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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
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Romualdo Prestes KramerC

O
N

S
E

LH
O

 D
E

LI
B

E
R

A
T

IV
O

C
O

N
S

E
LH

O
 P

E
R

M
A

N
E

N
T

E 
D

E
 P

R
E

S
ID

E
N

T
E

S

C
O

N
S

E
LH

O
 E

M
P

R
E

S
A

R
IA

L 
D

A 
M

U
LH

E
R

 E
X

E
C

U
T

IV
A

C
O

N
S

E
LH

O
 D

O
 J

O
V

E
M

 
E

M
P

R
E

S
A

R
IO

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

O mês de março é tradicionalmente 
dedicado à mulher, mas nós sabemos que, na 
verdade, todo dia é dia da mulher. As mulheres 
lutaram e ainda lutam muito por seus direitos. 
Não é mais uma realidade relacionar o feminino 
exclusivamente ao ambiente doméstico. Elas 
estão na ciência, na tecnologia, no campo, na 
engenharia, na educação, na saúde, no comércio, 
na indústria... Elas são donas do próprio negócio, 
são gerentes, são chefes de família. Elas conquis-
taram muito, e não foi fácil, mas estão dispostas 
a muito mais! 

A igualdade de oportunidades e de salá-
Miriam Cristina Matoba Abedala 

Vice Presidente para Assistência e Prestação de Serviços
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rios vem sendo enfrentada há anos, e as barreiras 
são derrubadas com a força da união das mulheres, 
que sabem que são capazes de ocupar o lugar que 
elas quiserem na sociedade. 

É uma grande alegria ser diretora da ACIG 
nesta gestão 2018-2020, que historicamente nunca 
contou com tantas mulheres em sua composição. 
Também é com grande satisfação que faço parte 
do Núcleo Multissetorial da Mulher Empresária da 
entidade, que conta com 40 nucleadas que atuam 
em prol do fortalecimento da classe empresarial 
e, sobretudo, das mulheres empresárias. Juntas, 
somos muito mais fortes! 
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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

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

Faça um teste:
princesadoscampos.com.br/prinex
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E m p r e s a r i a l
COLUNA

EVENTOS EM DESTAQUE

No dia 30 de janeiro, representantes da ACIG e da Energisa reu-
niram-se na sede da Associação para tratar das parcerias institu-
cionais firmadas em 2018 e consolidar novas parcerias para 2019. 
A Energisa patrocinou duas iniciativas promovidas pela ACIG nos 
últimos meses: a 1ª Parada de Natal e o Concurso Brilha Guara-
puava. Este ano, tais parcerias continuarão e serão ampliadas, 
visando torna-las cada vez mais representativas na cidade.

Em 6 de fevereiro, a Ademilar foi inaugurada em Guarapuava. 
A empresa paranaense de consórcios e investimentos imobili-
ários está localizada na Avenida Senador Nereu Ramos, 2100, 
Bairro Bonsucesso.

No início de fevereiro, a Energisa realizou a ação “Espaço 
Energia” no Shopping Cidade dos Lagos, cheia de intera-
tividade e informações educativas. No estande, a empresa 
mostrou aos visitantes como a energia elétrica está presente 
no dia-a-dia da sociedade.

As reuniões ordinárias do Conselho do Jovem Empresário re-
tornaram no dia 12 de fevereiro. O CONJOVE se reúne todas 
as terças, a partir das 7h30, na sede da ACIG, com o objetivo 
articular ações importantes para o aprimoramento das práti-
cas de gestão dos jovens empreendedores.

No dia 14 de fevereiro, o poder público municipal assinou a 
ordem de serviço para a elaboração do Plano de Mobilidade 
Urbana em Guarapuava. As etapas de desenvolvimento do 
Plano – que envolvem o plano de comunicação, relatório de 
diagnóstico, relatório de prognóstico, plano diretor de mo-
bilidade urbana, plano de implantação, gestão e monitora-
mento e relatório final – foram apresentadas pela empresa 
vencedora do processo licitatório, a Urbtec Planejamento e 
Consultoria.

