À ACIG
ESTES SÃO OS MAIS NOVOS ELOS DE
NOSSA CORRENTE ASSOCIATIVISTA

1

Softgraf

4

Salvatori Design

2

Sucrer Confeitaria

5

Villa Beef

3

Agro Zan

6

Mecânica do Gerson

10

SETEMBRO 2018

Coluna

NOVOS SÓCIOS

BEM-VINDOS À ACIG
ESTES SÃO OS MAIS NOVOS ELOS DE
NOSSA CORRENTE ASSOCIATIVISTA

7

Moça Bonita

10

Casoto Móveis

8

Mr. Cat

11

Biks Store

9

Montreal Estofados

12

Niki Assessorias e Contabilidade

SETEMBRO 2018

11

Coluna

VOCÊ, EMPRESÁRIO

MINHA HISTÓRIA DE
EMPREENDEDORISMO
Por Silvério Antônio Simon

Lojas Patrícia, que coexistiram com a profissão de educador
até 1997, quando desisti da jornada no comércio.
O projeto do negócio próprio não fechou as portas
como as lojas e, em 2003, com mais experiência e preparo,
abri, com um grupo de professores, o Curso Pré-Vestibular
Lobo que, em 2004 se transformou em Colégio Lobo –
Ensino Médio. Os sócios trilharam outros caminhos e eu,
apesar das dificuldades de toda ordem, fixei-me como único
proprietário do Lobo.
Como são conhecidos, com sucesso, o grupo de
escolas que o compõe atualmente são: Colégio Lobo –
Ensino Fundamental e Médio, Escola Lobo Kids – Educação
Infantil e Ensino Fundamental, Sistema Educacional Platão
– Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, Escola
Aquarela do Saber – Educação Infantil e Ensino Fundamental,
Colégio Lobo Med – Ensino Médio, Curso Extensivo Lobo
Med, Curso Semiextensivo Lobo.
Em 2018, estendi o empreendimento para a cidade de
Irati, com o Curso Pré-Vestibular que, para o ano de 2019 se
tornará o Colégio Lobo de Irati e, em breve também estará
na cidade de Ponta Grossa.
Essa vida batalhadora de empreendedor, só chegou
ao sucesso supracitado pela capacidade de inovação
que norteia os nossos projetos, já que sempre estamos
preparados para tomar decisões rápidas e seguras em
situações que assim nos exigem.
Paul Lemberg, em seu livro “Seja Insensato” diz: “Nos
negócios, muitas vezes, as ideias mais transformadoras
surgem de forma espontânea e natural.” E, em minha
história, isso se confirma, por isso a existência sempre cada
vez mais transformadora dos empreendimentos.

Sou formado em Matemática, especialista em Física
e mestre em Estatística. Atuo como professor da Unicentro
no departamento de Física. Posso dizer que tenho uma
carreira de sucesso na área educacional, pois trabalho com
a capacidade de desenvolver, nos alunos, o pensamento
crítico, o autoconhecimento, a iniciativa para a realização
dos seus projetos, o domínio da comunicação.
Portanto, diria que, profissionalmente, estou
realizado. Mas como sempre tive o espírito inquieto, e
habilidades e competências além das comumente exigidas
para um professor com prática, como muitos brasileiros,
sonhei em ter meu próprio negócio. Então, empreendi a
iniciativa e comecei a trilhar esse caminho em 1990 com as
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1 – Alberty Luan (GP Toldos e Locações)
2 – Leandro Camargo e Érison Raimundo (Beijo Baiano)
3 – Guilherme Carvalho e Shanon Galvão (Atrito)
4 – Willy T. Brunsfeld Neto (Brunsfeld Auto Peças)
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5 – Jairo Cavalaro Vieira (Tributaire)
6 – Caroline Andrade, Elisangela Nascimento e Dhieniffer Castro (Ictus)
7 – Joelma Meurer Corpolato e Veridiana Lopes Smolark (Unicesumar)
8 – Sadi Cavagnari e Marcio Silveira (SDC Corretora de Seguros)
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9 – Ronaldo Stadler de Souza e Fabio Assunção da Silva (UTI do Celular)
10 – Iriberto José Chiott (Comtudo Materiais de Construção) e Cledemar A.
Mazzochin (Inviolável)
11 – Mayara Carbornar (Massa FM), Cledemar A. Mazzochin (Inviolável) e
Wilson José Bulka (Massa FM)
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12 - Lucieli Mudryk (Difusora), Cledemar A. Mazzochin (Inviolável) e Susana
Fernandes (Difusora)
13 – Marcia Velinski e William Leal (Markaz Decor)
14 – Vera Lucia Bobato e José Vicente Bobato (Farmácia Herbafarma)
15 - Lucas Bremm (Mary Art São Paulo) e Cledemar A. Mazzochin (Inviolável)
16 – Fernanda Morgan (KNN Idiomas), Cledemar A. Mazzochin (Inviolável) e
Juliana Gechele (KNN Idiomas)
17 – Carlos Cristiano Guimarães (Oesteline)
18 – Leandro Chemim Miró e Emanuel Corrêa (Hard Fitness Store)
19 – Michelli Cássia Prado (Cia dos Bichos), Cledemar A. Mazzochin (Inviolável)
e Jucimara Tonon (Cia dos Bichos)
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20 – Josiane Batista Corrêa (Heróis Comics)
21 – Mayara Soares, Robson Krieger e Rodrigo Camargo Filho (K13 Agência
Web)
22 – Moara França Krüger e Guilherme Krüger (Gk Dermatologia)
23 - Maria Aurea Silva e José Divonsil da Silva (Modas Jolie)

