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Cledemar Antonio Mazzochin
Presidente

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

1º Vice-Presidente Acássio Antonelli
2º Vice-Presidente Maria Inês Guiné 
Vice-Presidente Comércio Claudinei Pereira 
Vice-Presidente Indústria Sérgio Elizeu Micheletto 
Vice-Presidente p/Ass.Prest. de Serviço Miriam Cristina Matoba Abedala
Vice-Presidente Agrícola Thiago Pfann 
 Diretor Administrativo Emerson Theodorovicz 
Vice-Diretora Administrativa Lourdes de Figueiredo Leal
Diretor de Finanças e Orçamento Janos de Matos Horst
Vice-Diretor de Finanças e Orçamento Marcos Fabrício Burati
Diretor para Assuntos SPC José Carlos Sovrani
Diretor de Relações Públicas Lilian Waschburger Cadore
Diretora de Promoções e Eventos Lara Cerize Mena Sganzerla 
Diretor de Crédito Cooperativo Fábio Peterlini
Diretor do Programa Empreender Robson Krieger
Diretor de Assuntos Sindicais Vilmar Domingues da Luz

Antonio Rigo Bello
Arnaldo Stock
Douglas Luiz Limberger
Eduardo Pletsch
Elaine Scartezini Meirelles
José Fernando Brecailo Júnior
José Losso Filho
Luiz Manoel Oliveira Martins
Reinaldo Juliani
Romualdo Prestes KramerC
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Osvaldo Lins de Almeida Tavares
Presidente

Paulo Deoclecio Meister
Presidente

Esabel Szeuczuk
Presidente

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

Ana Carolina R. Bittencourt
Angelica Federizzi
Bruna Dala Rosa
Cleris Batista Machado
Daniela Barbieri
Daviele Bortolanza
Debora Patussi Ribeiro
Elaine Scartezini Meirelles
Elisandra Milla
Elizabete Machado
Eva Schran de Lima
Giselle Mattos Leão Abdanur
Juliana Moller
Julieta Cordeiro
Kerlin Zimmer

Nivaldo Passos Krüger
Edilson José Sanches
Sérgio Fanucchi
Célio Teixeira Cunha
Adalberto Losso
Sérgio Zarpellon
Julio Cezar Pacheco Agner
Ires Salette Previatti
Valdir Grigolo
José Divonsil da Silva
Eloi Laércio Mamcasz
Rudival Kasczuk

Os 64 anos da ACIG em Guarapuava revelam a força 
da nossa entidade junto à classe empresarial, ao poder público 
e a sociedade. Essa história de mais de seis décadas, têm como 
protagonista os presidentes, diretores, colaboradores e em especial 
os associados, que contribuíram e contribuem diariamente para a 
formatação da Associação com seus conhecimentos sobre gestão e 
espírito de associativismo.  

 O planejamento da diretoria do biênio 2018-2020 está 
focado em fazer a transição da Associação do papel operacional para 
o estratégico. Operacionalmente a Associação funcionou muito bem 
e cumpriu seu objetivo junto aos associados, mas o novo contexto 
pelo qual nossa cidade e país estão passando demanda que a ACIG 
busque por reestruturação e posicionamento estratégico. 

 Para tanto, algumas medidas internas e externas vem sendo 
realizadas desde o início de 2018 e muitas outras estão por vir em 2019 
e 2020. Exemplos dessa mudança começam na nova apresentação da 

Cledemar Antonio Mazzochin 
Presidente da ACIG
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GUARAPUAVA - PARANÁ

É permitida a reprodução parcial ou total do conteúdo das matérias desta Revista, 
desde que obedecidos os créditos. Conceitos emitidos nos artigos assinados não 
refletem necessariamente a opinião da Revista do Empreendedor - Acig.

ACIG em seus principais meios de comunicação. A revista, a partir desta 
edição, passa a chamar-se Revista do Empreendedor – ACIG, trazendo 
um layout e conteúdo mais modernos para nossos associados. Em breve 
o site institucional também estará “de cara nova”, aliando a praticidade 
de navegação com a harmonia estética. 

Iniciamos ações como a 1ª Parada de Natal, em 2018, envolvendo 
sócios, não sócios, e o comércio dos centros de bairros. Nossa proposta é 
envolver e dar oportunidade de participação a todos que queiram somar 
esforços para tornar nossa cidade e região um lugar cada vez melhor 
de se viver.

 Não tenho dúvida que em 2019 a Associação continuará seu 
processo de fortalecimento em Guarapuava e, para tanto, contamos com 
a participação e engajamento de nossos associados. Procure a sua/nossa 
entidade e ajude-a a se fortalecer e se desenvolver. Suas ideias fazem 
parte deste processo de construção que tanto sonhamos e precisamos. 
A construção coletiva é o melhor caminho para o sucesso. 
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Lara Cerize Mena Sganzerla
Lourdes de Figueiredo Leal
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
Vanessa Santini

Marcos Henrique Adriano
Patrik G. Rodrigues
Paulo Gomes Junior
Renan H. Kuster
Robson Krieger
Saulo Eduardo Maestri
Simone Apª Galvão
Thiago Limper Pfann
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E m p r e s a r i a l
COLUNA

EVENTOS EM DESTAQUE

No dia 8 de janeiro, representantes da ACIG participa-
ram da solenidade de posse do novo Comandante-geral 
da PMPR, Coronel Péricles de Matos, em São José dos 
Pinhais. Na foto estão – da esquerda para a direita – 
Rudiva l  Kasczuk  (ex -pres idente  da  ACIG)  ;  Laura 
Mazzochin; Cledemar Antonio Mazzochin (presidente 
da ACIG);  Regina Fachinel lo Mazzochin e Coronel 
Péricles de Matos. 

No dia 21 de janeiro, ocorreu a primeira reunião da 
nova diretoria da Faciap Mulher, em Curitiba. Na oca-
sião foi realizado um treinamento sobre a Comissão 
Julgadora e os critérios e avaliação do Prêmio Faciap 
Mulher Empreendedora. Mais de 60 empreendedoras 
de todo o Paraná estão inscritas, e as finalistas serão 
conhecidas no dia 18 de março. 

Em 16 de janeiro, a 2ª vice-presidente da ACIG, Maria 
Inês Guiné - acompanhada do presidente da Faciap, 
Marco Tadeu Barbosa e dos vice-presidentes da Faciap, 
Ardisson Akel, Edson José de Vasconcelos, Marcos 
Destefani, Juliano Toppel e Alci Rotta Junior – parti-
cipou de uma visita ao governador do Paraná, Ratinho 
Junior, para discutir pautas do setor produtivo para-
naense.

Em 21 de janeiro, o Grupo Superpão, realizou o En-
contro de Resultados em Guarapuava, com base em 
atuações do segundo semestre de 2018. Reunindo co-
laboradores, gerentes e diretores, a empresa entregou 
premiações individualizadas, setoriais e por equipe.

No dia 22 de janeiro, ocorreu a palestra sobre “Ecos-
sistemas de Inovação”, na Faculdade Guairacá. Minis-
trada por Thomás Capiotti, a palestra debateu sobre o 
desenvolvimento de um ecossistema de inovação sus-
tentável em Guarapuava. 

No dia 23 de janeiro, a Coamo realizou a  primeira 
Reunião de Campo do ano, durante encontro sediado 
em Guarapuava. O evento contou com a participação 
de mais de 200 cooperados. 

1 2
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Com Prinex, a sua encomenda
chega na hora que você precisa.