Em meados de fevereiro, o Sebrae reafirmou parceria com os 
projetos da CACB (Confederação das Associações Comerciais 
e Empresariais do Brasil). Na reunião, foi reforçada a impor-
tância da união das entidades em iniciativas como o Progra-
ma Empreender, por exemplo. A ACIG está inserida dentro 
de um sistema associativista que tem representação regional 
através da CACICOPAR (Coordenadoria das Associações Co-
merciais e Empresariais do Centro-Oeste do Paraná), estadual 
com a FACIAP (Federação das Associações Comerciais e Em-
presariais do Paraná) e nacional com a CACB. 

1 2

3 4
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Identidade visual exclusiva

Sistema de som premium
Beats Audio com 300 Watts de potência
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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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Licks Music Escola de MúsicaBom Jesus Automóveis



MARÇO 2019

REVISTA DO EMPREENDEDOR

11

N o v o s  S ó c i o s
COLUNA

Estes são os mais novos elos de nossa corrente associativista
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Belle Saúde e Bem EstarKelinda Moda Feminina

Camila Couto Estética In & Out EmagreSee
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V o c ê  E m p r e s á r i o
COLUNA

Por Ana Cecília Messas e Ramon André Kosak

MINHA HISTÓRIA DE 
EMPREENDEDORISMO

 Nós somos sócios-proprietários da Clínica Veterinária Vip 
Dogs & Cats. Enquanto um cuida parte da Medicina Veterinária, o 
outro atua na Gerência Administrativa. Neste mês de março, nossa 
empresa completa 15 anos de trabalho em Guarapuava. Para nós 
é uma satisfação enorme e, por isso, teremos durante o mês várias 
promoções e sorteios de brindes. 
 Nós dois trabalhávamos em um hospital veterinário em 
Foz do Iguaçu, e durante uma viagem de férias viemos visitar par-
te da família. Na ocasião, precisamos vacinar nossa cachorrinha e 
percebemos que, se comparado à Foz, o seguimento pet de Guara-
puava naquela época tinha uma carência. Enxergamos o potencial 
da cidade e unido à vontade de ter e administrar nosso próprio 
negócio nasceu a Vip Dogs & Cats.
 Pedimos o desligamento do Hospital onde trabalhá-
vamos e viemos para Guarapuava “na coragem”, sem entender 
quase nada de gestão. Fizemos cursos no Sebrae, na ACIG, ti-
ramos dúvidas com outros empresários, participamos de congres-
sos,  palestras e outros meios para executar da melhor forma a 
parte administrativa. Inauguramos a clínica Vip Dogs & Cats e as-
sim fomos desenvolvendo esse lado de relacionamento com os 
clientes, finanças, planejamento, enfim, fomos aprendendo a em-
preender. 
 Nós começamos com um colaborador, hoje contamos 
com 9 colaboradores. A clínica sempre funcionou no mesmo en-
dereço - Rua Barão do Rio Branco, 568, no Centro - e ao longo 