25

24 - José Divonsil da Silva (Modas Jolie) e Cledemar A. Mazzochin (Inviolável)
25 – Leandro Juliani (Noval) e Cledemar A. Mazzochin (Inviolável)
26 – Fábio Luiz Veiga de Andrade, Francielle Martinazzo e Bárbara Mendes Paz
(Farmácia 3000)
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27 - Cledemar A. Mazzochin (Inviolável), Karine Lopes, Elaine Conde (Acig) e
Antonio Romildo Mileck (Fomento Paraná)
28 - Dejanira de Lima, Karine Santos (Orthodontic Center), Cledemar A.
Mazzochin (Inviolável), Janete Foss Massaneiro e Ana Carine Machado
(Orthodontic Center)
29 - Dejanira de Lima, Karine Santos, Janete Foss Massaneiro e Ana Carine
Machado (Orthodontic Center)
30 - Dejanira de Lima (Ortodontic Center) e Paulo Roberto Santos de Lima (Acig)
31 - Maria Inês Guiné (Fm Promoções e Eventos) e Lara Sganzerla (Tevah Moda
Masculina)
32 - Mauro Praizner Junior (Las Vegas Talentos)
33 - Sarah Golinhaki e Beatriz Golinhaki (Extintores São Cristóvão)

32

34 - Jairo Cavalaro Vieira Junior (Tributaire)
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EMPRESA

FUNDAÇÃO

1 ANO
Gebon Praça 9 de Dezembro
Flip Wash
Rústika Gastronomia
Studio Hall Eventos
London Campos Gerais
Apolar Imóveis
Ativa Kids

27/09/17
27/09/17
22/09/17
20/09/17
19/09/17
19/09/17
11/09/17

2 ANOS
Linda Fitness
Meraki Intercâmbio e Viagem

08/09/16
06/09/16

3 ANOS
Todeschini Guarapuava
Cuidar e Proteger Segurança e Medicina do Trabalho
Dental Cristal

10/09/15
04/09/15
01/09/15

4 ANOS
Flor da Pele Lingeries
Faax Imóveis
Uniaço - Soluções em aço
Flor móveis
Tendência Moda Feminina
Cilla

17/09/14
10/09/14
05/09/14
03/09/14
03/09/14
01/09/14

FUNDAÇÃO

EMPRESA
16 ANOS
Infocartuchos.com
Frutiguara
Aquarela do Saber
Kuka Maluka

23/09/02
20/09/02
20/09/02
10/09/02

17 ANOS
Central Cartuchos
Bella
Loja Ize Modas e Confecções

20/09/01
01/09/01
01/09/01

18 ANOS
Loja Camponesa

01/09/00

19 ANOS
Madpuava Compensados
Auto Peças Novo Milênio
Golden Tree

28/09/99
02/09/99
01/09/99

31 ANOS
Mecânica Pameli LTDA
Agrícola Estrela

14/09/87
01/09/87

32 ANOS
CCBEU

26/09/86

34 ANOS
Gaúcha Pneus

19/09/84

35 ANOS
Imobiliária D.M. LTDA

01/09/83

38 ANOS
Celplac Indústria e comércio LTDA

23/09/80

39 ANOS
Unimax Supermercado

15/09/79

42 ANOS
Kopanski Bikes & Fitness

01/09/76

43 ANOS
Loja Nossa Senhora Aparecida

23/09/75

20 ANOS
Faculdades Campo Real
Guarabox
Editora Pão e Vinho

24/09/98
16/09/98
01/09/98

21 ANOS
Rota 466

26/09/97

45 ANOS
Supermercado Edinara

03/09/73

22 ANOS
Angel Som
Daz Utilidades
Megasul

09/09/96
02/09/96
01/09/96

48 ANOS
Atalaia Palace Hotel

11/09/70

23 ANOS
Simex Máquinas Agrícolas
Pneuforte Recapagens LTDA
T&T Sedução

26/09/95
16/09/95
11/09/95

58 ANOS
Abedala Corretor de Imóveis
Comercial Oeste S/A

26/09/60
09/09/60

66 ANOS
Tributaire

14/09/52

24 ANOS
Academia Vigor

01/09/94

25 ANOS
Mecar Peças e Serviços

17/09/93

5 ANOS
Sistema Pax Cristo Rei
Academia Usina Sports

04/09/13
03/09/13

7 ANOS
MH Eventos e Comércio
Grafite Papelaria
Elizebet Aparecida Gomes
Emaq Locação de Equipamentos

28/09/11
26/09/11
21/09/11
05/09/11

9 ANOS
Alfa Despachante
Mix Supermercado
Panificadora Doce Mel
Odonto Art
Odonto Excellence
Supermercado Ponto Forte

25/09/09
15/09/09
11/09/09
08/09/09
01/09/09
01/09/09

10 ANOS
Orenge
Anjo Sapeca - Berçário e Educação Infantil
Pietrobon e CIA LTDA

23/09/08
16/09/08
01/09/08

26 ANOS
Guaravel Rent a Car
Estrela Materiais e Construção
Muller Materiais de Construção

14/09/92
01/09/92
01/09/92

13 ANOS
Fiat Veritá
Celi Aluguéis

20/09/05
01/09/05

27 ANOS
Agrale
Puricarbon do Brasil LTDA

15/09/91
05/09/91

14 ANOS
Valforte Peças
Rádio T FM

21/09/04
20/09/04

28 ANOS
Eliakin Roberto do Carmo

23/09/90

15 ANOS
Advantage Consultoria em Informática
Auto Escola Barão
Seven Video Locadora

25/09/03
10/09/03
03/09/03

29 ANOS
Elcco - Materiais de Construção

25/09/89

30ANOS
Sonia T. Paz - Contadora

01/09/88
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NOVOS ASSOCIADOS
EMPRESA
Acqio Franchising Guarapuava
Hering
Casoto Móveis
Montreal Estofados
Orto Master
Villa Beef
GK Dermatologia
Biks Store
Heróis Comics
Hard Fitness Store
Emirates Lounge
KNN Idiomas
J G Moura Materiais de Construção

ADESÃO
24/07/18
24/07/18
24/07/18
24/07/18
25/07/18
24/07/18
24/07/18
25/07/18
25/07/18
25/07/18
25/07/18
25/07/18
08/08/18