Faça um teste:
princesadoscampos.com.br/prinex

Foto: RSN

Foto: Ascom Faculdade Guairacá Foto: Douglas Kuspiosz

Foto: Ascom Faciap
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N o v o s  S ó c i o s
COLUNA

Estes são os mais novos elos de nossa corrente associativista
BEM-VINDOS À ACIG 
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Casarão Laura Bastos Cosméticos

DS Agrícola Original Computadores

R Representação ComercialDT Materiais de Construção
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Estes são os mais novos elos de nossa corrente associativista
BEM-VINDOS À ACIG 

7

8

9

10

11

12

Salvatori Design Atelier Espaço da Noiva

Claro GuarapuavaAna Paula F T Kerscher - Psicóloga 

Estilo Modas Lady & Lord Guarapuava



12 JANEIRO/FEVEREIRO 2019

REVISTA DO EMPREENDEDOR

V o c ê  E m p r e s á r i o
COLUNA

Por Kiara Mildemberger Limberger

MINHA HISTÓRIA DE 
EMPREENDEDORISMO

 Me chamo Kiara, sou formada em Pedagogia e 
junto com meu esposo Douglas e a nossa gerente Mary 
administro o Buffet Bagoonça. Nossas filhas Mariana, 
Marina e Maria Laura também nos apoiam na adminis-
tração do negócio, somos uma equipe. 
  Há quase 25 anos trabalhamos com alimentos, 
primeiro com a empresa Beijo Baiano, depois com a 
Kiara Cake e, mais recentemente, surgiu a vontade de 
diversificar os negócios da família. Então, ano passado 
surgiu a oportunidade de comprar o Bagoonça, vimos 
como um negócio promissor, pois já temos o know-how 
da confecção de bolos para festas. Além disso, sempre 
gostamos de organizar eventos, com frequência par-
ticipávamos das festas para as quais produzíamos os 
bolos, por isso não foi muito difícil nos adaptarmos ao 
novo negócio. 
  Logo que assumimos o Buffet, usamos como 
estratégia de inovação o café colonial que é servido às 
quartas-feiras, das 17h às 22h, com o intuito de propor-
cionar um momento aconchegante para as famílias cur-

tirem juntas. Percebemos que as mães estão aprovei- 
tando estes cafés coloniais para fazer uma espécie de 
“encontro das mães”, pois elas buscam os filhos na es-
cola e se reúnem no Bagoonça depois. O café colonial 
retorna a partir do dia 6 de fevereiro.
 Temos nos planejado para promover festas 
temáticas em datas como Dia das Crianças, Halloween, 
Carnaval, para oportunizar oficinas, brincadeiras e gin-
canas para a criançada. Este ano vamos ampliar nos-
sas opções de entretenimento para as famílias. No 
final de janeiro, por exemplo, foi a primeira vez que 
o Bagoonça realizou uma colônia de férias, contando 
com a participação de mais de 120 crianças. Devido ao 
sucesso, a ideia é promover outra colônia de férias em 
julho também. Nossas mudanças têm sido muito bem 
aceitas e elogiadas pelos clientes.
 Teremos novidades este ano, muita coisa boa 
está por vir. Convidamos a todos para que venham co- 
nhecer nosso espaço e fazer a sua festa conosco! Para os 
pequenos, esperamos que venham fazer muita Bagoonça! 
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FUNDAÇÃO FUNDAÇÃOEMPRESA EMPRESA

1 ANO
Hard Fitness Store 22/01/18
Emirates Lounge 19/01/18
Herois Comics 16/01/18
Rosi Supermercado 15/01/18
Softgraf 10/01/18
Tech Ambiental Consultoria 10/01/18

2 ANOS 
Guaratec Soluções 30/01/17
Casa das Baterias 13/01/17
Delgado Projetos 09/01/17

3 ANOS
Academia Companhia do Corpo 06/01/16
Plano de Serviços Contábeis 04/01/16

4 ANOS 
Laboratório Mestre  05/01/15

5 ANOS 
Léo Auto Center 28/01/14

6 ANOS
Clínica Atitude 18/01/13
Analuna 17/01/13
Construmax Materiais de Construção  09/01/13

7 ANOS
Tribal Pepper 24/01/12

8 ANOS 
Erica Fadel Costureira 11/01/11

9 ANOS 
Bagoonça Buffet  02/01/10

10 ANOS 
Sectra Medicina Diagnóstica 28/01/09
Auto Posto Samambaia II 27/01/09
CCAA 26/01/09
Avitemp 19/01/09

11 ANOS
Assemblage 31/01/08
Sabor da Carne 30/01/08
Cidadesoft 25/01/08
Celta Móveis  18/01/08
Construart Materiais de Construção 17/01/08

12 ANOS 
Dionetur 29/01/07

13 ANOS 
Kaneko Imóveis  19/01/06

14 ANOS 
Inviolável Monitoramento 14/01/05

15 ANOS 
Montana Peças e Acessórios 21/01/04
Faculdade Guairacá  09/01/04

16 ANOS 
Bella Pesentes 23/01/03
Primeiro Estilo Natação 02/01/03
Vitalnet 01/01/03

18 ANOS 
Nacional Gás Dubena 02/01/01

19 ANOS 
Pensionato Fernanda 15/01/00
Aquário Confecções 06/01/00
Personal Clinic 02/01/00

20 ANOS 
Supermercado Realeza 04/01/99
Escola Arteemoção 01/01/99
Plano de Luto Belém 01/01/99

21 ANOS 
Teorema Informática 28/01/98

22 ANOS
FM Promoções e Eventos LTDA 31/01/97
Guindastes Guará  30/01/97
Paris - Lavanderia e Tinturaria 20/01/97
Mercadão de Peças 2000 02/01/97
Posto Nevada 02/01/97
San Marino Palace Hotel 02/01/97
Uniprime do Iguaçu  02/01/97

24 ANOS 
São Cristovão Mat. Construção  31/01/95
Guaradiesel LTDA 12/01/95
Van Gogh Gastronomia   05/01/95

26 ANOS 
Agência Franqueada Vila Buch 20/01/93

29 ANOS
Shopping Maria Antonia 02/01/90
Sak Som 01/01/90

32 ANOS
Marmoraria JMW 02/01/87

33 ANOS
Vulcanizadora Guairacá 02/01/86

37 ANOS 
Renovadora de Motores Scartezini 02/01/82

38 ANOS 
Ótica Vision 01/01/81

39 ANOS 
Chuveirão das Tintas 12/01/80

40 ANOS 
Frenobras 12/01/79
Casa dos Vidros 02/01/79

41 ANOS 
Liquigás  06/01/78

43 ANOS 
Regina Papelaria 02/01/76

44 ANOS 
Agroplan  02/01/75
Gutfreund Materiais de Construção 01/01/75

50 ANOS 
Alfaiataria Carlinhos    02/01/69

53 ANOS 
Lacerda Materiais de Construção e Acabamentos 03/01/66

 
60 ANOS 
Casa Modelo  02/01/59

67 ANOS 
Banco do Brasil   19/01/52

77 ANOS 
Casa Favorita  05/01/42
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FUNDAÇÃO FUNDAÇÃOEMPRESA EMPRESA

1 ANO
Edna Ribeiro da Silva 06/02/18
Nexus Administração de Condominios 06/02/18
Alles Store 14/02/18
IOT Guarapuava - Instituto de Ortopedia  15/02/18
Urban Box 20/02/18
Lobão Comércio de Peças  28/02/18

2 ANOS 
Carminatti & Dangui Advogados e Associados  02/02/17
Los Pingos 03/02/17
Moça Bonita  03/02/17
Só Volvo Peças e Serviços  07/02/17
Casa de Chás e Cafeteria Casarão 03/02/17
Mecânica do Gerson 21/02/17
Villa Beef 22/02/17

3 ANOS
Guaracampo  01/02/16
Laura Bastos Cosméticos 01/02/16
Vale Pneus 03/02/16
Unidas Locadora 16/02/16
Guarapuava Claro Empresas  29/02/16

4 ANOS 
Ana Paula F. T. Kerscher - Psicóloga 24/02/15

5 ANOS 
Lindah Moda Feminina 03/02/14
Truckvel 20/02/14
Igui Piscinas  21/02/14

6 ANOS
Atlanta Sistema de Segurança 27/02/13

7 ANOS
Clínica Odontologica Dr. Rodrigo 01/02/12
Implanthos Odontologia  06/02/12
Adriano Cabelereiro 07/02/12
Zeus Excelência em Segurança Eletrônica  07/02/12
Motel Luminni 08/02/12
Zanin Wear 16/02/12

8 ANOS 
Platão Sistema Educacional 07/02/11
Pneoeste Centro Automotivo 07/02/11
Gilson Francisco Araldi - Corretor de Imóveis 16/02/11