desses anos fomos investindo em cursos de capacitação, aquisição 
de equipamentos modernos, reformas e ampliações estruturais. 
 Em 2016, fizemos uma reestruturação do internamento, 
centro cirúrgico e banho e tosa. Nossa maior mudança foi em 2018, 
quando fizemos uma modernização do espaço da loja e fachada.  
Temos um sistema moderno de câmeras e monitoramento em toda 
estrutura da clínica, e desde a abertura temos um sistema informa-
tizado para o controle veterinário.
 Investimos constantemente em equipamentos, nossa úl-
tima novidade é a instalação de um laboratório de exames clínicos, 
onde fazemos hemogramas e demais exames laboratoriais. Nosso 
Pet Shop conta com as melhores marcas de rações, medicamentos 
e produtos importados para agradar todos os gostos.
 A prontidão é a nossa marca, uma pesquisa realizada 
recentemente pelo nosso marketing mostrou que mais de 85% 
dos nossos atendimentos são por indicação e vemos isso como 
resultado de um trabalho cheio de dedicação e amor. Os clientes 
sabem que procuramos estar sempre à disposição, alguns deles 
nos acompanham há mais de 14 anos e agora vemos seus filhos 
que constituíram suas famílias trazerem seus animaizinhos para 
atendimentos.
 Nossos planos para o futuro são a formação profissional 
em Medicina Veterinária do nosso filho Bernardo e o investimento 
contínuo em equipamentos, para assim continuar oferecendo 
serviços de qualidade. 
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FUNDAÇÃO FUNDAÇÃOEMPRESA EMPRESA
1 ANO
Compre Bem Materiais de Construção  28/03/18
EspaçoLaser 15/03/18
Emagresee Guarapuava 01/03/18

2 ANOS 
Rosa Chá Moda Íntima 30/03/17
Guara Solar Engenharia  22/03/17
Mynd’s Comunicação  10/03/17
Pimenta Doce Confecções  07/03/17

3 ANOS
Dixie 24/03/16
F M Pneus 23/03/16
Stickers Adesivos 21/03/16
Licks Music Escola de Música  14/03/16

4 ANOS 
Instituto Atena - Odontologia e Bem Estar  23/03/15
Ali Pizza  23/03/15
Closett  09/03/15
Koncept Run Bike Fitness  02/03/15

5 ANOS 
AS.ST.LA Advogados Associados 25/03/14
Êxito Modas 18/03/14
Maxicalçados 17/03/14
Barracão dos Presentes 11/03/14
Parteka XV de Novembro 10/03/14
Parteka Santa Cruz 10/03/14

6 ANOS
Araufer 26/03/13
Kumon Unidade Santa Cruz 14/03/13
Evolução  01/03/13

7 ANOS
JZ Costuras 27/03/12
Arte Brasil 22/03/12
QSL Auto Peças 16/03/12
Guara Parts Auto Peças 07/03/12
Realiza Veículos  02/03/12

8 ANOS 
Basic Kids  31/03/11
Icavel Veículos LTDA 30/03/11
Emanna Eletromóveis  23/03/11
Zanardi Contabilidade  21/03/11
Yogoway Guarapuava Iogurteria 14/03/11
Temper Vidros 10/03/11
Dal Posso Imóveis  01/03/11

9 ANOS 
Mecânica Teixeira 29/03/10
Bichu Chic Estética Animal 25/03/10
Viveiro de Flores Gabriela Tratz 24/03/10
Restaurante Fogão à Lenha  03/03/10

10 ANOS 
NC Professional  31/03/09
Espaço das Tintas  13/03/09
Matheus Veículos  06/03/09
Restaurante Pizzaria Bom Vivant 04/03/09
Hey Comunicação e Marketing 03/03/09

11 ANOS
Seletiva Internet 07/03/08

12 ANOS 
Foto Monicolor 16/03/07

13 ANOS 
Restaurante Carisa 31/03/06
Casa do Queijo 03/03/06

14 ANOS 
Ligia Oliveira Ciscato - Corretora de Imóveis 23/03/05
Sicoob Guarapuava 17/03/05
Impreart  07/03/05
Loja das Persianas  07/03/05
Deragro 02/03/05
Falcão Security Sistem  02/03/05

15 ANOS 
Vip Dog Clínica Veterinária 22/03/04
Century Sports   19/03/04
Cupidos Lingerie 18/03/04
Maketur  04/03/04
Caio 03/03/04

