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PALAVRA DA DIRETORIA

DIRETORIA EXECUTIVA

Acredito que entraremos em 2019 com muita esperança, devido
às eleições presidenciais de 2018. Vejo o povo brasileiro entusiasmado e
com otimismo que o novo governo fará um bom mandato. A expectativa
principal do setor produtivo é que seja reduzido o custo da produção de
todos os produtos nacionais, ação que é possível, por exemplo, através da
diminuição de tributos pagos pelo setor produtivo para manter a máquina
pública. Se o governo conseguir reduzir esses impostos, toda a cadeia de
produção será beneficiada e, consequentemente, o dinheiro do brasileiro
passará a ter mais poder de compra.
Em relação à situação de alto índice de desemprego em que o
Brasil se encontra, a expectativa é que o governo crie mais condições
para que as empresas tenham fôlego, pois a
confiança na economia aliada a circunstâncias
favoráveis de produção resultarão em mais
emprego no país. Além de cumprir com seus
deveres, a classe empresarial também precisa
ter assegurado os seus direitos. Que 2019 seja
um ano cheio de progresso!
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Coluna

EMPRESARIAL

EVENTOS EM DESTAQUE

2

1

No dia 27 de outubro, a Modas Jolie realizou uma tarde festiva na loja
para comemorar o 31º aniversário da empresa.

A loja Herois Comics mudou de endereço. Agora a empresa está
atendendo na Avenida Sebastião de Camargo Ribas, 365, Bairro São
Cristóvão.

4

3

Nos dias 19 e 20, representantes da ACIG participaram do Summit
Sebrae, o maior evento de empreendedorismo do Estado. Nos dois dias
de atividades, os empresários acompanharam palestrantes de relevância
nacional e internacional, que abordaram conteúdos sobre gestão,
inovação e mercado.

No dia 20 de novembro, Guarapuava recebeu a palestra sobre paternidade
ministrada por Marcos Piangers. O evento, promovido pela psicóloga
Giselle Mattos Leão Abdanur, contou com o apoio do Núcleo Multissetorial
da Mulher Empresária da ACIG.

6

5

No dia 27 de novembro, ocorreu o evento Ação Global de Empreendedorismo, no Valley Coworking. O evento, cujo foco era a inovação
reuniu diversas entidades, como Unicentro, UTFPR e Sebrae, além da
exposição de produtos e serviços de MEIS.

Em 21 de novembro, representantes da ACIG participaram do 1º Encontro
do Empreender, promovido pela Caciopar.

7

8

No dia 28 de novembro, o presidente da ACIG, Cledemar Mazzochin,
participou do evento da assinatura da Lei de Inovação de Guarapuava. A
lei vai contribuir com o fortalecimento do ecossistema local de inovação,
ampliação da inovação na gestão pública municipal, atração de empresas
de base tecnológica, apoio a micro e pequenas empresas de tecnologia,
entre outros fatores. A captação e aplicação de investimentos em tecnologia também está prevista na lei.

Em 28 de novembro, o Núcleo Multissetorial da Mulher Empresária da
ACIG, em parceria com a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres
de Guarapuava e a Federação das Indústrias do Estado do Paraná
(FIEP), promoveu a palestra “Diversidade, equidade de gênero e raça nas
organizações”, como parte da programação da campanha “16 dias de
ativismo pelo fim da violência de gênero”. A palestra foi ministrada pela
socióloga, Renata T. Fagundes Cunha.
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Coluna

NOVOS SÓCIOS

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

1

Multimarcas Consórcios

4

Folhados Caseiros Dona Elena

2

Primavera Autos e Motos

5

Pet Lagus

3

Dixie

6

Touchic Modas e Acessórios
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Coluna

NOVOS SÓCIOS

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

7

Premium Espetaria e Hamburgueria

10

Supermercado Cristo Rei

8

Nobre Pizzaria

11

Ali Pizza

9

Brasil Auto Center

12

Dallo Sistemas
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Coluna

VOCÊ, EMPRESÁRIO

MINHA HISTÓRIA DE
EMPREENDEDORISMO

Por Harry Reinerth

A Donau Bier surgiu em outubro de 2004, possuindo,
atualmente, uma unidade industrial e um restaurante típico em gastronomia alemã.
Há 14 anos, meu pai, o Sr. Johann Reinerth, que
era agricultor, resolveu vender suas terras e reinvestir em
um novo molde de negócio. Foi então que um antigo sonho
dele veio à tona: “Vamos construir uma microcervejaria”.
Eu e minha esposa Marcia éramos professores, e achamos no início a ideia um pouco ousada, mas o apoiamos.
Foi então que começamos a pesquisar e buscar
informações para o novo negócio. Eu formado em Biologia, resolvi buscar conhecimento na área cervejeira junto
a especialistas e também em livros, em sua maioria em
idioma alemão. Havia uma certa escassez de informações
para esse tipo de negócio naquela época, mas aos poucos
fomos formatando a nova empresa.
No início eu e minha esposa fazíamos o processo
de fabricação, meu pai fazia as entregas e atendia eventos,
o sobrinho de minha esposa, Adriano, era o auxiliar de
produção e hoje o atual cervejeiro. Assim aos poucos fo-

mos produzindo chopp e desenvolvendo a empresa.
Após 3 anos do início, surgiu a necessidade
de ampliarmos nossa empresa, logo construímos o
restaurante típico alemão anexado junto a indústria,
que completa 11 anos atualmente. Meu pai tinha um
“hobby” em trabalhar em marcenaria e aos poucos
foi construindo toda estrutura em madeira que temos
no restaurante. Foi então que minha mãe, Margarida,
começou a trabalhar na área gastronômica elaborando
pratos típicos alemães.
Meu pai faleceu há 5 anos e minha mãe há 4
anos, por isso hoje eu e minha esposa estamos à frente
da gestão da empresa, buscando inovações, investindo
em tecnologia e contratando profissionais qualificados.
Atualmente os desafios do mercado são grandes
no País, mas gerir nosso próprio negócio, nos traz muita
alegria e satisfação, principalmente quando se pode ver
os resultados do seu trabalho, sempre com a filosofia
de uma empresa familiar, respeitando os princípios de
nossa cultura e raízes Suábias.
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EMPRESA