9 ANOS 
Impacto Comunicação Visual  09/02/10
Conplater Consultoria  25/02/10

10 ANOS 
Niki Assessoria e Contabilidade  18/02/09

11 ANOS
Carrocerias Santo André  01/02/08
Modell Engenharia  01/02/08
Jota Diesel 13/02/08
Resinas Araucária  26/02/08

12 ANOS 
I9 Comunicação e Inovação 01/02/07
Varejão Auto peças  08/02/07
Arasig Empreendimentos 13/02/07
Suprinil 13/02/07

13 ANOS 
Bacana Mangueiras  01/02/06

14 ANOS 
Histocenter  17/02/05

15 ANOS 
D Alice Chocolates  17/02/04
16 ANOS 
Scarpe Calçados  01/02/03
Cachorrão Prensado  05/02/03
Topicos Ind. Com. LTDA 19/02/03
Stop Car Peças  21/02/03

17 ANOS 
Casa dos Presentes 01/02/02
Auto Center Santa Cruz 15/02/02

18 ANOS 
Oralclass Clínica Odontologica 12/02/01

19 ANOS 
Recruta Zero Alfaiataria 28/02/00

20 ANOS 
Guarafer Ferro e Aço LTDA 01/02/99
Coamo 05/02/99
Escola Integração  09/02/99

22 ANOS
Destaque Cosméticos  01/02/97

23 ANOS
Dental Life   26/02/96
Sergio Osany G. Vieira - Médico  27/02/96
Wizard Idiomas 27/02/96

26 ANOS 
Clinica Veterinária Dom Matheus  04/02/93

28 ANOS 
Sanir Karam Semaan Dentista 01/02/91

29 ANOS
Lumia Fisioterapia Dermatofuncional  04/02/90
Escricon Escritório de Contabilidade LTDA 05/02/90
Sul Brasil Loja de Seguros  09/02/90

35 ANOS
Sicredi - Agência Guarapuava 21/02/84

38 ANOS 
Casa das Economias  02/02/81
Dilson Joalheiro  07/02/81

40 ANOS 
Imobiliária Feroz 09/02/79

45 ANOS 
Imobiliária Gaspar 21/02/74

48 ANOS 
Rádio Cultura - AM/FM  18/02/71

106 ANOS 
Hospital São Vicente 01/02/13

EMPRESA EMPRESA

NOVOS ASSOCIADOS

Cliomed Guarapuava 29/11/18
D T Materiais de Construção  07/12/18
Genesis Ecografia 07/12/18
Guarapuava Claro Empresas 07/12/18
Vitor Kruger 07/12/18
Ademilar 17/12/18
Camarim 7 17/12/18
Nossa Senhora Aparecida 17/12/18

ADESÃO ADESÃO
Bom Jesus Automóveis 19/12/18
Restaurante Fogão a Lenha  26/12/18
Casa das Baterias 17/01/19
Belle Saúde e Bem Estar 18/01/19
FR Vendas Guarapuava 18/01/19
Uniprime do Iguaçu 18/01/19
Camila Couto Estética In & Out 21/01/19
Rede Progresso 21/01/19
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INTEGRACIG
07 de Dezembro de 2018

Fotos: ACIG

Fabrício Lacerda Silva 
(F2X Marketing)

Waldemar Geteski 
(MMW)

Sabrina Sila 
(Laura Bastos Cosméticos)

José Leandro da Cunha, Cléia Silva Souza, Evelim Meira, Isabel Florência do Valle da Cunha, José 
Marcelo da Cunha (Consormais Consórcios e Imóveis) e Fabrício Lacerda Silva (F2X Marketing)

Charlize Martins, Vanilda Maria Korocoski e Vinicius Korocoski 
(Batel Embalagens)

Cristiane Oliveira e Juliana Passos Vieira de Alvarenga 
(Amo Jeans)

Hilda Tamara (Jorge Bischoff) e 
Fernanda Costa (Mr. Cat) 

José Leandro da Cunha, Cléia Silva Souza, Evelim Meira, Isabel Florência 
do Valle da Cunha, José Marcelo da Cunha (Consormais Consórcios e Imóveis)

Tânia Zonin e Maria Cristina Fernandes 
(Café Havan)

Mateus Vinicius Pulga 
(Salvatori Design)

Patrick Almeida, Sâmela Oliveira, Rodrigo Ramos, e 
Guilherme Luiz Benedictos (Multimarcas Consórcios) 

Maria Olimpia Silvestri, Gislene Abreu Bremm, 
Gisele Abreu e Telma Abreu (Abreu Odontologia)

Paulo Fernando e Simone Corrêa 
(Estilo Modas)

Luiz Crochinski 
(Metalúrgica Visão)

Maria Janete Costa Sobanski 
(Coruja Fashion)

Anézio Bastos Silvério 
(Anézio Bastos Silvério Contador)

Serlei Antonio Denardi, Scheila Denardi Candido e Alexandre Candido 
(Escritório Atalaia)

Mário Bilek 
(Contábil Bilek)

Lilian Waschburger Cadore (Evidência 
Corretora de Seguros) e Maria Inês 
Guiné (FM Promoções e Eventos)

Maria Janete Costa Sobanski e 
Valdeney Sobanski (Coruja Fashion)

Adelita Micheletto e Jeanderson 
Micheletto (Adéli Joias) 

Priscilla Negrão de Moura 
e Valdemir Cassita (Movitá)

Ana Paula Filipim Tamioso Kerscher 
e Jaicielly Brasil de Medeiros  

(Ana Paula F.T. Kerscher Psicóloga) 
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P o l í t i c a
OPINIÃO

Exatos 10 anos depois da eleição do Brasil para ser sede 
dos Jogos Olímpicos de 2016 vivemos mais um momento que tem 
muitos ingredientes para representar um ponto de inflexão em 
nossa história. Desde o auge da empolgação entre 2007 e 2014 
até a depressão em 2015 muitas lições foram aprendidas: não 
cresceríamos  indefinidamente, cautela continua sendo virtude 
imprescindível na gestão pública e que otimismo em excesso 
abre espaço para afrouxamento no controle da corrupção. O 
povo também aprendeu duramente a filtrar com mais cautela 
o discurso dos salvadores da pátria e pretensos defensores dos 
oprimidos enquanto administram suas agendas pessoais de 
perpetuação no poder.

 Chegamos em 2019 com uma composição oxigenada 
no congresso e propostas mais orientadas à abertura econômica 
e redução do tamanho do estado, algo raro na história recente. 
Não teremos um ambiente tão favorável do mercado externo 
já que China está desacelerando, EUA começam a demonstrar 
sinais de sobreaquecimento econômico e a Europa mergulhada 
em confusão. Isso pode refletir diretamente quando se fala das 
exportações, mas quanto à investimentos devemos ter 4 anos 
fantásticos pela frente. Muito capital do mundo desenvolvido 
precisa encontrar oportunidades para valorização e as concessões 
por aqui são um prato cheio. As estatais se provaram terreno 
fértil para ineficiência e corrupção, precisamos ficar vigilantes 

com os contratos de concessão, mas a combinação de capital 
externo e iniciativa privada tem real chance de reduzir nossos 
crônicos problemas logísticos que tanto penalizam a economia, 
especialmente o agronegócio (apesar disso, se os demais setores 
da economia ‘‘apenas’’ tivessem o crescimento do agro, o Brasil 
estaria entre os países com maior crescimento no mundo).

Sinais disso estão por toda parte: bolsa batendo recorde 
após recorde, dólar em queda, otimismo do lado do investimento 
e até do lado do consumo (mesmo com grande fatia da 
população com dívidas e/ou sem empregos). A economia tem 
tudo para destravar, inicialmente através do investimento interno, 
depois pelo capital estrangeiro trazendo na sequência redução 
do desemprego e posterior retomada do setor de consumo e 
valorização de ativos como no mercado imobiliário.