16 ANOS 
Haloma Madeiras 20/03/03
Fino Tracto Nutriservice 15/03/03

17 ANOS 
Mecânica Festa  18/03/02

18 ANOS 
PMM Tubos de Concreto 28/03/01
Madecarbo 01/03/01

19 ANOS 
Cantinho do Sabor 09/03/00

20 ANOS 
GP Toldos e Locações  24/03/99
Evidência Empreendimentos Imobiliários 18/03/99
Minerva.com 01/03/99

21 ANOS 
Uma Limpeza 23/03/98
Cresol - Unidade Guarapuava 09/03/98
Leve Confecções  01/03/98

22 ANOS
Corujão Materiais de Construção  18/03/97
Sociedade Rural de Guarapuava  15/03/97

23 ANOS
Retificadora Guaramotores   15/03/96
Central Caixa Aqui   15/03/96

24 ANOS 
Astra Veículos  14/03/95
Jorge Stoetzer e Cia LTDA 01/03/95

25 ANOS 
Dacoregio Automotivo 29/03/94
Papier Haus 08/03/94

26 ANOS 
Elisabete N. Balena - Contadora 25/03/93
Charm & Chic 01/03/93

27 ANOS 
Monicolor Laboratório Fotográfico 31/03/92

29 ANOS
Mecânica Santos  01/03/90

30 ANOS
Dez Marchas Auto Peças 01/03/89

33 ANOS
Academia de Dança Rômani  01/03/86

39 ANOS 
Uliana  01/03/80

44 ANOS 
Móveis Arauna 17/03/75

46 ANOS 
Eletrônica Servilar  27/03/73

49 ANOS 
Casa dos Calçados  02/03/70

51 ANOS 
Organização Contábil e Jurídica Lubachevski    12/03/68

52 ANOS 
O. Carioca Corretor de Imóveis 26/03/67

 
56 ANOS 
Grande Hotel 28/03/63

57 ANOS 
Santa Maria 31/03/62

60 ANOS 
Pinho Past  26/03/59

EMPRESA

NOVOS ASSOCIADOS

Motel Classic 09/02/19

Ecodecor   09/02/19

Luiz Arnoldo Cunico Neto 11/02/19

Falcão Security Sistem  11/02/19

Arty Madeira 11/02/19

Playtronic Produções  11/02/19

Falcão Mastertronic 12/02/19

ADESÃO
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INTEGRACIG
15 de Fevereiro de 2019

Katia Maria Ribeiro Burko 
(Scarpe)

Luiz Lopes de Andrade Junior (Acig) e 
Jonatan Jeferson Brachak 

(Modell Engenharia)

Humberto Limberger e Nadir Roberto 
Martini (Hospital São Vicente)

Marcelo e Regiane
(Inviolável Guarapuava)

Joelson Siqueira e Erivelton Hipolito dos 
Santos (Pneoeste Centro Automotivo)

Viviane Mendes 
(Primeiro Estilo Natação)

Fernando Kobernovicz, Jocimara Vieira, Ana Gleides Kloster Ferreira, Vanderlei 
Barbosa, Natalia Novitski e Marlon Silvestre (Escricon Escritório de Contabilidade)

Rejane Teixeira e Elaine Melo 
(Sectra Medicina Diagnóstica)

Dara Bronhollo e Camila Campos 
(Truckvel)

Gilson Araldi, Bruno Araldi, Carol Casubek, Bruna Almeida e 
Ana Clara Gomes (Gilson Araldi Imóveis)

Adair Antonio Mendes Junior e 
Leo Matheus Raifur (Cidadesoft)

Kelly Soares 
(Faculdade Guairacá)

Carlos Cesar Martins e Leonildo Leal 
(Alfaiataria Carlinhos)

Deyse Francielle da Silva 
 (Casa dos Presentes)

Lucas Mileski e Robson Mazur 
(Montana Peças e Acessórios) 

Lilian Waschburger Cadore (Evidência 
Corretora de Seguros) e Miriam Matoba 

Abedala (Primeiro Estilo Natação)

Lilian Waschburger Cadore (Evidência 
Corretora de Seguros), Janos de Matos Horst 

(DellAnno Guarapuava) e Miriam Matoba 
Abedala (Primeiro Estilo Natação)