FUNDAÇÃO

1 ANO
House Cook
Alice Salazar Store
MR. Cat
Lady Lord - Guarapuava
Jorge Bischoff

21/12/17
21/12/17
19/12/17
18/12/17
08/12/17

2 ANOS
Click Info
Máquina - Car
Movitá - Móveis e Decoração
Patitucci Construções
Donna

16/12/16
16/12/16
06/12/16
06/12/16
01/12/16

3 ANOS
Supermercado Cristo Rei
Piccole Bontá
Ventana PVC
Dani Bijouterias
Amo Jeans
4 ANOS
EKO 7 Colchões
Moratta Administradora de Condomínios
5 ANOS
F2X Marketing
Mister Doceria
Adéli Joias e Semijoias

15/12/15
14/12/15
11/12/15
04/12/15
01/12/15
19/12/14
01/12/14
12/12/13
02/12/13
01/12/13

6 ANOS
Espaço Café Havan

13/12/12

7 ANOS
Supermercado Hrinczuk
Lojas Real
Buch Consultoria em Shopping Center
Confira Materiais de Construção Alto da XV

21/12/11
20/12/11
13/12/11
05/12/11

8 ANOS
Family Confecções
C.C.M. Pisos Industriais
Jacaré Kids
AG Modas

21/12/10
20/12/10
07/12/10
02/12/10

9 ANOS
Rio Iguaçu Participações

DEZEMBRO 2018

22/12/09

FUNDAÇÃO

EMPRESA

FUNDAÇÃO

10 ANOS
Luhm & Massoqueti Advogados Associados

10/12/08

34 ANOS
Coruja Fashion

01/12/84

11 ANOS
Cooperaliança
New House
Consormais Consórcios e Imóveis
MMW

12/12/07
11/12/07
06/12/07
01/12/07

37 ANOS
Transportadora Verdes Campos

01/12/81

39 ANOS
AFS Industria de Erva-Mate

28/12/79
01/12/77

EMPRESA

13 ANOS
Entre Rios Assessoria Contábil
Maxiesporte

13/12/05
12/12/05

41 ANOS
Metalúrgica Visão

14 ANOS
Benderplast

01/12/04

44 ANOS
Contábil Bilek LTDA

26/12/74

15 ANOS
Centro de Educação Profissional Futura

10/12/03

50 ANOS
Escritório Atalaia

04/12/68

16 ANOS
Confiança Materiais de Construção

01/12/02

50 ANOS
Fábrica de Molas Guará

07/12/67

21 ANOS
Plaza Paraná

04/12/97

61 ANOS
Anezio Bastos Silverio Contador

31/12/57

22 ANOS
Porterit

01/12/96

23 ANOS
Tratorsolo
Casa dos Colchões
Batel Embalagens

09/12/95
01/12/95
01/12/95

24 ANOS
Telma Abreu - Cirurgiã Dentista
Diguá Distribuidora de Bebidas

12/12/94
06/12/94

25 ANOS
Panificadora Vitória

17/12/93

27 ANOS
AGF Saldanha

11/12/91

30 ANOS
Libra Kirchbaner Peças e Baterias

01/12/88

32 ANOS
Funeraria Cristo Rei

01/12/86
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NOVOS ASSOCIADOS
EMPRESA
Supermercado Cristo Rei
Elio Saldan
Kaiuby Dalposso Nascimento
Casa de Chás e Cafeteria Casarão
Original Computadores
Salvatori Design
Laura Bastos Cosméticos
Avatim Cheiros da Terra
Rosi Supermercado
Clínica Veterinária Dom Matheus
R Representação Comercial
New House
Ana Paula F T Kerscher - Psicóloga
Estilo Modas
Oficina do Osni
Atelier Espaço da Noiva
José Sacramento da Silva

ADESÃO
18/10/18
22/10/18
24/10/18
22/10/18
05/11/18
05/11/18
08/11/18
09/11/18
08/11/18
09/11/18
10/11/18
21/11/18
21/11/18
21/11/18
21/11/18
22/11/18
23/11/18
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INTEGRACIG - 09.11.18

1 – Mariane Horodenski (Cercopa)
2 – Fernando Michelc e Robert Michelc (Michelc Assessoria Contábil)
3 – Larissa Pires e Kellen Kretschmer (Kelinda Moda Feminina)

1

4 – Felipe Angonese, Elaine Conde, Jonathan Turra, Izabel Ribeiro,
Josiane Machado e Mônica Vulczak Alessi (Talk Up English School)

2

3

5 – Eduardo Gonçalves Derossi e Solange Tomasi (Abrasul Tintas e
Abrasivos Automotivos)
6 – Luis Carlos Muncinelli e Adriana Kovalski (Ambiente Gesso)

4

5

6

7

9

10

7 – Luis Anderson Peterlini (Bik’s Store)
8 – Tania Maria Zanin e Vera Lucia Martins Ribas (Espaço Café Havan)
9 – Luciana Menon, Walquíria Cardozo, João Pedro Kloster Oliveira
(O.K.O Batatas)

8

10 – Kleber Kretschmer e Patrícia Kretschmer (Premium Espetaria e
Hamburgueria)
11 – Rafaela Cavalcante e Isabelle Cavalcante (Estofados Cavalcante)
12 – Claudete Aparecida de Souza (Centro de Educação Infantil Mamãe
Natureza)
13 – Vilmar Domingues (Acig)
14 – Susane C. S. Camilo (Original Computadores)
15 – Emerson Theodorovicz (Reptec Store), Sheila Tavares e Osvaldo
Tavares (Pulsar Propaganda)

11

12

13

14

16 – Emerson Theodorovicz (Reptec Store), Sheila Tavares (Pulsar
Propaganda), Osvaldo Tavares (Pulsar Propaganda) e José Acir dos
Santos (Acig)
17 – Ketlyn Golinhaki, Joel Golinhaki e Sonia Golinhaki (Escola Primeiro
Passos)

15

16

17

18

18 – Andrey Fiorin e Luiz Felipe Baldissera (Eden Beer Guarapuava)
19 – Mirian Matoba Abedala (Primeiro Estilo Natação), Emerson
Theodorovicz (Reptec Store) e Lilian Waschburger Cadore (Evidência
Corretora de Seguros)