 Posto tudo isso faço apenas uma consideração que 
muito disso depende de 2 fatores: a compreensão da população 
de que as reformas serão profundas e doloridas em diversos 
casos (espero que o governo seja feliz na comunicação e que a 
população pare de querer um Brasil diferente mas defendendo 
que sua condição pessoal fique fora disso). Não temos mais 
espaço para o populismo ou para deixar para depois. O segundo 
fator é o congresso, o legislativo vai determinar o ritmo da 
transformação. Que nossos senadores e deputados entendam 
sua missão como estadistas e aproveitem essa janela histórica 
onde a compreensão de que estamos cansados de esperar o 
Brasil do futuro deixou de ser discussão ideológica e tornou-se…
lógica. 

 Bons discursos e boas propostas são abundantes em 
nossa história mas não enchem o prato com comida. Precisamos 
agir, demonstrar na prática que enfrentaremos nossos problemas 
para transmitir confiança, atrair investimento e entrar na espiral 
do crescimento, e que desta vez não tenhamos o ufanismo e 
descontrole que tanto nos penalizou.

 Em resumo: entramos em 2019 com muitos elementos 
concretos para acreditar em uma virada, mas assim como apenas 
saber que exercício físico faz bem não queima uma só caloria, 
precisamos arregaçar as mangas e fazer a mudança.

 Um grande 2019 a todos!

Arthur Igreja é co-fundador da plataforma AAA 
com Ricardo Amorim e Allan Costa. Palestrante no 
Brasil, EUA, Europa e América do Sul. 

Visite: arthurigreja.com

2019 -  UM ANO COM TUDO PARA
 ENTRAR PARA A HISTÓRIA
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VIVA OS 64 ANOS DE ASSOCIATIVISMO DA ACIG!

17 de janeiro é a data em que Associação Comercial 
e Empresarial de Guarapuava celebra a sua história. História 
esta marcada pela união da classe empresarial, formação 
de lideranças, promoção de ações de desenvolvimento e 
posicionamento frente ao poder público e à sociedade.   

Nesta data tão especial, no auge de seus 64 anos, 
a entidade reuniu sócios, ex-presidentes, colaboradores, 
autoridades e imprensa para um happy hour em comemoração 
ao trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo deste 
período. 

O primeiro presidente da ACIG, Nivaldo Passos Krüger, 
esteve presente e emocionou-se ao relembrar o início da história 
da entidade. “Em 1955, nós resolvemos fundar a Associação 
Comercial como um instrumento reivindicatório. Nós estávamos 
com deficiência de energia, de estradas, de apoio financeiro dos 
bancos. A ACIG nasceu com esse objetivo de pleitear aquilo que 
nós sentíamos que era uma necessidade. Eu tenho a emoção de 
estar aqui neste momento, beirando os 90 anos, participando do 
aniversário de 64 anos da entidade. A Associação nasceu do ideal 
coletivo, de unir as pessoas e fazer com que a força do associativismo 
resultasse em benefício para a nossa cidade”, afirma. 

Em suas mais de seis décadas de fundação, a 
entidade protagonizou e apoiou iniciativas importantes para 
o desenvolvimento socioeconômico da região, entre as mais 

recentes estão o apoio financeiro de empresas associadas às 
obras do Aeroporto Tancredo Thomas de Farias, a articulação 
da Campanha Vote Certo durante o período eleitoral de 2018 
e a realização da 1ª Parada de Natal de Guarapuava. 

“Estas são apenas algumas das iniciativas que 
a ACIG protagonizou no último ano. Temos também as 
ações dos nossos Conselhos como o Feirão do Imposto, o 
Outubro Rosa, o Empreender Competitivo, o Novembro 
Azul, o Prêmio Mérito Empresarial. Cada um a sua maneira 
contribui com a sociedade e a classe empresarial, através 
de conhecimento, conscientização, promoção de saúde 
e promoção da competitividade saudável”, aponta a 2ª 
vice-presidente da ACIG, Maria Inês Guiné. De acordo com 
a empresária, a entidade almeja ser ainda mais ativa neste 
ano de 2019. “Novas iniciativas nascerão neste ano, e outras 
serão fortalecidas. Queremos trazer nosso associado cada vez 
mais para dentro da entidade, saber quais são suas ideias, 
e assim formataremos um caminho coletivo para a melhoria 
constante da classe produtiva local”, avalia. 

A 2ª vice-presidente ressalta também que além 
das ações pontuais, a ACIG está inserida na cadeia do 
associativismo com representação na Faciap (Federação das 
Associações Comerciais do Paraná) e CACB (Confederação das 
Associações Comerciais e Empresariais do Brasil), entidades 
matrizes que acompanham os processos e decisões que 
envolvem a classe empresarial em nível estadual e nacional.  

Primeiro presidente da ACIG, Nivaldo Passos Krüger, relembra a 
história da fundação da entidade. 

Os ex-presidentes Rudival Kasczuk (2016-2018), Nivaldo Krüger (1955-
1956; 1962-1963; 1963-1964) e Eloi Mamcasz (2012-2016) revelaram o 
selo de 64 anos ao lado da atual 2ª vice-presidente Maria Inês Guiné. 
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CONVIDADOS QUE ABRILHANTARAM OS 64
ANOS DA ENTIDADE COM SUA PRESENÇA.
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Em entrevista exclusiva para a Revista do Empreendedor, 
o presidente da ACIG, Cledemar Antonio Mazzochin, falou 
sobre a representatividade da Associação em Guarapuava e o 
planejamento de ações para 2019.

Quando assumi a entidade, imaginei tirar ela do 
papel operacional e passar para o estratégico. Na parte 
operacional, ela já funciona muito bem junto aos seus 
associados e ao poder público. Graças ao esforço das 
diretorias anteriores conseguimos chegar neste patamar 
de representatividade em Guarapuava, mas vejo que 
neste momento podemos cumprir um papel maior em um 
contexto regional. Alguns pleitos da classe empresarial não 
nascem dentro da entidade, mas isso não significa que não 
devemos nos envolver, pelo contrário, precisamos fortalecer 
sempre as ações que visam desenvolver a comunidade, os 
associados e a região como um todo.

Um clamor da classe empresarial que nós percebemos 
em reuniões e conversas é de um posicionamento mais intenso 
da ACIG em relação à política partidária. Por isso criamos o 
Conselho Político na entidade durante a gestão 2016-2018, 
e nos posicionamentos diretamente nas últimas eleições com 
a Campanha Vote Certo. Esse clamor que nós sentimos pela 
mudança de rumo só é possível com o envolvimento das 
entidades e da comunidade, por isso continuaremos o nosso 
projeto de fortalecimento e estimularemos o fortalecimento 
de outras entidades. Nós sempre seremos parceiros do poder 
público, mas parceiro não é ser “compadre”. Quero dizer com 
isso que vamos somar esforços, nos colocaremos à disposição 
para a construção, mas também iremos cobrar. A ideia é 
somar junto ao governo municipal e deputados estaduais e 
federais quando da busca de reivindicações para Guarapuava 
e região. E ao mesmo tempo somar junto ao governo do 
estado para soluções regionais e estaduais. O mesmo para o 
governo federal. 

Cada vez mais participação. Não é uma tarefa fácil  
representar um número grande de associados, sedo que em 
muitos momentos eles podem ter opiniões diversas. Por isso 
que a participação, a opinião é importante, para que a gente 
saiba balizar a entidade e o posicionamento da entidade 
nos mais diversos momentos. Participaremos de todos os 
momentos importantes para a classe empresarial, sempre 
com o objetivo de construir e melhorar.  

Primeiro nós estamos reestruturando a ACIG inter-
namente. Ela não estava desorganizada, mas estava organizada 
para funcionar da maneira como vinha funcionando. Temos 
buscado conhecer algumas entidades que já fizeram esse 
trabalho, para que a gente possa se espelhar em boas práticas 
e sermos mais assertivos. A partir do momento em que estiver 
reestruturada, imagino que até março ou abril, passaremos a 
inseri-la em um contexto mais estratégico. Uma das iniciativas 
deste nosso planejamento, por exemplo, foi a realização da 
1ª Parada de Natal em 2018, evento que marcou o início das 
festividades natalinas na cidade e prolongou as atividades 
do comércio, tendo em vista que este é o período de maior 
lucratividade da classe empresarial. Um posicionamento 
estratégico que já posso adiantar é a intenção da ACIG 
em fortalecer os comércios dos bairros, trazendo os 
representantes de bairros para dentro da entidade para nos 
auxiliar nas construções coletivas de ações. 