RECONHECIMENTO

PRÊMIO MÉRITO EMPRESARIAL 2018: EXCELÊNCIA
EM GESTÃO E ODONTOLOGIA DIGITAL GARANTEM DUAS
VITÓRIAS AO INSTITUTO ATENA
Na edição de 2018 do Prêmio Mérito Empresarial, organizado pelo Conselho do Jovem Empresário
(CONJOVE), ocorreu algo inédito: pela primeira vez a mesma empresa venceu duas categorias na
premiação. Esta conquista foi obtida pelo Instituto Atena, uma clínica odontológica guarapuavana gerida
pelo cirurgião dentista Diego Rodrigues dos Santos.
As categorias em evidência são Micro Empresa e Inovação. A primeira avalia, principalmente, a
excelência de gestão desempenhada dentro da empresa e a segunda tem como objetivo premiar ações
pontuais de inovação implementadas pelos empresários, que visam a geração de lucro e a qualidade de
atendimento ao cliente. Confira o depoimento do Diego sobre os dois prêmios faturados pelo Instituto
Atena:
“Desde 2013 eu tenho implementado um
processo de aprimoramento de gestão no Instituto
Atena. Essa foi a única maneira que eu encontrei
de prosperar com o consultório, porque eu via
que: ou a gente injetaria muito dinheiro e perderia,
ou aumentava os preços dos serviços e perderia
também. Então, para manter o equilíbrio de ter
uma qualidade de atendimento, com tecnologia
de ponta, nós optamos por trabalhar melhor a
nossa gestão, desde a parte de processos dos
funcionários até o controle financeiro. Por isso,
realizei muitos cursos focados em administração
nos últimos anos e, hoje, posso dizer que estudo
50% sobre gestão e 50% sobre odontologia para
que o consultório tenha sucesso.”

Diego recebendo o Prêmio de melhor Micro Empresa dos diretores José Carlos
Sovrani e Lilian Cadore.

“Para concorrer na categoria Inovação nós
inscrevemos nosso trabalho de Odontologia Digital,
que se divide em duas vertentes. Primeiro fazemos
o planejamento virtual de sorriso – chamado de
DSD (Digital Smile Design) – onde conseguimos
realizar um estudo da face do paciente para chegar
à arquitetura do sorriso. Nesta primeira parte, os
processos englobam uma série de fotos e vídeos.
Em um segundo momento, associado à odontologia
digital e com o auxílio da impressora 3D, a gente
tem como resultado o alinhador estético, que
é um aparelho extremamente confortável e invisível esteticamente, com alta previsibilidade de
resultados. Os valores do Instituto Atena são:
segurança, qualidade, inovação e ética. Por isso,
para nós o Prêmio Inovação significa que estamos
trabalhando em sintonia com nossos valores.”

Diego recebendo o Prêmio Inovação do presidente Cledemar Mazzochin e do
conselheiro Marcos Henrique Adriano.
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Conforme o cirurgião dentista, a decisão em
participar do Prêmio se deu justamente para avaliar
a gestão da empresa através do questionário de
autoanálise e do gráfico radar, que mostram os pontos
fortes e fracos do negócio. “Como o questionário é bem
completo, abordando gestão estratégica, marketing,
finanças, pessoas, socioambiental e inovação, eu
consegui ter um diagnóstico bem interessante da
empresa. Agora vejo que, mesmo com os prêmios,
há pontos de melhorias que eu preciso afinar”,
aponta. Ainda nessa linha, Diego relembra a visita do
profissional do Sebrae na segunda fase da avaliação.
“Com a visita do consultor, nós vimos que estamos
seguindo o caminho certo. Ele também nos passou
algumas dicas, foi bem interessante para pensar
nossa gestão”, conta.

Outro aspecto apontado pelo empresário
como motivador para participar do PME é a
repercussão de divulgação da marca. “Eu não
esperava ganhar os dois, foi uma emoção muito
grande. O Instituto Atena teve uma repercussão
muito interessante durante o Jantar do Empresário
e após o evento também. Muitos pacientes, empresários e amigos vieram me cumprimentar e
parabenizar o trabalho da clínica”, afirma.
Na próxima edição da revista ACIG, daremos
prosseguimento à série de reportagens com os
vencedores do Prêmio Mérito Empresarial 2018.
A edição de outubro trará uma entrevista com os
gestores da MetalKit, a vencedora da categoria
Pequena Empresa.

Anúncio
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“

“

O INSTITUTO ATENA TEVE UMA REPERCUSSÃO MUITO INTERESSANTE DURANTE
O JANTAR DO EMPRESÁRIO E APÓS O EVENTO TAMBÉM. MUITOS PACIENTES,
EMPRESÁRIOS E AMIGOS VIERAM ME CUMPRIMENTAR E PARABENIZAR O
TRABALHO DA CLÍNICA.
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A PORTA É O DESENVOLVIMENTO E A CHAVE É O
ADMINISTRADOR: O PROTAGONISMO DAS ATIVIDADES
EMPRESARIAIS NO PROGRESSO SOCIOECONÔMICO REGIONAL
A pesquisa Global Entrepreneurship Monitor
(GEM), de 2017, produzida pela equipe do Instituto
Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBQP), com o
apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (SEBRAE), apresenta um relatório executivo
com o diagnóstico de como o empreendedorismo é
realizado no Brasil, na prática. Os dados demonstram
que a taxa de empreendedorismo do país é de 36,4%, o
que representa dizer que, em 2017, aproximadamente
50 milhões de brasileiros realizaram alguma atividade
empreendedora, seja na criação ou manutenção de
um negócio já estabelecido. A partir deste cenário
fica palpável a importância do empreendedorismo no
Brasil como atividade impulsora do desenvolvimento
socioeconômico.

possibilitam mais renda e poder de compra à população.
No Brasil, os empreendedores iniciais e estabelecidos
geram juntos, mais de 19 milhões de empregos, o que
reforça a importância da atividade empresarial para o
progresso de uma cidade e região.