19
Fotos: ACIG
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Com Prinex, a sua encomenda
chega na hora que você precisa.
Faça um teste:
princesadoscampos.com.br/prinex
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1ª PARADA DE NATAL DE GUARAPUAVA: HARMONIA, UNIÃO
E AMOR TOMAM CONTA DA CIDADE
Realizada no dia 30 de novembro de 2018, a
1ª Parada de Natal de Guarapuava, que iniciou com
ideias tímidas, transformou-se em um grande evento
que envolveu a cooperação de diversos grupos de
dança, teatro, música e de veículos locais.
Mesmo com a chuva, o evento prosseguiu
com a saída dos grupos de motos, bicicletas, carros
antigos, jeeps e carros das empresas participantes
da Campanha Natal Sonho Dourado dos bairros:
Cidade dos Lagos, Santana, Bonsucesso, Vila Bela e
Tancredo Neves, em direção à Praça Cleve, onde, de
fato, ocorreu a Parada.
Em toda a extensão da Rua XV de Novembro,
desde a Praça Cleve até a ACIG, um desfile cheio
de cores e sons encantou a cidade. Os chuviscos
que caíram não amedrontaram os participantes do
desfile, pelo contrário, as crianças das academias
de dança fizeram um espetáculo à parte brincando
e cantando na chuva. Mais parecia uma verdadeira
chuva de bênçãos, marcando a chegada de dezembro, o mês do nascimento de Jesus.
Para o presidente da ACIG, Cledemar Antonio
Mazzochin, esta primeira edição da Parada de Natal mostrou a força da união do comércio com as
empresas parceiras e o poder público, em prol da
articulação de eventos importantes para a cidade.
“Para além das belíssimas iniciativas da Prefeitura

com o Coral dos Anjos e a Praça Encantada, queremos, enquanto Associação Comercial, que a
Parada de Natal também passe a fazer parte do
cronograma de eventos imperdíveis do município”, afirma. Com uma programação de Natal
cada vez mais atrativa para os guarapuavanos, a
entidade espera que “as pessoas frequentem mais
os espaços públicos do município, socializem mais,
vejam como a cidade está linda, se encantem com
as decorações do comércio e das residências”,
declara o presidente.

PLANEJAMENTO PARA 2019
A Comissão de Natal 2018, responsável pela
organização da 1ª Parada, planeja inserir o evento
na agenda anual permanente da Associação. Para
os próximos anos, o evento deve aumentar a sua
proporção, com planejamento desde o início do
ano. “A nossa ideia é que em fevereiro de 2019
seja realizado um café de confraternização com
todos os parceiros do evento, para fazermos um
balanço final do evento juntos. Neste mesmo dia, já
iniciaremos os planos para a 2ª Parada de Natal, que
deverá ter uma proporção muito maior, superando
os 600 participantes deste ano”, conta a presidente
da Comissão de Natal 2018, Lilian Waschburger
Cadore.

A A C I G A G R A D E C E I M E N S A M E N T E O A P O I O D O S PA R C E I R O S Q U E
TO R N A R A M A 1ª PA R A D A D E N ATA L U M A R E A L I D A D E:

*Grupos de veículos: motos, bicicletas, carros antigos, jeeps e participantes da Campanha
Natal Sonho Dourado.
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Grupo de carros antigos

Integrantes do CEP em Dança Rômani

Integrantes do Studio de Dança Bayadère

Integrantes do Studio Bruna Pacheco

Felchak Produções Artísticas

Preparação antes do desfile na Rua XV de Novembro

Integrantes do Studio Bruna Pacheco desfilando

Integrantes da Felchak desfilando

Banda dos Noéis

Coral Universitário da Unicentro

Papai Noel entrega a chave do comércio para a ACIG
e a Prefeitura Municipal, dando início ao período
natalino na cidade

Presidente da ACIG e sua família, acompanhados do Papai
Noel e das dançarinas da La Bayadère
Foto: Fer Gomes Fotografia
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ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA

PLANEJAMENTO DE METAS
PROFISSIONAIS E PESSOAIS PARA 2019
HIVONETE PICCOLI

Empresária, Master Coach, Advogada, Escritora, Palestrante,
Consultora, Analista e Trainer em Desenvolvimento de
Lideranças com enfoque no Empreendedorismo.

vivenciadas até aqui, a fim de definir o melhor percurso a percorrer, o que entendo como o Planejamento
Estratégico.
Oportuno esclarecer que organizar, planejar
definir metas específicas não é o mesmo que engessar, limitar. Um bom planejamento dá origem a um
Plano de Ação, que servirá como bússola para orientar
durante a jornada que será realizada. Seguindo essas
orientações tenho certeza que os resultados virão de
forma satisfatória. Nada do que estou dizendo foge à
regra do que já sabemos, o que ressalto é o fato de
chamar sua atenção para que você tenha clareza de
que a sacada está em saber o que fazer com o que
você já sabe.
Sabedoria é o ato de colocar em prática o conhecimento que se tem sobre algo, alguma coisa
ou alguém, é aplicar, agir, pois é a prática que lhe
conduzirá a excelência. E pensando nisso, até
hoje não encontrei melhor forma de definir metas
e objetivos senão no Formato SMART, (Específica,
Mensurável, Alcançável, Relevante e Temporal).
A Visão, em um aspecto empresarial é a definição de onde uma empresa pretende chegar, e pautado nisso, creio e enfatizo em meus treinamentos
que devemos aplicar da mesma forma esse aspecto
em nossas vidas. Ter Visão de onde quer chegar, de
quem quer se tornar é relevante, diria inclusive ser um
diferenciador, uma das formas de se dizer que uma
pessoa é visionária, empreendedora, tem tudo a ver
com a forma que ela olha para tudo que está a sua
volta, seja profissionalmente ou no contexto pessoal.
De que vale você ter excelentes resultados
se não tiver com quem compartilhar? O Equilíbrio
entre os papéis que desempenhamos em nossas
vidas se faz necessário. Costumo citar o Princípio de
Pareto, Lei da Paridade, em que 20% representa o que
acontece em nossas vidas e 80% é o que fazemos
com o que acontece. Sim, em muitos aspectos deve-