Maria e Clarice K. Barbosa 
(Construart Materiais de 

Construção)
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Sueli Binde e Sirlei 
(Vitalnet)

Paulo Pereira de Oliveira e Nicolau Mallmann 
(Conplater Consultoria)

Marcelo Barby 
(Teorema Informática)

Aroldo dos Santos e Simone Lechuk 
(Recruta Zero)

Padre Itamar Abreu Turco e Jorge Teles 
(Rádio Cultura)

Elaine Scartezini Meirelles 
(Retífica Scartezini)

Fernando Camargo, Marcelo Dias, Juliana Moller, Bianca e Mariana 
(Igui Piscina)

Jaíne Huf
(Conjove) 

Sabrina Araujo e Claudete Bastian 
(Assemblage)

Maxwell (Vitalnet)

Karina Kaneko e Herminio Minoru Kaneko 
(Kaneko Imóveis)

Jaíne Huf (Conjove) e Maxwell (Vitalnet)

Paulo Tomen, Eric Martins e Michael Bueno 
(Sicredi)

Alvaro Monteiro de Matos e Fabiana de Matos Gemignani 
(Liquigás)

Fernando Guiné, Maria Inês Guiné e Fernando Guiné Junior 
(Fm Promoções e Eventos)

INTEGRACIG
15 de Fevereiro de 2019
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C a p a
MATÉRIA

O relatório Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM), de 2017, realizado no Brasil pelo Sebrae 
em parceria com o Instituto Brasileiro de Qualidade 
e Produtividade (IBQP), revela que o número de 
jovens – com idade entre 18 e 34 - que decidiram 
empreender totaliza 57%, sendo que as mulheres 
representam 52% destes novos empreendedores. 
Deste total, 66,2% abre o próprio negócio por 
identificar uma oportunidade de mercado, ou seja, 
por opção e não necessidade.

 Seja para comandar a própria agenda, ter 
independência financeira, administrar um negócio 
que é seu ou realizar-se profissionalmente, elas 

Para a Irmã Clotilde Rodrigues Bonfim, gradua-
da em Psicopedagogia, foram as mulheres que 
passaram por um processo de maior transformação 
na sociedade, lutando para conquistar espaço para 
além do ambiente doméstico. Hoje elas estão cada 
vez mais na política, na arte, na cultura, no campo, 
na ciência, nos negócios e também exercendo 
liderança em diversos segmentos sociais. Pensando 
nisso, para a religiosa, as mulheres contam com 
características singulares que as mantém fortes 
para as múltiplas tarefas do dia-a-dia:

Além do espírito, o corpo também precisa de 
cuidado, afinal, ele é a morada dos seres humanos. Para 
isso, tanto a alimentação quanto os exercícios físicos 

ELAS QUEREM, ELAS PODEM 
E ELAS CONSEGUEM

querem ser empresárias e estão conseguindo! Entre 
a rotina profissional e pessoal, as mulheres cada vez 
mais estão encontrando o equilíbrio entre cuidar de 
si e das pessoas que amam. 

Muitos coaches de sucesso apontam que 
o equilíbrio entre o corpo e a mente é o melhor 
caminho para a felicidade. Estar de bem com a 
saúde, a espiritualidade, o coração e o trabalho 
completam o ser humano. Nesse sentido, a Revista 
do Empreendedor – ACIG conversou com algumas 
profissionais que entendem da rotina intensa das 
mulheres modernas, e elas deram dicas de como 
manter a saúde e a espiritualidade em dia. 

Irmã da Caridade Social, Clotilde Rodrigues Bonfim.

  Em primeiro lugar, a mulher tem em si 
mesma uma fonte de energia, uma coisa 
misteriosa que surpreende, sobretudo na 
hora da dificuldade. 

  Em segundo lugar, a mulher é muito 
aberta para o espiritual, para o cultivo 
da fé, para a busca do sagrado. Basta ver 
nas igrejas, a presença predominante é da 
mulher. 