Mortalidade das empresas x Conhecimento
de gestão
Tangentes a todos estes dados observa-se outra
característica importante relativa ao empreendedorismo
no Brasil: a alta taxa de mortalidade das empresas.
Cerca de 25% das empresas não sobrevivem aos dois
primeiros anos, e isso está diretamente ligado a falta de
planejamento, como aponta Krysa. “Quando nós fazemos
um planejamento do negócio é possível observar, por
exemplo, os riscos e variáveis do negócio, a estrutura
de mercado em que se está entrando, a necessidade
financeira, enfim, com um plano bem estruturado, o
empreendedor consegue prever com mais clareza as
situações que enfrentará”, afirma.
Portanto, o administrador tem papel fundamental
neste processo de planejamento do negócio, pois é ele
quem detém o conhecimento sobre a gestão da empresa
e consciência do passo a passo necessário para garantir
a longevidade da mesma. Nesse sentido, o gestor do
Sebrae avalia que bons administradores contribuem
significativamente para o volume de produção e
crescimento local. “O principal fator que a gente pode ver
na sustentabilidade dos empreendimentos é a capacidade
que as pessoas têm de administrá-los. Com certeza a
qualidade dos administradores é uma das vertentes que
gera crescimento econômico naquela região, porque
eles são líderes capazes de gerir e alavancar negócios e
discutir gestão e produção”, constata.
Assim sendo, observando este cenário, evidenciam-se
duas constatações principais: 1) a impor-tância das atividades
empresariais para o equilíbrio socioeconômico e 2) a figura do
administrador como protagonista no sucesso destas empresas,
justamente porque detém um conhecimento específico de
gestão.
Logo, a educação e a capacitação irrompem
como soluções para a diminuição da mortalidade das
empresas. Nesse sentido, a pesquisa GEM, apresenta
também algumas recomendações feitas por especialistas
em gestão a respeito de melhorias que possam resultar
no aperfeiçoamento das diversas condições necessárias
para a atividade empreendedora no Brasil. São elas:

Agenor Felipe Krysa, SEBRAE/PR
Conforme o gestor da linha estratégica de empreendedorismo e gestão do SEBRAE/PR, Agenor Felipe Krysa,
os municípios com taxas de empreendedorismo mais
altas, geralmente, têm um PIB per capita também mais
alto. “Em municípios onde o número de empreendedores
é elevado em relação a sua população, o dinheiro circula
mais. Isso é uma constatação econômica e também é um
indicador de desenvolvimento”, explica. Esta proporção
está diretamente ligada à criação de empregos, que
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Investimento
em capacitação
e mentorias, ou
seja, programas
governamentais
que financiem
ativos de
conhecimento,
e não somente
estruturas.

Apoiar as instituições
que já fomentam o
empreendedorismo
(Sebrae, Endeavor,
Senac, etc.),
integrando-as a um
projeto estruturado.

Incentivo ao
empreendedorismo
nas mídias de massa:
compartilhamento
de experiências e
casos de sucesso
e insucesso por
meio de programas,
propagandas, entre
outros.

Guarapuava como polo regional no ensino
de Administração
No que concerne ao ensino de Administração
em nível superior, Guarapuava conta com um leque de
ofertas, que compreende uma universidade estadual,
diversas faculdades privadas e as opções de ensino
à distância. Além da graduação, os estudantes tem
a possibilidade de fazer pós-graduação nas áreas
de gestão, marketing, recursos humanos, liderança,
produção e finanças, ou seja, a oferta de conhecimentos
especializados engloba diversos aspectos da realidade
do profissional da Administração. Além das opções
de pós-graduação lato sensu, a universidade estadual
oferta a proposta stricto sensu de Mestrado em
Administração, voltada tanto para a parte acadêmica
quanto para o mercado de trabalho.
Para Krysa, que também atua como professor
universitário, Guarapuava evoluiu muito no ensino
de Administração e tem se legitimado como polo
regional de ensino nesta área. “Nós temos cursos de
Administração muito bem avaliados pelo Ministério da
Educação (MEC), com boas notas no Exame Nacional de
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A aproximação da
atividade empreendedora praticada
intuitivamente em
ambientes escolares,
como a universidade.
Isso é fundamental
para a qualificação do
empreendedorismo
no Brasil. O
mesmo vale para a
aproximação entre
pesquisa e boas
tecnologias, para
quem se interessa
em abrir um novo
negócio.

A inserção da
educação empreendedora desde a
escola fundamental.
Quanto mais
cedo o espírito
empreendedor for
disseminado, maior
será a chance
de se ter jovens
empreendedores
no futuro, com
uma boa base de
conhecimento sobre
plano de negócios,
estudo de mercado,
fatores econômicos
que afetam o
negócio, dentre
outros aspectos
essenciais para se
ter êxito.

Desempenho dos Estudantes (ENADE). Isso porque todas
as instituições ofertam cursos com uma grade muito bem
estruturada, tanto de graduação, como de pós-graduação
e em nível de mestrado”, avalia. Além da qualidade dos
cursos, Felipe observa que, nos últimos anos, a postura
dos estudantes de Administração mudou em relação ao
curso. “Hoje as pessoas estão cursando Administração
com uma clareza de porque estão fazendo a faculdade.
Tenho observado que a grande maioria dos formandos
tiveram ADM como primeira opção ao fazer o vestibular,
e isso demonstra uma mudança de postura frente à
profissão”, ressalta.

Empreender de maneira profissional
Entretanto, mesmo com a ampla oferta de
cursos de Administração, não somente em um
contexto regional, mas também nacional, a maioria
dos empreendedores brasileiros – de acordo com a
pesquisa GEM – têm um nível de escolaridade que
varia entre o ensino fundamental incompleto e o
fundamental completo. Como é possível visualizar
no gráfico:
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Porcentagem do número de empreendedores por níveis de escolaridade, segundo estágios
do empreendimento no Brasil

Fonte: GEM Brasil 2017

profissionalização do empreendedorismo surge como
uma necessidade. Portanto, podemos seguir a hipótese
de que há uma relação direta transversal entre a qualidade
dos profissionais formados e a sustentabilidade dos
negócios, o impacto positivo que estes profissionais
causam nas empresas em um nível de planejamento e
operacional.
Para além da gestão das empresas privadas,
Krysa argumenta sobre a importância do administrador
no melhoramento da qualidade da gestão pública.
“Quando eu olho para os problemas que nós temos
nos órgãos públicos, vejo a carência que nós temos
de administradores profissionais nesta área. O
gestor poderia contribuir desde a parte financeira
até uma obra pública que foi mal planejada. É um
profissional preparado para a gestão da coisa pública,
que poderia gerir melhor e cuidar melhor do dinheiro
público”,conclui.