Nossas vidas são feitas de ciclos, fases, momentos e, entre eles, estão alguns que damos maior
importância. O início de um novo ano é visto pela
maioria das pessoas como uma oportunidade para
fazer a diferença, buscar novos resultados ou quem
sabe, talvez, buscar resultados melhores do que os
que já foram atingidos. Oportuno ressaltar que me
incluo entre a maioria das pessoas, pois a cada novo
ano vejo novas oportunidades, possibilidades de ser
mais feliz, de realizar minhas metas, meus objetivos
e meus sonhos.
Sabemos que não temos controle total sobre
o que acontece em nossas vidas, mas tomadas de
decisões, escolhas, posicionamentos, nos aproximam
ou nos afastam dos resultados que almejamos. Ter
clareza do que queremos e definir o que é prioridade
para nós, seja no aspecto profissional ou pessoal,
é o primeiro passo para nos conduzir ao Estado
Desejado. Como fazer isso? Está aí uma boa pergunta
que merece uma ótima resposta.
Agir, esse é o mais poderoso dos comportamentos. Independente do padrão ou perfil que cada
um traz em sua essência devemos ter consciência de
que é necessário fazer o que precisa ser feito, logo
a Ação é sem dúvida o primeiro passo a ser dado,
definir o que se quer.
Sendo conhecedor dos resultados, das metas
ou objetivos que se espera alcançar, o próximo passo
é alinhar todas as informações que se têm, valorizar
e reconhecer o conhecimento e as experiências já
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mos separar aquilo que é profissional do pessoal, no
entanto devemos manter entre eles a congruência.
Uma forma em particular que decidi implementar para o ano de 2019 é olhar para o novo ano que
chega de forma estruturada, não apenas como 365
dias, mais sim como 12 meses que se subdividem em
semanas, que precisam ser organizadas e planejadas
para que as coisas se encaminhem e me conduzam
ao Estado Desejado. E, é claro que você nem precisa
me perguntar, sim, neste contexto todo viso obter
maiores rendimentos, independência financeira é
uma das Metas que constam do meu Planejamento
Estratégico. Esse será o meio pelo qual realizarei os
sonhos que estou semeando para serem colhidos
nos anos vindouros.
Aprendi ao longo da caminhada que tenho
feito que a Prosperidade, Abundância é inerente ao
ser humano, estamos em busca de realização, satisfação profissional e pessoal, sempre buscamos
por coisas melhores, rendimentos, equipes, equipamentos, produtos, serviços, carros, casas, roupas,
relacionamentos, enfim, queremos do bom e do
melhor, isso porque trazemos conosco a convicção
de que merecemos o melhor. Há quem me questione
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se isso não seria soberba, arrogância, prepotência ou
qualquer outra coisa do gênero, esclareço que isso
é prosperidade, abundância, pois ninguém consegue
dar ou compartilhar daquilo que não têm.
Chego ao final dessa matéria com a certeza
de que a melhor resposta para a seguinte indagação
“Como organizar-se para o ano de 2019 e planejar
metas pessoais e profissionais?”, é a seguinte: Seja
você mesmo na sua essência, coloque em prática
aquilo que você já sabe, busque aprimorar seus
conhecimentos, reconheça os erros de percurso e
alinhe-os a fim de trazer para perto de si o seu Estado
Desejado, o que quer que seja definido por você para
o seu 2019 precisa fazer sentido para você.
Por fim, me permita compartilhar que dentre
as escolhas que fazemos para nossas vidas existem
dois estados em que nos condicionamos viver, seja
ele no Estado Interno de Sofrimento (é a condição
de comparar, julgar, cobrar, causar dor), seja ele no
Estado de Graça (ser grato por aquilo que têm) tanto
em um ou em outro caso a escolha compete a cada
um de nós.
Eu escolhi ser feliz! E você vai fazer o que com
o seu 2019?
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ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DE GUARAPUAVA É MAIS UM
PILAR DE VALORIZAÇÃO DOS ATRATIVOS LOCAIS

A revista ACIG conversou com o empresário Allan da Silva
Neto, um dos responsáveis pela fundação da ASTURG- Associação de
Turismo de Guarapuava, para saber detalhes sobre a atuação da recente
Associação na cidade e também dicas de roteiro para curtir as férias que
se aproximam.

turismo receptivo de aventura, que levam turistas a conhecerem belezas
naturais e superarem seus limites, com atividades como rapel, escalada,
“cachoeirismo”, voo livre ou de paratrike, atividades na água como
trilhas molhadas (aquatrekking), boia cross, entre outros. Importante
salientarmos que a inauguração do aeroporto no ano que vem será um
divisor de águas para o turismo de nossa cidade.

CONTE SOBRE A FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO
DE TURISMO DE GUARAPUAVA. DESDE QUANDO
ELA EXISTE E COM QUAIS MOTIVAÇÕES FOI
CRIADA?

AGORA QUE AS FÉRIAS ESTÃO CHEGANDO,
VOCÊ PODERIA LISTAR SUGESTÕES DO QUE
FAZER EM GUARAPUAVA (E REGIÃO) PARA SE
DIVERTIR?

A questão jurídica de fundação da Associação ainda está em
curso. A motivação inicial foi que alguns amigos que fizeram um curso
de condutores em áreas naturais vislumbraram o potencial turístico que a
cidade possui, e vimos que juntos nossa força é maior. O associativismo,
na minha visão, é a melhor forma de organização, é claro que alguns dos
fundadores, por conta de ideias diferentes, motivações divergentes e ou
falta de tempo mesmo, não puderam nos acompanhar, mas é fato que
todos perceberam o potencial que uma Associação pode colaborar para
o bem comum.

As belezas naturais são um atrativo que todos deveriam
conhecer. Podemos listar trilhas e cachoeiras pela cidade, nossa Serra da
Esperança “esconde” cenários únicos, lá encontramos casas de campo
e camping estruturados. No caminho do Salto São Francisco, temos
vários pontos de parada, com propriedades preparadas para receber o
turista, com café colonial, almoço campeiro, pousadas e áreas de lazer
e camping. Em Entre Rios, além das belezas naturais, a cultura do povo
suábio nos enriquecem. Na área urbana da cidade temos nossos lagos,
bares e restaurantes. Está sendo organizado também um percurso de
turismo religioso, pois possuímos templos igrejas e santuários belíssimos e cheios de história espalhados pela cidade. Temos vários grupos
organizados que realizam trilhas e eventos de bicicleta, assim como o
pessoal dos 4X4. Por toda essa riqueza natural e cultural é importante
que os profissionais e empresas se unam, para ajudar que o turismo da
cidade cresça. Aposto que existem cidades e regiões que dariam de tudo
para possuírem ao menos um pouco das belezas que Guarapuava têm,
para dar um exemplo temos catalogadas quase 100 cachoeiras aqui.