O QUE PODEMOS ESPERAR DA GESTÃO DA ACIG 
EM 2019?

QUAIS SÃO ALGUNS EXEMPLOS DE MUDANÇAS 
INTERNAS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO? 

QUAL SERÁ A POSTURA DA ENTIDADE EM RELA-
ÇÃO À POLÍTICA PARTIDÁRIA?  

O QUE A ACIG ESPERA DOS ASSOCIADOS EM 
2019? 

COMO OCORRERÁ A PASSAGEM DO OPERA-
CIONAL PARA O ESTRATÉGICO?

Estamos aprimorando a comunicação entre ACIG e 
associado, através da atualização constante dos cadastros de 
e-mails, telefones e whatsapp, visando manter nosso contato 
100% com os mais de 900 sócios. Além disso, outras mudanças 
relativas à comunicação são a repaginação do site e da revista 
institucional. Estamos entrando em uma era realmente digital 
e nossa entidade está acompanhando isso. Queremos ter 
cada vez mais a participação dos nossos associados, por isso 
prezamos pela boa comunicação através de nossos canais. 
Queremos criar ações e campanhas que atendam o desejo 
dos sócios. 

PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 2019

Presidente da ACIG – biênio 2018-2020, Cledemar Antonio Mazzochin. 
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ACIG E ENERGISA PREMIAM RESIDÊNCIA E 
EMPRESAS COM AS DECORAÇÕES NATALINAS 

MAIS BONITAS DA CIDADE
A 3ª edição do Brilha Guarapuava, promovido pela 

ACIG em parceria com a Energisa, teve uma proposta um 
pouco diferente das duas primeiras edições. Em 2018, 
além de premiar as empresas mais bem decoradas para 
o Natal, a Comissão de Natal da Associação decidiu 
premiar também a residência com a decoração natalina 
mais bonita. 

Durante a terceira semana de dezembro, cinco jurados 
avaliaram as decorações natalinas das Residências e Empresas 
inscritas na 3ª edição do Concurso Brilha Guarapuava. O 
Concurso bateu recorde de inscrições, totalizando 15 na 
categoria Residência e 12 na categoria Comércio.  

Conforme definido no Regulamento do Concurso, 
foram levadas em consideração apenas as decorações 
disponíveis para apreciação do público que transita pela rua 
onde a empresa ou residência está localizada, ou seja, enfeites 
externos. E, a partir disso, foram observados quatro critérios: 
utilização dos símbolos natalinos; criatividade e originalidade; 
harmonia entre os elementos utilizados e iluminação. 

Para o Coordenador de Gestão da Energisa 
e um dos jurados do Concurso, Reinaldo Juliani,  na 
avaliação f icou evidenciado o capricho das famíl ias e 
dos empresários. “O que mais chamou a atenção  na 
categoria Residência foram os relatos dos moradores 
sobre como enfeitaram suas residências, envolvendo seus 
familiares nesse trabalho. Vimos que muita criatividade foi 
empregada, aliada a riqueza de detalhes, mesmo utilizando 
materiais singelos. Na categoria Comércio notou-se que as 
fachadas bem iluminadas e enfeitadas propiciam um clima 
de felicidade e paz para os colaboradores e clientes”, 
aponta o jurado. 

Jurados do Brilha Guarapuava 2018. Debora Patussi Ribeiro (representante do CEME); Robson Krieger (CONJOVE); Reinaldo Juliani (Energisa); 
Adriano Volkweis (Prefeitura de Guarapuava); Lilian Waschburger Cadore e Maria Inês Guiné (ACIG).   

“VIMOS QUE MUITA CRIATIVIDADE FOI EMPREGADA, ALIADA A RIQUEZA DE 
DETALHES, MESMO UTILIZANDO MATERIAIS SINGELOS”

Reinaldo Juliani

2º  LUGAR COMÉRCIO

A premiação dos vencedores no Concurso Brilha 
Guarapuava foi realizada no dia 17 de janeiro, durante 
a celebração do aniversário da ACIG. Na ocasião, foram 
entregues três prêmios em dinheiro. Na categoria Comércio o 
primeiro colocado recebeu R$1.500,00 e o segundo colocado 
R$1.000,00; já na categoria Residência, a melhor decoração 
faturou R$1.000,00.
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“Participamos das três edições do Concurso, mas esta é a primeira 
vez que conseguimos o primeiro lugar. Nossa participação sempre tem 
como objetivo ajudar a embelezar a cidade e incentivar os loj istas a fazerem 
o mesmo. Isso proporciona lazer aos cl ientes e as famíl ias passam a ter 
mais vontade de passear pela cidade e curtir  a beleza e alegria do Natal. 
Agradeço especialmente aos colaboradores que tanto se esmeraram para 
deixar a empresa l inda e bem ornamentada. Fiquei muito fel iz em ganhar 
esse prêmio. Espero que i luminando as residências e comércio, também 
sejam i luminados o coração de cada cl iente e guarapuavano” - Mati lde 
Maria Cantu Kessler – Sócia-proprietária da Evidência Empreendimentos 
Imobil iários.

O Bri lha é um projeto que incentiva o comércio da cidade a criar 
um cl ima natal ino, um cl ima de festividade, um cl ima que incentiva as 
pessoas a saírem da casa. Quando as famíl ias e amigos comparti lham 
momentos de diversão e descontração, os ânimos aflorados e o 
sentimento de fel icidade contribuem para que as pessoas gastem 
mais. Portanto, através desta ação uma série de fatores posit ivos se 
desencadeiam, contribuindo para o comércio e a cidade. É uma alegria 
imensa ser premiado logo na nossa primeira participação. O prêmio veio 
coroar nossa intenção e participação. Espero que a ACIG continue com 
esse projeto, investindo e incentivando o Natal de nossa cidade” - Marco 
Aurélio Borges - Sócio - proprietário da Chocolates Lugano.

 “Há 29 anos nós fazemos a decoração natal ina em nossa casa. 
Começamos com poucas luzes e fomos ampliando, até que chegou uma 
época que tínhamos 30 mil lâmpadas. Cada ano que passa nós procuramos 
ampliar a decoração. Sempre que viajamos, nós observamos o que tem 
de bonito e diferente nas outras cidades e trazemos novas ideias para 
decorar a nossa casa. Por exemplo, em uma viagem para Pelotas t ivemos 
a ideia de fazer a pintura dos painéis que f izemos este ano. A preparação 
da casa começa já em outubro, sendo que os netos também contribuem 
com o trabalho de decoração, virou uma tradição da famíl ia. Para nós é 
uma satisfação participar do Concurso” -Doroti l  Casagrande Melhem.

1º  LUGAR RESIDÊNCIA

EVIDÊNCIA EMPREENDIMENTOS
1º LUGAR COMÉRCIO

2º LUGAR COMÉRCIO
CHOCOLATES LUGANO

FAMÍLIA MELHEM
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Vales-compras R$1.000,00

Ganhadores da Campanha 
Natal Sonho Dourado 2018:

Empresa EmpresaGanhador Ganhador

ALINE CARDOSO MOREIRA PAULO HENRIQUE ILNITSKI

JOSÉ JOELSON GOMES

CARLA ROSANI GUINÉ

VILMIANE DE FÁTIMA THIBES

LUCIANA STADLER

EDUARD WOLBERT

JANETE KULKA

ELIANE REGINA LAROCA

CLÉBER FAGUNDES DE LIMA

REGIMARA VICENTIN

EVA REGINA MACHADO

JANETE VOLOCHEN

CLÁUDIA DOMINGUES CALDAS

LUIZ ANDRÉ VIANTE

WILLYAM FEDERLE

ARNO VIER

ANDRÉ FELIPE DOS SANTOS

WILLIAN RAFAEL

SONIA SCHADECK SCHEMUDA

ALESSANDRA GABRIELE BENNDORF

JUSSARA DE SOUZA

HANIEL CAMARGO

JUCÉLIA SIDOLY ANGER
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Ganhadores da Campanha 
Natal Sonho Dourado 2018:

Vales-compras R$300,00

Vales-compra R$300,00 para os vendedores

Empresa

Empresas:

EmpresaGanhador Ganhador

EVALDO DE ALMEIDA ROCHA THALITTA CORREA VOLUPCA

LUCAS TOLEDO FELCHAK

FÁBIO JOSÉ ANTONELLO MARQUES

MONICA PERUCELLI

JOSUEL ALEX FERREIRA

RENATA CARRARA TAVARES

GILMAR PAGNONCELLI

ELLEN THAÍS CALDAS REZENDE

SOLANGE APARECIDA DA MAIA

RITA ARLEIA PRADO

MARILIS DE PAULA SCHIMANSKI

JOSÉ MARCELO DA CUNHA

SUELEN SHARLENE DE LIMA

RAIANE APARECIDA DE ALMEIDA

ADILSON OLIVEIRA FREITAS

EVELYNE LEH KLEIN

HIRONORI MURAOKA

CLEUNI RIBEIRO MOREIRA

TEREZA SCHACTAE

ADRIANO PEREIRA

FELIPE RODRIGO CALDAS

LAÍS HELENA FIGUEIREDO RECCANELLO
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2019 promete ser um ano agitado para o 
Conselho do Jovem Empresár io.  Entre mudanças 
normativas,  ações inovadoras e expansão de sua 
atuação em Guarapuava, o CONJOVE inic ia o ano 
com ideias na cabeça e planejamento no papel. 

Em fevere i ro,  quando começam as reuniões 
ordinár ias  dos jovens empresár ios ,  a  pr imeira 
in ic iat iva prev is ta  é a  rev isão do Estatuto do 
Conselho,  tendo em v is ta  o cresc imento expo-
nencia l  do grupo nos ú l t imos anos.  “Uma das 
sugestões para o Estatuto,  por  exemplo,  é  inc lu i r 
como part ic ipante o ‘conselhei ro estudante’ ,  c r i -
ando ass im oportunidade para que estudantes 
de Administ ração e Gestão possam part ic ipar 
das reuniões e entender  melhor  o dia-a-dia  dos 

empresár ios”,  expl ica o pres idente do CONJOVE, 
Paulo Meister. 

 Outra característ ica importante do Con-
selho este ano será a ampliação de sua participação 
em ações da Faciap (Federação das Associações 
Comerciais e Empresariais do Paraná). “As inicia-
t ivas da Faciap são importantes ferramentas para 
integração com outros empresários e lugares. Isso 
nos ajuda a melhorar nossas empresas e trazer 
boas práticas e experiências de outras cidades 
para Guarapuava. Seremos mais ativos em 2019, 
até para contribuir nas decisões importantes de 
nossa Associação e comunidade”, aponta Meister.

Entre as  próx imas ações do Conselho,  o 
pres idente destaca as  seguintes :

Feirão do Imposto: esta 
ação faz parte de uma iniciativa 
nacional que visa proporcionar 
reflexões sobre a porcentagem de 
tributos pagos sobre produtos no 
país e a conscientização sobre a 
destinação correta dos mesmos. 
Ano passado o CONJOVE firmou 
parceria com algumas lojas do 
Centro e do Shopping Cidade 
dos Lagos, e este ano o objetivo 
é que a parceria se estenda a 
todos os associados. 

Prêmio Mérito Empre-
sarial: tradicionalmente organizado 
pelo CONJOVE, o PME 2019 terá 
novidades. Os jovens empresá-
rios estão planejamento mudar 
o questionário de autoanálise 
apli-cado na inscrição do Prêmio, 
para que fique mais adaptável às 
características desde o pequeno até 
o grande empresário. Também está 
sendo analisada a possibilidade de 
inserção do microempreendedor 
individual como categoria de con-
corrência.

Novembro Azul: Sucesso 
em 2018, com mais de 600 parti-
cipantes, este ano a ação Novembro 
Azul promovida pelo Conselho 
será realizada em parceria com 
o Sindicato das Indústrias de 
Madeira de Guarapuava. O evento 
será maior e os serviços de saúde 
prestados serão ampliados. 

A PALAVRA DO CONJOVE 
EM 2019 É AÇÃO 

M a i o A g o s t o N o v e m b ro
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Em sua pr imeira  edição de 2019,  a  Revis ta  do Empre-
endedor t raz  uma entrev is ta  especia l  com o di retor  da Rádio 
Cul tura,  Jorge Teles ,  sobre a  h is tór ia  e  caracter ís t icas  do 
veícu lo,  e  as  t ransformações pelas  quais  a  Rádio passou ao 
longo de seus 52 anos de fundação. 

História de cinco décadas da Rádio 
Cultura evidencia a força desse meio 
de comunicação em Guarapuava
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Constituída a empresa 
Rádio Cultura Nossa 
Senhora de Belém Ltda.

Rádio Cultura AM 
autorizada a instalar-se 
em Guarapuava.

Rádio Cultura AM entra no 
ar em caráter experimental.

Rádio Cultura AM passa 
a transmitir em caráter 
definitivo.

Entra no ar a segunda rádio 
da Fundação, a Cultura FM 
(93,7). Fundação passa a ter 
uma emissora AM 
e outra FM.

Rádio Cultura AM 
autorizada a migrar para a 
faixa de FM (94,3)

Inicia a transmissão da 
Cultura FM (94,3). A partir 
desta data a Fundação Nossa 
Senhora de Belém passa a ter 
duas emissoras FM: Cultura 
FM (94,3 Mhz)

Cultura FM (93,7) muda o 
nome fantasia para 93FM

Empresa é transformada em 
Fundação Nossa Senhora 
de Belém.

O contexto era muito diferente do atual. Havi-
am poucos meios de comunicação e o rádio era sem 
dúvida a “grande força” comunicacional. O setor 
educacional, o de transportes (estradas), a telefonia, 
eram deficitários. O ano de 1966 também foi o ano 
da criação da Diocese de Guarapuava, a maior em 
extensão territorial do Paraná, 27.360,2 km², e da 
vinda do primeiro bispo, Dom Frederico Helmell. 
A rádio surge nessa conjuntura com o propósito 
de prestar serviços à população regional através 
de conteúdos educacionais, da boa informação, do 
entretenimento e da evangelização. 

As transformações foram muitas, em muitos 
setores, vou elencar algumas. Na área de jornalismo 
dependíamos muito da rádio escuta (ouvir emissoras 
de grandes centros) e dos jornais que vinham da 
capital para que o público ficasse informado das 
notícias “de fora”. Os jornais vinham pelos ônibus, 

QUAL ERA O CONTEXTO LOCAL NA ÉPOCA DA 
FUNDAÇÃO DA RÁDIO CULTURA?

RECENTEMENTE UMA DAS FREQUÊNCIAS 
DA RÁDIO PASSOU DE AM PARA FM, CERTO? 
O QUE ISSO REPRESENTA EM RELAÇÃO À 
PROGRAMAÇÃO E QUALIDADE DA RÁDIO? 

QUAIS FORAM AS PRINCIPAIS TRANSFORMA-
ÇÕES PELAS QUAIS A RÁDIO PASSOU? 

Veículo de reportagem da Rádio Cultura na década de 1970.

que muitas vezes atrasavam (imaginem o sufoco). 
Hoje, com o advento da internet, temos o mundo em 
nossas mãos e o rádio, no sentido jornalístico, passou 
a ter um caráter mais local e regional.