Por outro lado, quando nos debruçamos
sobre os números de abertura e fechamento de
empresas em Guarapuava, nos últimos dois anos,
observa-se o seguinte cenário:

Dados relativos à abertura e fechamento de
Micro e Pequenas Empresas em Guarapuava
ANO DE 2016
Empresas Abertas 1.577
Encerradas - 819
Empresas ativas 18.994

ANO DE 2017
Empresas Abertas 1.707
Encerradas -120
Empresas ativas 17.429

Dados SEBRAE/PR

Assim sendo, diante destas informações relativas
ao nível de escolaridade dos empreendedores brasileiros
e do elevado índice de fechamento de empresas, a
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CREMATÓRIO ANIMAL AMPLIA MERCADO PET NA REGIÃO
CENTRO-SUL PARANAENSE

Com toda a estrutura já pronta, o Pet Eternumm deve ser inaugurado nos próximos meses.

Até o final de 2018, Guarapuava será a terceira cidade
do Paraná a abrigar um crematório animal, junto com Curitiba
e Londrina. O crescimento de investimentos neste setor
passou a chamar a atenção após os dados coletados pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2013,
que identificou que os lares brasileiros abrigam mais cães do
que crianças – sendo uma proporção de 52 milhões contra 45
milhões, respectivamente. Sem levar em consideração outros
pets, tais como os gatos, que também estão presentes em
muitos lares. Neste cenário, irrompe uma preocupação quanto
à solução de descarte destes animais após a sua morte, tendo
em vista o curto ciclo de vida dos pets.
Pensando na relação de amor entre os animaizinhos
e os humanos e as questões de sustentabilidade e de saúde
pública tangente a tudo isto, os veterinários Tatiana Cordeiro
Lima Ferro e Fábio Longui Ferro vêm idealizando o PetEternum
há aproximadamente cinco anos. O casal de veterinários
mudou-se para Guarapuava em 2003 e, desde então, investem
no mercado pet da cidade. Proprietários do Centro Médico
Veterinário VetVitta, ao longo destes anos, frequentemente
ouviram os anseios dos clientes quando seus animais
vinham a óbito, como relata Tatiana. “Os clientes sempre nos
perguntavam: ‘E agora? O que eu vou fazer?’. Essa pergunta
foi nos angustiando. Não tínhamos o que responder, por isso
surgiu a motivação para responder essa pergunta. Passamos
a estudar, ler e procurar opções de estrutura para o pós vida
dos animais”, conta.
Nestes cinco anos de estudos, o casal identificou a
cremação como o procedimento mais respeitoso para com os
animais e seus donos, além de mais sustentável financeira e
ecologicamente. “Como Guarapuava é uma cidade agropecuária, muitos enterram os pets em propriedades rurais ou até

mesmo no quintal de casa. Essas opções não são as mais
adequadas, porque o animal pode ser enterrado próximo a um
lençol freático, uma fonte de água, ou uma plantação, horta. É
comprovada cientificamente a contaminação desse solo com
o chorume que fica”, explica.

Sala de despedida do Pet Eternumm.

Com estrutura para atender Guarapuava e as cidades
da região, o PetEternum ofertará os seguintes serviços: a)
sala de despedida; b) cremação simples ou individual; c) plano
preventivo; d) remoção domiciliar ou da clínica; e) devolução
das cinzas; f) certificado de cremação e g) convênios.
Prestes a abrir o crematório, Tatiana demonstra estar
confiante em relação à aceitação do guarapuavano com o
novo serviço. “O PetEternum tem tudo para dar certo, porque
nós vemos o amor e a valorização que nossos clientes nutrem
por seus pets. Além disso, o guarapuavano tem um nível
cultural bom para compreender a importância da consciência
ecológica sobre este tema”, conclui.
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EMPRESAS DE GUARAPUAVA E REGIÃO EXPUSERAM NO
PAVILHÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DA 43ª EXPOGUA
Entre os dias 3 e 12 de agosto, ocorreu a 43ª edição
da Exposição-Feira Agropecuária e Industrial de Guarapuava
(Expogua). Com mais de quatro décadas de tradição na
região, a Exposição-Feira tem sido impulsora de grandes
comercializações nos setores do agronegócio, do comércio e
da indústria.
No tocante à parte comercial e industrial, assim como
nas edições anteriores, em 2018, a Associação Comercial
e Empresarial de Guarapuava (ACIG) foi a responsável pela
administração do Pavilhão de Indústria e Comércio, espaço
onde ficam os expositores dos mais variados segmentos de
produtos e serviços. Nesta edição, mais de 30 empresas foram
expositoras no Pavilhão, sendo que, destas, aproximadamente
80% são de Guarapuava e 20% provenientes de outras cidades
da região.

A Expogua também é lugar de
conscientização

Família Caron interagindo com o painel de fotos da
ação do CONJOVE.

Nesta 43ª edição do evento, além dos expositores
de produtos e serviços, o Pavilhão contou com uma ação
de conscientização promovida pelo Conselho do Jovem
Empresário (CONJOVE), em parceria com a ACIG. A ação
consistiu em evidenciar a porcentagem de tributos pagos
no Brasil, através de um painel de fotos informativo que
demonstrou os valores pagos por produtos utilizados
diariamente pela população.
O ato chamou a atenção de muitas famílias que
visitaram o Pavilhão, entre elas, a família da Manuela Caron,
13 anos, que estava acompanhada pela mãe, o pai e o irmão.
“Nós paramos para ver o painel e analisar a porcentagem de
imposto que é pago sobre os produtos. Essa ação é muito
importante pois, muitas vezes, as pessoas não sabem porque
os produtos são tão caros”, relata a adolescente.
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O Matheus Lima, 22 anos, acompanhado pelo filho
Gregório, também ficou curioso com a ação do CONJOVE. “Em
um primeiro momento o visual do painel chamou a atenção do
meu filho, e depois nós paramos juntos para ler as informações.
Achei uma ação muito bem pensada, e é fundamental que as
crianças se familiarizem com este assunto desde pequenos”,
afirma Lima.
Conforme o vice-presidente do CONJOVE, Paulo Gomes,
esta ação pontual buscou introduzir na agenda pública uma
reflexão sobre o cenário de tributação nacional. “As pessoas
que visualizaram o painel passaram a entender a proporção da
arrecadação dos tributos, e conscientes disso, poderão cobrar
dos seus representantes a aplicação correta desses valores. A
reivindicação é por mais eficiência no uso do dinheiro público”,
explica..
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A ACIG AGRADECE IMENSAMENTE A PARCERIA DOS
EXPOSITORES DA 43ª EXPOGUA!