QUAL É O OBJETIVO DA ASSOCIAÇÃO?
A Associação tem como objetivo fomentar o turismo na cidade,
bem como divulgar tudo o que temos de belo, cultural e religioso. Buscamos ajudar os orgãos públicos no que for preciso, principalmente nas
questões técnicas, visando unir as empresas que trabalham em todos
os setores do turismo na cidade, hospedagem, gastronomia, transportes,
guias, entre outros.

O QUE A ASSOCIAÇÃO TEM ARTICULADO EM
RELAÇÃO AO TURISMO DA CIDADE?
Com o apoio da Secretaria de Turismo, estamos atrás de cursos
profissionalizantes, abertura de trilhas em propriedades particulares e
construções de projetos. Começamos os trabalhos da Associação esse
ano, então ainda estamos engatinhando, mas muito animados para
fazer acontecer. Ademais, após a ASTURG, foram fundadas agências de

Para entrar em contato com a ASTURG
ligue no telefone 99914-1015.
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CONFIRA ALGUMAS OPÇÕES DE LUGARES PARA CURTIR AS FÉRIAS:
DONAU BIER
Endereço: Rua Donau, 373 - Colônia Cachoeira, Entre Rios

GRESGA
Endereço: Rua Doutor Laranjeiras, 84 – Centro

ECOLOGIC GARDEN
Endereço: BR 277, km 327 – Guarapuava

JORDANA BIER
Endereço: Av. Vereador Rubem Siqueira Ribas, 5665 - Jordão

POUSADA WOLVEITTER
Endereço: Rua Bispo Phillip Popp, 662 - Colônia Cachoeira, Entre Rios

SHOPPING CIDADE DOS LAGOS
Endereço: Avenida Guarapuava, 1400 - Cidade dos Lagos

Associados até 26/11/2018.
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DICAS E SUGESTÕES DE COMO ADMINISTRAR O DINHEIRO
DA SUA EMPRESA NA VIRADA DE ANO

BRUNO HECKLER
Sócio e Assessor FOLLOW | XP INVESTIMENTOS pela CVM e Bovespa
BM&F. Graduado em Administração
de Empresas. Certificado CPA-20
para atendimento de investidores
qualificados. Professor de cursos
sobre investimentos e planejamento
financeiro.

O ano de 2018 foi marcado por grandes acontecimentos e muita volatilidade nos mercados internos
e externos. A incerteza política gerou insegurança nos
investimentos e, principalmente, nas empresas em seus
diversos segmentos, refletindo em retração, em alguns
casos.
O cenário nacional, com a aproximação do recesso
parlamentar, vai tornando cada vez mais inviável a
possibilidade de aprovações de reformas relevantes para
economia ainda esse ano. Deixando assim, o cenário
político concentrado na formação do time de transição
para o novo governo 2019.
A tendência do dólar é previsão de baixa, há
analistas que acreditam que o dólar vai a R$3,50 enquanto
outros afirmam que a moeda caia abaixo dos R$3,00,
caso as reformas necessárias passem. As projeções
que se baseiam em expectativas, servem somente como
uma referência para se trabalhar. Entretanto, é preciso ter
cautela, pois as projeções tendem a mudar, ajustando-se
à realidade.
O Brasil esteve mergulhado em uma recessão
profundo nos últimos anos, podemos dizer que possivelmente teremos um mercado otimista para 2019, com
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a realização de um Escalonamento de aplicações.
Aplicar em poupança, se tratando de uma pessoa
jurídica pode ser inviável ou imparcial, se deixar mais
que um mês, aplicado, pois o rendimento de poupança
em pessoa jurídica acontece trimestralmente completando aniversário. Porém, por comodidade, recursos a serem utilizados rapidamente podem ser
utilizados. Para aqueles valores de mais prazo, acima
de um mês, já é possível trabalhar com Fundos de
Investimento, com liquidação controlada de acordo
com a necessidade, alguns fundos permitem resgates
no mesmo dia, 1 dia, 5 dias, 30 e 90 dias a partir da
data da solicitação. Além de uma dinâmica maior
para aportes e retiradas, muitas empresas pagam o
13º salário com rendimentos de juros.
O mundo está mudando e a maneira de investir
também, ter um profissional especializado em investimentos é imprescindível, já que temos ciclos
econômicos de queda e alta de juros, flutuações
no câmbio, impactos políticos, é necessário saber
onde investir e como. Ter acesso às mais diversas
possibilidades e modalidades de investimentos, aumentar o valor de seus esforços potencializando seus
recursos. Pois precisamos investir bem sempre, seja
para proteção, sucessão ou simplesmente para ter a
possibilidade de trabalhar menos.
Portanto, as empresas do comércio podem
faturar bem no fim do ano, gerando caixa para os
meses de janeiro e fevereiro que são os mais difíceis.
Na indústria, acredito que é possível trabalhar durante o ano todo, fazendo caixa extra, para se ter
as vantagens citadas anteriormente, facilitando os
gastos com 13º, férias, despesas extras, diluídos
mês a mês e contando com rendimento de juros.
Os juros são fortes aliados, mas poucas empresas
ainda o contratam. A contratação dele têm requisitos
complexos, que envolvem planejamento, disciplina,
foco e ganho de escala.