No entretenimento, principalmente com relação 
à música, trabalhamos com discos (Lp’s e compactos), 
fitas de rolo, CD’s, e atualmente estamos na era 
digital, com destaque para os formatos mp3 e wav. 
Um fato curioso nessa área, e que não esqueço, é 
a censura. Até a década de 80 recebíamos discos 
com algumas faixas danificadas (riscadas) para 
que não fossem tocadas certas músicas. Na área 
técnica, na passagem do analógico para o digital,  
os equipamentos diminuíram muito de tamanho. A 
informática facilitou todas as rotinas de trabalho. 
A área comercial também mudou, hoje são muitos 
veículos e mídias “brigando pelo bolo publicitário”. 
Profissionalização e qualidade no atendimento é a 
chave para se manter no mercado.
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Sempre há o que se melhorar ou inovar. Para os 
próximos anos a ideia é investirmos mais no jornalismo 
local e regional. Continuar apoiando as boas iniciativas 
da cidade, as entidades, o esporte, a evangelização, 
utilidade pública, a cultura local, enfim, tudo o que 
ajude a aumentar a nossa relação com a comunidade 
e promova o bem-estar de todos. Internamente 
valorizar e capacitar cada vez mais os colaboradores. 
No aspecto técnico ampliar os investimentos e estar 
atento às novidades que surgirão no ambiente digital, 
principalmente na internet. A rádio 93FM já tem 
autorização para aumento de potência, essa é “a bola 
da vez”. Com isso tudo, temos certeza que estaremos 
conquistando ainda mais ouvintes. 

O rádio é muito forte pois fala das coisas locais 
com simplicidade e rapidez. Fala das coisas boas 
e também mostra problemas da cidade e região. 
Tem o sotaque regional.  É um meio de comunicação 
muito presente no cotidiano das pessoas além de ser 
acessível, barato, e que se acompanha em qualquer 
hora e lugar. A credibilidade do meio rádio é muito 
grande, principalmente na atualidade onde se tem 
tantas informações falsas em circulação.

O  Q U E  A  R Á D I O  C U LT U R A  T E M  F E I T O  PA R A 
S E  A D A P TA R  A  E S T E  N O V O  C O N T E X T O 
T E C N O L Ó G I C O ?  

Q U A L  É  O  P L A N E J A M E N T O  D A  R Á D I O  PA R A 
OS PRÓXIMOS ANOS? O QUE A RÁDIO CULTU-
RA ESPERA ALCANÇAR EM GUARAPUAVA E 
REGIÃO? 

MESMO COM O ADVENTO DAS NOVAS TECNO-
LOGIAS, O RÁDIO CONTINUA A SER UM MEIO 
COM BASTANTE FORÇA DE COMUNICAÇÃO, 
PRINCIPALMENTE NAS CIDADES DO INTERIOR. 
EM SUA OPINIÃO, A QUE SE DEVE ESSA FORÇA?  

Acervo preserva a história da Rádio Cultura em Guarapuava. 

Investido sempre. Desde a década de 1990, 
mantemos nosso áudio disponível na internet. Hoje a 
rádio deixou de ter uma área de abrangência delimitada. 
Nossa mensagem vai para o mundo chegando aos 
computadores, notebooks, smartphones etc. Muitos 
dos nossos materiais como reportagens, matérias, 
entrevistas, ficam preservadas quando as salvamos 
em nossos podcasts e disponibilizamos em nosso 
site, que também podem ser acessadas em nossos 
aplicativos e através de nossas redes sociais, ou seja, 
a palavra chave para essa adaptação no contexto 
tecnológico é a convergência. 

A Rádio Cultura AM 560 migrou, passando a 
chamar-se Cultura FM (na frequência de 94,3 Mhz). 
Nossa antiga FM (93,7 Mhz) mudou o nome de fantasia 
para 93FM.  Desativamos a AM e construímos uma 
rádio totalmente nova que resultou num aumento 
considerável de qualidade de áudio e abrangência 
do sinal. A programação mantivemos a essência: 
jornalismo, esporte, evangelização, prestação de 
serviço, utilidade pública e música. A música numa 
quantidade menor e um pouco diferenciada das 
concorrentes. Para essa remodelagem na programação 
foi necessário a contratação de novos profissionais. 
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O QUE AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO TRARÃO 
DE INOVAÇÃO PARA GUARAPUAVA EM 2019?

Os centros educacionais de Guarapuava 
estão investindo cada vez mais em inovação no 
ensino-aprendizagem, buscando proporcionar 
aos alunos novas metodologias e conteúdos. 
O início do ano letivo de 2019 já está batendo 
à porta, por isso a Revista do Empreendedor 
conversou com as empresas associadas deste 
ramo para saber quais são as novidades que 
aguardam seus estudantes.  

A Apprenhendere Cursos tem como diferen-
cial o ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras. 
Dividido em três módulos (básico, intermediário 
e avançado), com carga horária de 160 horas 
por módulo, o curso tem formado tradutores 
intérpretes em Líbras/Língua Portuguesa - Tils.

Para o proprietário da Apprenhendere, 
Luciano Ortiz, a metodologia diferenciada do cur-
so está apresentando resultados de excelência no 
ensino. “120h do curso são presenciais e 40h são 
para estágio, em cada um dos módulos. Através 
desta metodologia, muito alunos estão passando 
nos exames de proficiência em Libras já no 
nível intermediário. Através da aprovação neste 
exame, os estudantes se tornam profissionais na 
área, podendo participar de concursos públicos 
na área de tradução e interpretação de Libras ou 
atuar nos mais diversos espaços que necessitam 
deste serviço”, explica. 

A Escola Integração promove o projeto Robó-
tica Educacional, em parceria com a Lego Education, 
em que o objetivo é explorar a programação para 
desenvolver habilidades cognitivas essenciais nos 

L i b r a s

Te c n o l o g i a

R o b ó t i c a

 A Escola Primeiros Passos traz como destaque 
para este ano o ensino bilíngue (português-inglês) 
a partir das inovações tecnológicas atuais. Tendo 
em vista que as tecnologias atreladas à educação 
vêm trazendo novas formas de aprendizado para a 
geração de crianças que já nasceram na era digital. 

De acordo com a sócia-proprietária da Primei-
ros Passos, Sonia Regina de Lima Golinhaki, a escola 
sempre busca inovar metodologicamente, tendo 
como horizonte a perspectiva do multiletramentos. 
“A prioridade na metodologia é a comunicação. 
Na Primeiros Passos, os conhecimentos são trans-
mitidos aos alunos por meio de  vídeos e programas 
educativos no laboratório de informática, através 
de acesso aos computadores, ipads, celulares, 
tablets, nos quais os alunos têm a oportunidade de 
explorar sites educativos, aplicativos e softwares 
capazes de transformar a realidade 3D das aulas. 
Inclusive,  o recurso de realidade faz parte do 
aprendizado dos nossos alunos”, conta Golinhaki.

Estudantes na aula de Libras da Apprenhendere. 

Ensino de Robótica na Escola Integração. 

Tecnologia aliada às disciplinas da Escola Primeiros Passos.
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CONHEÇA O TRABALHO DOS ASSOCIADOS À ACIG 
NO RAMO DE EDUCAÇÃO: 

alunos. A metodologia inovadora desenvolvida pela 
Lego Education contempla: 1) utilização de jogos 
educativos; 2)  trabalho em equipe; e 3) quatro 
momentos: contextualizar, construir, analisar e 
continuar.

Conforme a diretora pedagógica, Frediana 
Vezzaro de Medeiros, o interesse da escola por esta 
temática se deu de acordo com as necessidades da 
sociedade e do mercado de trabalho. “Esse mo-

delo permite que os alunos não só absorvam os 
aspectos tecnológicos da formação, mas também 
incorporem diversas habilidades e capacidades, 
como, por exemplo, enfrentar o mundo atual como 
cidadão participativo, reflexivo e autônomo. O 
desenvolvimento das competências é conduzido 
por meio de um processo de mediação, utilizando 
como recurso pedagógico a educação tecnológica”, 
afirma a diretora. 

Mamãe 
Natureza
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UNIDOS PELO ESPORTE: 
A AMIZADE SUPERA DESAFIOS

Desde 2014, o jovem Vinícius Bail passou a 
vivenciar suas experiências de uma maneira totalmente 
diferente. Aos 13 anos, após um acidente em uma 
partida de futebol, o adolescente sofreu traumatismo 
craniano cefálico e ficou 19 dias em coma, o que 
resultou no atrofiamento do nervo ótico e perda da 
visão, mesmo após uma série de cirurgias. 