  Em terceiro lugar, a espiritualidade 
vai além do cultivo de práticas 
religiosas. É a forma como a pessoa 
se relaciona com o transcendente, 
como crê e como vive seus ideais. 
Olhando por esse ângulo, vejo que 
muitas mulheres são portadoras 
de algo inexplicável que as move 
e contagia o seu entorno.  Seja no 
cultivo religioso ou na participação 
de algum grupo específico ligado à 
igreja ou, muitas vezes, através de 
um engajamento social em prol dos 
que sofrem, as mulheres têm mantido 
sua relação com a espiritualidade. 

1 3
2

são fundamentais. A Nutricionista, Kamila Jonson, 
relata que muitas clientes a procuram para auxiliar no 
planejamento da alimentação semanal. 
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“As nossas clientes nos relatam muito a falta 
de tempo do seu dia-a-dia, e a alimentação saudável 
demanda planejamento. À noite já é preciso planejar 
todo o cardápio do dia seguinte, seja fazendo as 
próprias marmitinhas para levar ao trabalho, deixando 
combinado com o marido ou com a diarista as opções 
do dia seguinte, ou até mesmo hoje em dia temos 
restaurantes que cozinham cardápios indicados pela 
nutricionista”, conta Jonson. Além disso, a profissional 
tem observado que as mulheres estão à procura de 
cardápios cada vez mais práticos e menos elaborados, 
para que seja possível aproveitar mais tempo com a 
família, amigos, ou curtindo elas mesmas. 

 

Na mesma linha, a Educadora Física Alexandra 
Wespazyana Russi dos Santos, destaca que as mulheres 
têm procurado fazer exercícios físicos, mesmo que em 
horários alternativos, pois entendem que a qualidade 
de vida está aliada ao cuidado com o corpo. “Elas estão 
conciliando seus afazeres profissionais e pessoais com as 
atividades referentes à saúde. O bom condicionamento 
físico é um aliado no combate ao cansaço de excesso 
de trabalho monótono, pois a atividade física propor-
ciona a liberação de endorfina (energia positiva liberada 
pelo organismo). Certamente, as mulheres que seguem 
uma rotina de treinos tem muito mais disposição para 
executar suas tarefas diárias”, avalia a profissional.

Entretanto, entre todas essas preocupações 
diárias das mulheres, é fundamental que haja o 
entendimento de que não é saudável se cobrar tanto. 
As tarefas de casa, por exemplo, podem (e devem) 
ser compartilhadas com o marido e os filhos, já que 
o lar é construído por toda a família. O trabalho e a 
individualidade também seguem esta mesma lógica. Dar 

conta do trabalho, da casa, de si, não é tarefa fácil; mas 
pode tornar-se algo mais leve quando se entende que o 
dia só tem 24 horas e é preciso se planejar para cumprir 
uma lista de tarefas que condizem com o seu tempo 
hábil. Tudo bem se não deu tempo de resolver o mundo 
naquele dia, ao amanhecer você terá oportunidade de 
solucionar mais um pouquinho. Tudo tem seu tempo.

Nutricionista da Clínica EmagreSee, Kamila Jonson.

Educadora Física na Academia Gloss, 
Alexandra Wespazyana Russi dos Santos.
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A Segunda Guerra Mundial influenciou, de forma nunca 
antes vista, comportamentos, atitudes e reflexões. Neste contexto, 
as mulheres que não puderam participar de forma direta deste 
conflito, viram a grande oportunidade de fazer a diferença em 
diversos setores. Cuidar dos filhos e prover a família, enquanto 
maridos e irmãos estavam em combate, não era o bastante. Elas 
encabeçaram empresas, manufaturaram produtos, competiram em 
fábricas e indústrias, geraram riquezas para economia de guerra, 
enfim, um processo de empoderamento que chegava para ficar.