AFH - Associação de apoio as famílias com hanseníase

Alice Salazar Store

American Play

Construtora Prestes

Difference Colchões

EKO 7 Colchões

Erva Mate 81

Escola Primeiros Passos

Espaçolaser

Espectro Tech

Faculdade Guairacá

Fisio Power

Fox Fotos

Guará Solar Engenharia

Hard Fitness Store

Heróis Comics

Jaquetas de Couros e Variedades

J. Losso Assessoria Imobiliária
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Luflores Eventos

Mister Doceria

Morango com Chocolate

Oral Sin

Pietrobon

Praias Tur

Recitech Equipamentos e Segurança do Trabalho

Silvestre Imóveis

Talk Up English School

Tributaire
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Unicesumar

UTFPR
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ORIENTAÇÃO JURÍDICA

CONHECENDO O eSOCIAL
(Sistema de Escrituração Digital das Obrigações
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas)

Certo dia meu marido me contou que não havia descansado a noite.
Indagado o motivo, ele afirmou ter sonhado com o eSocial a noite toda. Com
certeza o eSocial vem tirando o sono de muita gente, e por este motivo vamos
contar um pouco sobre o seu conceito, seus objetivos e consequências.

• ENTENDENDO O eSOCIAL

PÂMELA ADRIELLE
PERTILE DOS PASSOS

Advogada inscrita na OAB/PR,
formada pela Faculdade de Direito
de Francisco Beltrão mantida pelo
Cesul, e Pós-Graduada em Direito e
Processo do Trabalho e Previdenciário
pela mesma instituição. Sócia da
empresa PERTILE ASSESSORIA
E CONSULTORIA EMPRESARIAL,
atuante na área de departamento
pessoal e assessoria empresarial.

Trata-se de um instrumento que unifica, racionaliza e harmoniza as
obrigações de natureza fiscal, previdenciária e trabalhista e tem por finalidade
padronizar sua transmissão, validação, armazenamento e distribuição.
O eSocial substituirá o sistema de envio de diversas declarações, termos,
formulários e documentos relativos a relação de trabalho, sendo importante
destacar que as informações referentes a períodos anteriores à implantação do
eSocial devem ser enviadas pelos sistemas utilizados à época.
A obrigatoriedade do envio de eventos ao eSocial foi definida pelo Comitê
Diretivo através da resolução nº 02/2017, com atualizações até o momento:
Grandes
Empresas*

Demais
Empresas*

Órgãos
Públicos

Cadastro do
empregador e tabelas
Dados dos trabalhadores e seus
vínculos com as empresas
(eventos não periódicos)
Folha de pagamento
Substituição da GFIP (guia de
informações à Previdência Social)
Dados de segurança e saúde
do trabalhador
*Empresas com faturamento anual maior que R$ 78 milhões
*Inclusive micro, pequenas e MEIs que tenham empregados
* Micro, pequenas e MEIs têm até novembro para o envio das informações
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O eSocial consiste na união dos seguintes e principais órgãos: Ministério do Trabalho e Emprego,
Ministério da Previdência Social, Receita Federal do Brasil, Conselho Curador FGTS (representado pela
Caixa Econômica Federal) e Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

• OBJETIVOS
-

Viabiliza a garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;
Racionaliza e simplifica o cumprimento das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas;
Elimina a redundância nas informações prestadas pelas pessoas físicas e jurídicas;
Aprimora a qualidade dessas informações prestadas;
Confere um tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas.

• BENEFÍCIOS
A principal inovação trazida pelo eSocial é a simplificação e harmonização das informações. Dentre
suas premissas está a construção colaborativa, a gestão compartilhada, a autonomia mantida entre os
órgãos e a prestação única da informação.
Seus benefícios, além do registro único da informação já no momento do seu nascedouro, é a
flexibilização e simplicidade no envio, retificação e no trabalho, bem como a segurança proporcionada pela
guarda dessas informações.

• PONTOS DE ATENÇÃO
É preciso conscientizar as organizações e gestores para o fato de que o eSocial requer uma
modificação na forma de pensar dos processos administrativos e pessoais, necessitando uma mudança
de perfil nos profissionais de RH dentro da empresa, com revisões dos processos internos, buscando a
integração entre departamentos, já que o eSocial traz uma grande qualificação nos cadastros.
É preciso criar uma rotina junto com o RH responsável pelo envio das informações da empresa,
para que se tenha um tempo hábil entre o envio e o início de cada procedimento, evitando o pagamento de
multas por procedimentos fora do prazo legal, já que o eSocial será uma forma automática de fiscalização
das empresas pelos órgãos envolvidos.
Um ponto muito relevante é o fato de que, antes de efetuar qualquer contratação de empregado,
ainda no momento da entrevista, a empresa necessitará verificar com o candidato as seguintes informações:
CTPS, RG, CPF, título de eleitor, cartão de inscrição no PIS e certificado de reservista (se obrigatório por lei).
Caso o empregado não possua ou tenha problemas com algum desses documentos, estes deverão ser
corrigidos antes da contratação.
Conhecer os principais objetivos do eSocial, já que seu funcionamento será em tempo real, e
identificar a legislação aplicável a cada procedimento. Isso é muito importante para evitar passivos
tributários e questionamentos por parte das autoridades fiscais com relação aos procedimentos adotados
pela empresa.
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ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
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A trajetória da
Comercial Oeste em
Guarapuava: uma
história de confiança
que completa 58 anos
A edição de setembro da revista ACIG traz uma entrevista com o diretor da
Comercial Oeste, Egon Scheidt. Na conversa, Scheidt contou sobre o início
do negócio em Guarapuava, a qualidade de atendimento dos funcionários
e as mudanças pelas quais o setor automobilístico passou desde 1960. A
empresa é uma das mais antigas revendedoras da marca Volkswagen no
Paraná.
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de veículos, prestação de serviços e venda de peças da
marca alemã Volkswagen, inclusive porque Diedrichs
falava a língua fluentemente.