isso algumas dicas de como lidar com o dinheiro
resultante das vendas de final de ano são úteis neste
momento.
A Educação Financeira, sem dúvida, seria o
primeiro passo para ter um negócio bem-sucedido,
ser conhecedor dos números possibilita tomadas de
decisões que envolvem inovação e tecnologia, por
exemplo. Permite buscar Equilíbrio das contas, pois
sabemos que equilibrar as contas não é uma tarefa
fácil quando temos inúmeros custos, tributos e por
aí vai. Principalmente nos meses de janeiro e fevereiro, onde começamos com uma série de contas para
pagar das comemorações de fim de ano, pagamento
de 13º salário, impostos (IPVA, IPTU), etc. Equilíbrio é
fazer um planejamento... E ele precisa ser feito hoje!
Planejamento no controle de vendas e fluxo de
caixa, são ações que permitem realizar um Cronograma de Caixa para geração de capital de giro. Ter
capital é fundamental, pois empresas que estão
começando, como não têm garantia e não tem lastro, o banco cobra mais caro na utilização de capital,
e ter caixa significa poder comprar matéria-prima
mais barato, identificando suas “safras” de oferta
e demanda. Comprar fora de “safras”, sem juros do
banco e com barganha (descontos) maior pode elevar
os resultados, logicamente que para produtos perecíveis e alguns setores de tecnologia não se aplica,
mas em todo caso a sugestão é a mesma, fazer Caixa,
e para isso é preciso conhecer todos os números da
empresa. No entanto, estoque pode gerar custo, mas
sendo conhecedor de sua empresa é possível avaliar
os prós e contras. Provisão de caixa gera resultado.
Capital de giro é muito importante para
não passar apuros, cria liquidez para situações
emergenciais. As empresas que geram reserva de
dinheiro para utilização de curto, médio e longo
prazo podem usar o tempo ao seu favor de acordo
com o cronograma de caixa, que ainda pode permitir
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ENERGISA DEMONSTRA EXCELÊNCIA EM GESTÃO E VENCE
PRÊMIO MÉRITO EMPRESARIAL 2018

Representantes da Energisa recebendo o PME 2018 do ex-presidente do CONJOVE Thiago Pfann e ex-presidente da ACIG Rudival Kasczuk.

Esta é a última matéria da série de reportagens com
os vencedores do Prêmio Mérito Empresarial 2018. Desde
a edição de setembro, a revista ACIG entrevistou todos os
ganhadores nas categorias Micro, Pequena, Média, Grande
Empresa e Inovação. Para fechar a série conversamos com o
Coordenador de Gestão da Energisa, Reinaldo Juliani, empresa
vencedora da categoria Grande Empresa, por seu desempenho
de excelência nos aspectos de gestão estratégica, marketing,
finanças, pessoas, socioambiental e inovação.
Para participar do Prêmio, a Energisa primeiramente
preencheu um questionário de autoanálise sobre a empresa
e depois recebeu a visita de um consultor especializado do
Sebrae, para conferir se as respostas correspondiam com o
que era praticado de fato. “Os processos de análise do Prêmio foram bem criteriosos, analíticos e objetivos, buscando
o entendimento do negócio nas suas mais diferentes etapas.
Acreditamos que essa avaliação contribui para demonstrar
que a empresa está no caminho certo, e procurando sempre
aprimorar seus processos em busca da excelência”, afirma o

Coordenador de Gestão.
Após a cerimônia de premiação do PME 2018, a Energisa
foi convidada para participar do evento Cases de Sucesso, ao
lado dos vencedores das outras categorias, para compartilhar
os conhecimentos de gestão da empresa com a comunidade
universitária e demais empreendedores da região. “O Cases de
Sucesso, também promovido pelo CONJOVE é um exemplo de
evento que desperta o interesse da comunidade universitária a
buscar conhecimentos para além da sala de aula. Ao ouvir os relatos
dos ganhadores do Prêmio sobre suas experiências concretas, os
alunos conseguem visualizar boas práticas de gestão em nossa
cidade”, conta.
Ao avaliar todo o processo de participação no Prêmio,
Reinaldo considera a experiência como um importante passo
de verificação da excelência de diferentes frentes de atuação
da empresa. “Aconselhamos os empresários a participarem do
Prêmio, porque é uma excelente oportunidade de autoanálise
dos seus processos, sendo possível, inclusive, diagnosticar
alguma não conformidade que no dia a dia não é percebido”,
aponta.
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A contabilidade corre
nas veias: há quase
cinco décadas a família
Bilek mantém a tradição
da profissão em
Guarapuava
DEZEMBRO 2018

Nesta edição de dezembro, a revista ACIG traz uma entrevista
com o proprietário da Contábil Bilek, senhor Mário Bilek. O empresário relatou a sua trajetória de empreendedorismo em Guarapuava,
que teve início na década de 1970, e hoje continua com seus filhos,
sob sua coordenação.
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Equipe de colaboradores da Contábil Bilek.

COMO SURGIU O SEU INTERESSE PELAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E A VONTADE DE
EMPREENDER NESTE RAMO?

QUAIS FORAM AS TRANSFORMAÇÕES PELAS
QUAIS A ATIVIDADE CONTÁBIL PASSOU AO
LONGO DESTES ANOS?

Em 1964 morreu o contador da Força e Luz,
local onde eu trabalhava na época. E desde 1963 ele
estava me ensinando o trabalho de contabilidade na
prática, por isso eu estava mais atualizado sobre
o andamento da empresa. Após a morte dele, eu
assumi esse serviço para fazer a contabilidade,
porque tinha carência de mão de obra nesse ramo
na época. Em toda a década de 1960 existia uma
falta de contadores na região, as empresas grandes
traziam esses profissionais de Palmeira e de Irati.
Algumas pessoas daqui que sabiam fazer esse tipo
de serviço começaram a ter um, dois, três clientes
que atendiam fora do expediente em casa. Nesse
período eu percebi o quanto a cidade precisava de
mais mão de obra neste segmento e a vontade de
empreender foi surgindo.

Naquela época era tudo muito mais “manual”,
dava mais trabalho fazer a contabilidade. Na empresa, os funcionários tinham que fazer um curso
rígido de datilografia, inclusive ainda tenho as
máquinas no escritório até hoje para recordação.
Hoje em dia, todos os processos são informatizados,
os colaboradores saem para almoçar e as máquinas
ficam imprimindo diário, razão, folha de pagamento,
etc. Lembro muito bem do dia em que ouvi falar pela
primeira vez de um computador, foi há uns 30 anos
atrás, um senhor disse: “Se preparem que vai vir
novidade, eu estive no Rio de Janeiro e me mostraram
umas máquinas vindas dos Estados Unidos”. Depois
que o computador chegou aos escritórios, diversos
programas passaram a ser desenvolvidos para otimizar o trabalho dos contadores. Além disso, hoje
temos vários cursos especializados na nossa área
para melhorar o desempenho dos colaboradores.
Na nossa profissão é preciso sempre se atualizar,
estudar muito.