 Muito ativo, desde sempre o jovem revelou-
se um apaixonado por esportes, mas após o acidente 
passou por um período de adaptação a nova realidade. 
Então, um novo capítulo da sua história começou 
a ser escrito em 2018, quando Vinícius conheceu 
o empresário Edson Hamerski. “No final de 2017, 
estava tratando de assuntos profissionais com o pai 
do Vinícius e falamos também sobre o acidente que 
ocorreu com ele. Nesse momento, me despertou um 
sentimento, uma emoção diferente, que nunca havia 
sentido antes. Ao saber de sua paixão por esportes, 
prontamente me dispus a guiá-lo para a prática de 
corrida, se ele assim quisesse”, relata Hamerski.

 Os treinos de atletismo fortaleceram a ami-
zade da dupla, que passou a traçar planos maiores 
e mais desafiadores. Ao tomar conhecimento de que 
o empresário estava se preparando para a terceira 
prova de triatlo de sua vida, Vinícius ficou curioso 
e animado para praticar a mesma modalidade, para 
tanto, além do atletismo, quis aprender natação e 
ciclismo. “Depois que o Edson me falou sobre o triatlo, 
eu fiquei uma semana pesquisando sobre o esporte 
e me encantei. O ciclismo e a natação passaram a 

ser parte do sonho de ser um atleta de triatlo, isso 
virou o meu propósito. Gosto dos três esportes, mas 
natação é meu preferido, porque quando estou 
nadando tenho uma sensação de liberdade; pratico o 
esporte cheio de felicidade. Você não escuta nada, só 
o barulho da braçada e o foco é fazer o seu melhor”, 
conta Vinícius.  

O esporte mais difícil passou a ser o preferido 
do jovem atleta, o que demonstra que sua força de 
superação é muito maior do que qualquer medo. 
“A natação era um grande obstáculo, pois ele não 
havia aprendido a nadar antes de perder a visão. 
Em meio a muitas dificuldades, em poucos meses 
ele aprendeu a nadar tendo o apoio da professora 
Vanessa do Gresga. Em seguida passei a nadar com 

Foto: Apex Sports Records

Foto: Apex Sports Records
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ele na piscina”, explica o empresário. 
 Superado o obstáculo da natação, surgiram 

os desafios do ciclismo: o preço dos equipamentos e 
a dificuldade em encontrar uma bicicleta adequada. 
Mais uma vez, a solidariedade tornou-se protagonista 
da história de Vinícius. “Vários amigos se envolveram 
e fizemos uma ação para levantar o valor que 
precisávamos, com apoio das principais lojas de 
ciclismo da cidade - Kopanski, Koncept, Biks Store e 
Brothers Bike”, lembra Edson.  

 Guiado por frases ditas pelo empresário 
durante os treinos, tais como: “O corpo alcança o que 
a mente acredita. Se você acredita que vai chegar 
lá você alcança”, e “Insista, nunca desista”, Vinícius 
não somente aprendeu os três esportes como está 
preparado para a sua primeira prova de triatlo.  

No dia 24 de março será a estreia da dupla de 
atletas no Sesc Triathlon, em Caiobá. Para conseguir 
um bom desempenho na prova, a dupla tem praticado 
treinos simulados e intensificado as atividades   na reta 
final de preparação.  Em seguida, a dupla sonha em 
participar das cinco etapas do Campeonato Brasileiro 
Sprint de Paratriathlon, com objetivo de figurar no 
ranking nacional. 

Desa f io  com data  marcada

“GRAÇAS AO EDSON ESTOU NESSE 
MUNDO DO TRIATLO. O MEU SONHO É 
SER UM PARATRIATLETA E CONQUISTAR 
PODIUMS NESTE ESPORTE QUE ME 
APAIXONEI. APRENDI QUE SE VOCÊ NÃO 
ALCANÇAR SEU SONHO NINGUÉM VAI. 
VOCÊ É O REPRESENTANTE DO SEU SONHO 
NA TERRA” 

Vinícius

“MEU SENTIMENTO É DE GRATIDÃO AO 
VINÍCIUS E A DEUS POR ME PROPORCIONAREM 
ESSA EXPERIÊNCIA TRANSFORMADORA. PERCEBO 
QUE APRENDI A SUPERAR OS OBSTÁCULOS DO 
DIA-A-DIA COM MUITO MAIS FACILIDADE, E 
TAMBÉM ME TORNEI UM ATLETA MAIS ASSÍDUO. 
DESEJO QUE O EXEMPLO DO VINÍCIUS SEJA FON-
TE DE INSPIRAÇÃO PARA TODAS AS PESSOAS COM 
OU SEM LIMITAÇÕES FÍSICAS E PSICOLÓGICAS A 
SUPERAREM SUAS BARREIRAS E BUSCAREM SEUS 
SONHOS E OBJETIVOS” 

Edson

Foto: Apex Sports Records
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Muitos clientes me perguntam por que insisti-
mos em fazer um Plano de Marketing pra definir 
as ações estratégicas, sejam elas institucionais ou 
promocionais, que serão realizadas durante o ano. 
A resposta é simples: para obtermos mais chances 
de sucesso em um mundo globalizado onde a con-
corrência é acirrada em todos os segmentos e, progres-
sivamente, necessitamos nos destacar na cada vez 
mais poderosa mente do consumidor (público-alvo).

Além de estabelecer metas, temos que definir 
que indicadores utilizaremos para medir o alcance dos 
objetivos determinados, seja em um planejamento 
baseado em números como ticket médio, número 
de tickets, número de itens, faturamento, despesas, 
rentabilidade etc... Ou, na maioria das vezes, um desejo 
estabelecido apenas na mente do empreendedor.

O primeiro passo é fazer a famosa análise de 
SWOT, identificando as forças, fraquezas, ameaças 
e oportunidades que o mercado proporciona. Desta 
forma, a empresa, como um todo, deve se concentrar 
em aproveitar da melhor maneira possível as opor-
tunidades que se apresentam e fortalecer ainda mais 
os pontos fortes da empresa. E é através dos famosos 

4Ps de Marketing, definido por Jerome McCarthy na 
década de 60: produto, preço, ponto e promoção 
que iremos definir como agir nos próximos 12 meses. 
Temos que ter um Produto (ou serviço) que atenda 
às necessidades e desejos dos clientes. Com um 
preço adequado ao mercado pelo que oferece ao seu 
cliente dentro de sua percepção de valor. Um ponto 
(real e/ou virtual) que o cliente se sinta bem e que 
possa retornar, fidelizar e indicar para outras pessoas. 
E, através da promoção vai informar ao cliente sobre 
características do produto, desenvolver um conceito 
para reforçar a marca na mente do consumidor para 
quando ele pensar em determinado produto, serviço 
ou segmento. 

Todo produto ou serviço tem sua sazonalidade. 
E também temos um calendário de datas come-
morativas que são muito importantes seja para uma 
mensagem institucional como também para uma 
mensagem promocional para impulsionar vendas.

Fazendo a divulgação através de uma Comu-
nicação 360, utilizando meios tradicionais como TV, 
rádio, outdoor, flyers assim como a divulgação nos 
meios digitais como Google Adwords, Facebook, 
Instagram, portais de notícias entre outros, é que a 
empresa terá mais condições de atingir os resultados 
desejados. Uma dica importante é buscar dados para 
o seu investimento como, alcance diário (número 
de pessoas) e frequência (média de vezes que uma 
pessoa tem contato com seu anúncio) para TV, rádio 
e outdoor, por exemplo, ou número de unidades 
impressas de um jornal ou revista baseado na média 
de leitores por unidade.

Não existe “receita de bolo” nem “fórmula 
mágica”. O segredo está em acionar os neurônios, 
elaborar boas ações estratégicas que tragam valor para 
o consumidor sempre seguidas de uma Comunicação 
eficaz. Assim sendo, mãos à obra!

A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO 
DE MARKETING ANUAL

Osvaldo Tavares é fundador e Diretor Geral da Pulsar 
Propaganda, formado em Publicidade e Propaganda 
pela UFRJ, com MBA em Gestão Empresarial e Gestão 
de Marketing com Ênfase em Vendas, ambos pela FGV.

Hoje, também ocupa o cargo de Presidente do
Conselho Deliberativo da ACIG - Gestão 2018/2020
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