COMO O SENHOR PASSOU A SER O
ADMINISTRADOR DA COMERCIAL OESTE?
Pouco tempo após a fundação, Diedrichs buscou
alguém de confiança para auxiliar no trabalho, e encontrou
em mim o perfil que procurava. Com 25 anos, passei a
administrar a empresa a partir de 11 de outubro de 1962.
Apesar de ter nascido em Imbituva e depois ter residido
em Ponta Grossa, hoje sou um Cidadão Honorário de
Guarapuava.

Senhor Egon, acompanhado da esposa Tereza.

COMO COMEÇOU A HISTÓRIA DA
COMERCIAL OESTE EM GUARAPUAVA?

COMO FUNCIONAVA A LOGÍSTICA DE
FUNCIONÁRIOS E VENDAS NO INÍCIO E
COMO É AGORA?

Em Guarapuava, as atividades tiveram início em
setembro de 1960, quando um grupo de empresários uniu
esforços em torno da ideia de substituir o ramo madeireiro,
que estava em decadência, pelo automobilístico. Com
visão de futuro, investimos em uma área que era nova
no Brasil: a instalação de uma montadora estrangeira. A
marca Volkswagen do Brasil tem 65 anos, e dessas seis
décadas, 58 anos Guarapuava faz parte de sua história
de sucesso com a Comercial Oeste. Trabalhamos com a
venda de veículos novos e seminovos, peças e acessórios
e prestação de serviços de assistência técnica para toda
a linha Volkswagen. No início, a estrutura ficava em um
imóvel alugado, na XV de Novembro, sendo que a ampla
sede própria começou a ser construída em 1967, na Rua
Azevedo Portugal, onde permanece até hoje.

Os tempos mudaram e, nesses 58 anos de história
em Guarapuava, a Comercial Oeste conquistou o público
consumidor e a liderança de mercado. Iniciamos com
aproximadamente oito pessoas, e atualmente temos
55 colaboradores, todos com total comprometimento e
capacitação, treinados diretos na fábrica, o que garante
um trabalho de excelência em todos os setores. Com uma
baixa rotatividade de funcionários (turnover), o que mostra
que quem está aqui entende do assunto. Em termos de
vendas, eram comercializados quatro ou cinco carros por
mês no início, hoje se vende em média 60 veículos por
mês.

QUEM ESTEVE À FRENTE DESTE PROJETO NO
INÍCIO?

A primeira diretoria da Comercial Oeste foi
composta pelo Diretor Presidente Oscar Diedrichs; o
Diretor Superintendente Carlos Scheidt; o Diretor Secretário
Hildembrand P. Althaus; a Diretora Adjunta Tereza M. Scheidt
e eu como o Diretor Comercial. Esses empreendedores
– de Irati, Ponta Grossa e Guarapuava – buscaram as
possibilidades de conquistar concessão para distribuição

A Comercial Oeste atende de segunda à sexta-feira das 8h às 18h, e sábado das
8h30 às 12h.
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Temos o Programa de Alta Performance da
Volkswagen que destaca as melhores concessionárias
do país através de pesquisa criteriosa. No ano de 2011
a Comercial Oeste ficou na Categoria Prata, entre as
20 melhores, na 17ª posição do ranking nacional. Esse
controle de qualidade é muito importante, pois o público
está cada vez mais exigente. O cliente tem acesso às
informações online e nós precisamos acompanhar as
atualizações tecnológicas do mercado para satisfazer
suas expectativas. Portanto, a fórmula do sucesso é
atender bem os clientes e manter o estoque renovado.

A MARCA VOLKSWAGEN FICOU MUITO
CONHECIDA COM O LANÇAMENTO DOS MODELOS CLÁSSICOS FUSCA E KOMBI. COMO FOI O
PROCESSO DE VENDAS DESTES VEÍCULOS NA
ÉPOCA EM QUE ELES ERAM NOVIDADE?
O início da produção da Kombi foi em 1957, e em
1959 iniciou-se o Fusca. Na época, tínhamos que buscar
os carros na fábrica e vendíamos cerca de cinco por
mês. Outra curiosidade era quando o cliente comprava
uma Kombi, encomendávamos acessórios em diversos
fornecedores e ela vinha cheia de acessórios, aproveitando
o espaço interno do veículo. Lembro que o primeiro carro
vendido pela Comercial Oeste foi uma Kombi, através da
fatura Nº01, no valor de Cr$560.000,00 (quinhentos e
sessenta mil cruzeiros).

QUAIS FORAM AS PRINCIPAIS MUDANÇAS QUE
OCORRERAM NO RAMO AUTOMOBILÍSTICO
NESTAS QUASE SEIS DÉCADAS?
Do Fusca até o Novo Polo muita coisa mudou,
inclusive o expressivo aumento na concorrência nos
diversos ramos da economia. No nosso ramo a principal
mudança é a tecnologia. Mudou muito, está mudando
e vamos partir para uma mudança mais radical nos
próximos anos, que são os carros elétricos. A tendência
do mercado neste setor é ficar cada vez mais sustentável,
com carros que não poluem e que não fazem barulho.
Dentro de mais alguns anos, acredito que não veremos
mais carro por combustão, somente elétrico. É o futuro.

Equipe de vendas da Comercial Oeste.

QUE DICAS O SENHOR DARIA PARA QUEM
ESTÁ INICIANDO UM EMPREENDIMENTO?
Se for trabalhar com multinacional tem que entender
que deve ser tudo certinho, não permite erro, não permite
falha. Tem que trabalhar corretamente e com honestidade,
que é o principal. A maior malandragem que existe hoje
para qualquer revendedor de carro é ser honesto. Com
honestidade, você paga as contas em ordem e presta um
bom serviço.