COMO TEVE INÍCIO A CONTÁBIL BILEK?
A partir 1971 eu comecei a trabalhar com
isso mais profissionalmente, construí um pequeno
escritório nos fundos de casa. E, alguns anos depois,
o dono de um outro escritório de contabilidade ia
se mudar para o Mato Grosso e despediu três funcionários, eles passaram a trabalhar comigo e em
1974 fundei a firma Contábil Bilek, em sociedade
com o Edson Primak. Depois de alguns anos ele se
desligou da empresa e eu passei a administrar com
meus filhos.

A CONTÁBIL BILEK PASSOU A FUNCIONAR
NESTE ENDEREÇO DE QUE MANEIRA?
Um dia o proprietário deste terreno aqui, onde
funciona o escritório até hoje, quis vender o espaço
e nós compramos rapidamente. Construímos o
escritório já deste tamanho, acreditando que daria
certo. Naquela época nós chegamos a ter 15 fun-
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A Contábil Bilek funciona na Rua Brigadeiro Rocha, 2486.

um tem formação na área e a outra não, mas no fim
eles ficaram por aqui aprendendo na prática e hoje
seguem a profissão.

cionários, porque muitos médicos, advogados,
engenheiros passavam por aqui para aprender
sobre contabilidade comigo. Eu acredito que
todo mundo precisa saber o básico de contabilidade, para entender o que é um recibo, um boleto,
duplicata, nota fiscal, os tributos que pagamos. E,
assim, neste espaço, já acolhi muitos profissionais
guarapuavanos.

QUE DICAS O SENHOR DARIA PARA QUEM QUER
EMPREENDER?
Antigamente eles faziam um teste na escola
para saber a profissão que mais combinava com
os alunos e a maioria não sabia o que queria ser.
Então, eu vejo que o primeiro passo profissional de
uma pessoa é ter autoconhecimento para saber o
que quer ser, e ao perceber qual é a sua aptidão, é
preciso estudar muito e ter muita dedicação para
que seu sonho se torne realidade. Toda profissão é
boa e é necessária, mas é preciso vestir a camisa,
tem que ser doutor na sua profissão.

A CONTÁBIL BILEK É UMA EMPRESA BEM FAMILIAR, CERTO?
Sem dúvida é uma empresa muito familiar.
Aqui trabalha minha prima, meus dois filhos
mais velhos, minha filha mais nova às vezes vem
ajudar também, fora os outros funcionários que eu
considero como se fossem filhos. Dos meus filhos,
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CONJOVE

3ª EDIÇÃO DO NOVEMBRO AZUL NA PRAÇA 9 DE DEZEMBRO
REUNIU MAIS DE 700 PESSOAS

Alguns integrantes do CONJOVE responsáveis pela organização do evento.

Promovido pelo CONJOVE (Conselho do Jovem
Empresário), pelo terceiro ano consecutivo, a ação “Novembro Azul na Praça 9 de Dezembro” reuniu mais de 700
pessoas entre as 10h e as 14h, no dia 10 de novembro.
Médicos das especialidades de Urologia, Cardiologia, Nutrição e Clínica Geral participaram da ação para
orientar a população sobre os cuidados com a saúde.
Conforme o vice-presidente do CONJOVE, Paulo Gomes,
na ocasião, uma série de exames foram disponibilizados
gratuitamente. “Quem passou pela Praça conseguiu realizar exames rápidos de aferição da pressão arterial,
medição de massa corpórea e teste de glicemia. Além
disso, receberam orientações sobre o câncer de pele e
de próstata e sobre alimentação saudável”, conta.
Além dos exames e orientações médicas, equipes
especializadas realizaram atividades físicas com a ter-

ceira idade, visando diminuir a taxa de sedentarismo da
população idosa.

CONSCIENTIZAÇÃO
Tradicionalmente, o mês de novembro é dedicado
à conscientização da saúde do homem e, sobretudo,
sobre o câncer de próstata. Ações como esta promovida
pelo CONJOVE funcionam como fomentadoras da importância do diagnóstico precoce deste tipo de câncer,
que contabiliza mais de 60.000 diagnósticos por ano no
Brasil.
Apesar de ser o segundo tipo de câncer que
mais mata homens no mundo, quando diagnosticado
precocemente, há 90% de chance de cura. Por isso, é
essencial que a população masculina faça consultas com
o médico Urologista a partir dos 50 anos.

30

DEZEMBRO 2018

ASSOCIATIVISMO

ACIG NO CONGRESSO EMPRESARIAL PARANAENSE 2018
Nos dias 9 e 10 de novembro, representantes da Associação Comercial e Empresarial de
Guarapuava (ACIG), participaram do Congresso
Empresarial Paranaense – organizado pela Federação das Associações Comerciais do Paraná
(Faciap) – em Foz do Iguaçu. O evento recebeu

representantes das 290 Associações Comerciais do
Estado e, de acordo com a assessoria de imprensa
da Federação, atraiu um público de 1.000 pessoas
por dia.
Confira alguns registros dos representantes
da ACIG no evento:

Sandro Abdanur (Secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Guarapuava), Giselle Mattos Leão Abdanur (Arasig Empreendimentos Imobiliários), Regina Beatris Fachinello Mazzochin
(IR Advocacia), Cledemar Antonio Mazzochin (Presidente da ACIG), Juliana Buch (Buch Consultoria), Elizabete Machado (Revista Visual), Marlene Geteski (MMW), Eliza Maria Baldissera Kasczuk
(Gleyne Jeans) e Rudival Kasczuk (Fortcar Center).

Integrantes do Núcleo Multissetorial da Mulher Empresária da ACIG, acompanhadas do
empresário e fundador da China In Box Robinson Shiba.

Integrantes do Núcleo Multissetorial da Mulher Empresária da ACIG, acompanhadas do palestrante
Anderson Cavalcante.

Robson Krieger (K13), Paulo Roberto Santos de Lima (gerente administrativo da ACIG),
Ramon Kosak (Vip Dog).

Integrantes do Núcleo Multissetorial da Mulher Empresária da ACIG, acompanhadas da master
coach Hivonete Piccoli.

Integrantes do Núcleo Multissetorial da Mulher Empresária da
ACIG, acompanhadas do psicólogo Leandro Kuhl.
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Integrantes do Núcleo Multissetorial da Mulher Empresária da
ACIG, acompanhadas do jornalista Carlos Alberto Sardenberg.
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Equipe da organização da Convenção Faciap 2018.

PARCERIA

ATRAVÉS DE PARCERIA ENTRE ACIG E SESI, ASSOCIADA
CONCLUI OS ESTUDOS NO ENSINO MÉDIO E VISLUMBRA A
GRADUAÇÃO

Jimara Wilke de Goes acompanhada da filha na cerimônia do Prêmio Mérito Empresarial 2017, quando foi finalista da competição.

A microempreendedora Jimara Wilke de Goes há
anos nutria o sonho de concluir o Ensino Médio. Com 42
anos de idade, prorrogou este desejo pela falta de tempo,
devido à intensa rotina enfrentada diariamente no salão
de beleza que administra.
Desde maio do ano passado, quando foi informada
de que a ACIG mantém convênio com o SESI para ofertar
condições mais acessíveis para os associados nas
mensalidades escolares, a cabeleireira criou coragem
para retomar a sua jornada escolar. “Eu sempre quis
voltar a estudar, mas não conseguia conciliar o horário
das aulas com minha atividade profissional, por isso
continuei estudando somente através da participação em
cursos de gestão para aprimorar o meu negócio”, conta a
microempreendedora.
Mas agora, para além dos cursos, e de volta às
aulas de fato, o destino reservou uma surpresa muito
especial para a sua família. “A minha filha já era bolsista
do SESI, por eu ser associada à ACIG, então decidi estudar
na mesma instituição porque também tenho direito ao
desconto do convênio, e também porque eles abriram
uma turma do EJA uma vez por semana, no período da
manhã, o que facilitou a conciliação das minhas atividades. Agora em dezembro vou me formar no Ensino
Médio, e coincidentemente a minha filha também, faremos
a formatura juntas!”, comemora Jimara.
Através do convênio firmado entre a ACIG e o
SESI, é possível ofertar descontos nas mensalidades
do Ensino Médio para os empresários associados, seus
filhos, seus colaboradores e também os filhos de seus
colaboradores. Esta é uma maneira que a instituição
de ensino e a entidade encontraram de possibilitar uma
educação de qualidade a um preço acessível, estimulando
a profissionalização dos envolvidos com as atividades
empresariais da cidade. “A parceria com a ACIG é muito

importante, pois através dela, conseguimos atingir um
número expressivo de empresas, aumentando os benefícios e beneficiários. Nosso objetivo é formar mão de
obra cada vez mais capacitada, com espírito inovador e
empreendedor, com trabalhadores prontos para enfrentar
os desafios de crescimento que estão acontecendo na
nossa região”, explica o gerente do SESI, Paulo Zen.

Turma do EJA (Educação de Jovens e Adultos), frequentada por Jimara.

Agora que a Jimara já está com o Ensino Médio
completo, ela almeja realizar um sonho ainda maior:
entrar na faculdade. E esse sonho também será realizado
em conjunto com a ACIG, já que os associados possuem
descontos especiais nos cursos de ensino superior da
UniCesumar. “Já estou vendo na UniCesumar para iniciar o curso de Administração que eu sempre quis fazer,
começo a graduação em janeiro. Isso é um grande suporte que a ACIG oferece para as empresas, você vê que
é possível crescer. Às vezes nós ficamos tão fechados
no nosso mundinho que não conseguimos enxergar os
arredores. Mas quando vemos as oportunidades, damos o
primeiro passo, corremos atrás dos nossos sonhos, eles
se realizam”, conclui a cabeleireira.
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EDUCAÇÃO

CIÊNCIA APROXIMA EDUCAÇÃO BÁSICA E TÉCNICA DA
SOCIEDADE
Há 24 anos atuando na área da Educação, o
professor Henry Gasparotto Pedroso, formado em Ciências Biológicas ministra aulas de Biologia e Ciências
Naturais em escolas públicas de Guarapuava. Com o
objetivo de estimular os alunos a desenvolverem projetos

de alto nível para participar de eventos nacionais e
internacionais, o docente tem organizado feiras de
exposição de trabalhos abertos à comunidade. Em
outubro deste ano, Pedroso organizou dois eventos
neste modelo:

Durante os dias 16, 17 e 18 de outubro, ocorreu a
5ª Mostra Cientifica do Colégio Estadual Cristo Rei, onde
os alunos apresentaram à comunidade um projeto de
prevenção e controle do Diabetes Mellitus Tipo 2, que é
uma patologia crônico degenerativa que vem aumentando
consideravelmente devido, principalmente, ao estilo de vida
sedentário e uma dieta rica em açúcares e gorduras.

No dia 27 de outubro, ocorreu a 23ª Feira Agropecuária
onde os alunos apresentaram projetos de pesquisa relacionados a agricultura e pecuária com a intenção de aplicar
os conhecimentos técnicos adquiridos no curso, de forma
a exercitar a futura profissão de Técnico Agrícola. A ação
também objetivou apresentar à comunidade em geral
alternativas de aumento de lucro e produtividade dentro de
uma perspectiva sustentável, além de despertar nos estudantes o interesse pela pesquisa científica.

efetiva a produzir conhecimento científico e colocá-lo a
serviço da comunidade. Desta forma, o estudante passa a
ser um ator principal na produção do seu conhecimento e
um ente social ativo, capaz de promover transformações na
sua vida e daqueles ao seu redor”, explica.

Conforme o professor Henry Gasparotto Pedroso,
a partir de tais projetos, os alunos aprendem na prática a
otimizar a tecnologia e o conhecimento em favor da sociedade.
“As escolas brasileiras, precisam adequar-se aos desafios
impostos pela modernidade, passando de uma forma mais

NOVIDADES PARA 2019
Em 2019, o docente tem como plano tornar ainda mais
sofisticado os mecanismos de interação entre a produção de
conhecimento escolar e a solução de problemas cotidianos,
através de parcerias com a sociedade civil organizada. “Pretendemos estreitar o contato com diversas entidades da
sociedade organizada e apresentar nossa proposta de formar

jovens cientistas, cidadãos empreendedores, capazes de
canalizar seu conhecimento e energia a fim de solucionar
problemas sociais, contribuindo para o desenvolvimento do
seu bairro, da sua comunidade, do seu município e quiçá,
do seu país”, afirma Pedroso, citando a parceria com a ACIG
como fundamental neste processo.
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