TRABALHAR COM UMA MULTINACIONAL
REQUER A CONSTANTE GARANTIA DE
QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS.
EXISTE ALGUM TIPO DE AVALIAÇÃO PADRÃO?
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VOTO CONSCIENTE

CANDIDATOS DE GUARAPUAVA CONCORREM A CARGOS
NA CÂMARA FEDERAL, NA ALEP E NO SENADO FEDERAL
No próximo dia 7 de outubro ocorrerão as eleições
gerais de 2018, onde serão definidos os representantes
para os cargos de presidente e vice-presidente da República,
governador e vice-governador de estado e do Distrito
Federal, senador, deputado federal, estadual e distrital.
Nos casos em que a votação seguir para o segundo turno,
os eleitores devem retornar às urnas em 28 de outubro.
Para concorrer aos cargos de senador, deputado
federal e deputado estadual, 17 candidatos de Guarapuava
registraram suas candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral
(TSE). Destes, oito pretendem concorrer a deputado federal,
oito a deputado estadual e um a 1º suplente no Senado
Federal.
Com as eleições chegando é fundamental que os
cidadãos tenham a consciência do poder do seu voto, pois
é através dele que são escolhidos os representantes do
poder público que governarão nos próximos quatro anos.

Na administração pública, os eleitos são responsáveis
pela elaboração das leis e aplicação do dinheiro público
em ações que visam à melhoria do país, dos estados e
dos municípios.
Todos os cargos são de extrema importância
para o funcionamento do Brasil, mas em um contexto
regional, os deputados estaduais, federais e governador
são protagonistas na impulsão de boas práticas. Por isso,
a ACIG, ao lado de entidades representativas de classe
de Guarapuava, promoverão, em setembro, campanhas
de conscientização visando chamar a atenção dos
cidadãos para a importância de votar em candidatos que
tenham projetos para Guarapuava e região. Assim, as
entidades guarapuavanas objetivam garantir a otimização
de projetos e recursos para o desenvolvimento da região
centro-sul paranaense.

QUAIS SÃO AS ATRIBUIÇÕES DE UM...?

Deputado
Federal
Os deputados federais são
os representantes do povo na esfera
federal. Sua atribuição principal é
fazer leis de abrangência nacional
e fiscalizar os atos do presidente
da República. Eles também po-dem
apresentar projetos de leis ordinárias
e complementares, de decreto legislativo, de resolução e emendas à
Constituição, além de criar Comissões
Parlamentares de Inquérito (CPIs),
discutir e votar medidas provisórias
editadas pelo Executivo.

Deputado
estadual ou
distrital
Os deputados estaduais ou distritais têm a incumbência de representar
o povo na esfera estadual (Assembleia
Legislativa) ou distrital (Câmara Legislativa
do Distrito Federal). Sua função principal
é a de legislador, ou seja, legislar, propor,
emendar, alterar e revogar leis estaduais.
Eles também fiscalizam as contas do
Poder Executivo e desempenham outras
atribuições referentes ao cargo. Vale
lembrar que cada constituição estadual
ou distrital também pode delegar outras
atividades, exclusivas ou não, aos deputados estaduais ou distritais.

Governador
É o governador que exerce
o Poder Executivo na esfera dos
estados e do Distrito Federal. Cabe
a ele representar, no âmbito interno,
a respectiva Unidade da Federação
em suas relações jurídicas, políticas
e administrativas. No exercício da sua
função de administrador estadual, ele
é auxiliado pelos secretários de estado.
O governador participa do processo
legislativo e responde pela segurança
pública. Para isso, o governador conta com
as Polícias Civil e Militar e com o Corpo
de Bombeiros. Em razão da autonomia
dos estados e do Distrito Federal, cada
constituição estadual e a lei orgânica
do DF dispõem sobre competências,
atribuições e responsabilidades do cargo
de governador.

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
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CAMPANHA

CAMPANHA INTEGRADA “MEUS AMORES VALEM PRÊMIOS” PREMIOU
CONSUMIDORES COM R$5 MIL EM VALE-COMPRAS, CRUZEIRO PELA
COSTA MARÍTIMA BRASILEIRA E IPHONE 8
A campanha “Meus amores valem prêmios”, em
vigor entre os meses de abril e agosto deste ano, premiou
consumidores de Guarapuava em três datas comemorativas:
Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais. Com
o formato integrado, que agregou datas especiais para o
comércio ao longo de quase cinco meses, a campanha ofertou
bons prêmios aos consumidores a um preço acessível para
os empresários que aderiram. Foram oitenta e uma empresas
participantes e 112.200 raspadinhas comercializadas.
Esta campanha integrada faz parte de uma reestruturação de ações que vem sendo realizada na ACIG desde
2017, quando a entidade adotou o modelo informatizado para
a Campanha de Natal, pela primeira vez. Devido à grande

aceitação dos associados por esta metodologia de campanha,
optou-se por permanecer com o formato.
A grande vantagem deste modelo digital é a
criação de um banco de dados permanente dos clientes
de cada empresa, que é formado no momento em que eles
registram suas informações no cadastramento online das
raspadinhas. E, este banco de dados é cumulativo, ou seja,
a cada campanha aderida pela empresa mais cupons são
cadastrados e a base de informações dos clientes aumenta.
A campanha de Natal 2018 deve seguir a mesma lógica.
Confira as três vencedoras da campanha “Meus
amores valem prêmios” e as respectivas empresas que
entregaram as raspadinhas:

Franciele de Almeida de Camargo
recebeu um vale-compras de R$5.000, no
sorteio Dia das Mães. O prêmio é resultado
de uma compra que Franciele fez no Unimax
Supermercado.

Leila Roberta Krause Strege foi contemplada com um cruzeiro pela costa marítima
brasileira, com direito à acompanhante, no
sorteio do Dia dos Namorados. O prêmio é
resultado de uma compra que a Leila fez no
Superpão Entre Rios.

Amanda Klebis de Oliveira faturou um
iphone 8, referente ao sorteio de Dia dos
Pais. O prêmio é resultado de um lanche
que a Amanda fez no Cantinho do Sabor.
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