Historicamente, as mulheres acreditaram na ideia de que 
é possível conciliar casa e carreira e foram à luta construindo 
uma dupla jornada de trabalho. A batalha passou a se limitar a 
sua ascensão, à busca por um reconhecimento de igualdade 
profissional.            

Enquanto os homens preocupam-se mais com o poder 
e crescimento individual, as mulheres seguiram valorizando 
mais a coletividade do que o individualismo. Elas apresentam 
maior sensibilidade e liderança nas relações humanas e, por 
isso, se destacam em cargos de chefia, procurando encorajar a 
participação dos colaboradores, a divisão de responsabilidades e 
as diversidades individuais de cada membro da sua equipe. 

Frente a este contexto, há quem pense que, se uma 
equipe de trabalho for formada apenas por mulheres será a 
ideal; porém, os dois gêneros têm maneiras diferentes de encarar 
determinadas situações. Deve-se ressaltar que as desigualdades 
vividas socialmente - no que se refere às relações de gênero - não 
se definiram somente a partir do econômico, mas, também a partir 

do cultural e do social. Resultando assim, em representações sobre 
as funções da mulher e do homem, dentro dos variados espaços 
de convivência da vida em sociedade.

Antigamente, lugar de mulher era dentro de casa, cuidando 
dos filhos e vivendo em função do marido. Mas esses tempos 
acabaram. Trabalhar fora do ambiente doméstico, poder votar, 
divorciar-se, usar calças compridas, aprender a ler e escrever, entre 
outros direitos, hoje vistos com naturalidade, foram conquistas 
que envolveram a coragem de mulheres que revolucionaram 
os costumes e lutaram pela igualdade, contra o preconceito, a 
violência e a discriminação.

A coragem de algumas mulheres abriu e consolidou 
caminhos para as gerações atuais. Porém, apesar das conquistas, 
as mulheres ainda têm muitas barreiras para quebrar, o preconceito 
ainda existe e o machismo com seus grandes tentáculos ainda 
contribuem para a difícil tarefa que é manter-se em tantos papéis, 
como profissional, mãe, esposa, amiga e etc.

O que observo em minha prática clínica, o que acompanha 
a mulher nessa geração é a culpa. Culpa por achar que precisa 
dar conta de tudo, ser excelente profissional (aliás ela precisa ser 
muito competente para ter espaço profissional), ser excelente mãe, 
excelente amiga e principalmente cuidadora. Para ser reconhecida 
precisa ter excelência.

Muitas mulheres se sobrecarregam, achando que a 
responsabilidade da manutenção da casa e filhos é somente 
sua. Elas precisam aprender a delegar e liberar esse papel para 
os outros integrantes da família. Para não se sobrecarregar, elas 
precisam cuidar de si, fazer algo que gostam, como dançar, sair 
com amigos, estudar, meditar... fazer algo que lhes gere satisfação 
e que contribua para o autoconhecimento, diminuindo assim o 
estresse.

Outra questão importante é respeitar seus limites, 
não exigir de si mais do que é possível, reconhecer isso evita 
muitos conflitos e auto exigência.  É preciso colocar os afazeres 
na agenda, o que realmente poderá ser cumprido no dia, sem 
exagerar nas atividades, porque às vezes nos cobramos por algo 
que é humanamente impossível. Foi-se o tempo em que o bom 
era ser a supermulher, a faz-tudo, a mulher-maravilha. Fluir bem 
no trabalho é sentir-se dona de si e compartilhar, além de ganhos, 
incertezas e sucessos, para que o trabalho ganhe um conteúdo 
mais humanizado e pessoas mais plenas.

 Tânia da Silva é Psicóloga, Terapeuta em 
EMDR (Terapia de Reprocessamento e Dessensibi-
lização por meio dos Movimentos Oculares), bem 
como Especialista Sistêmica em Terapia Familiar, Ca-
sal e Individual. Há 25 anos fazendo o que ama.

PERCEPÇÕES DE UMA PSICÓLOGA 
SOBRE O QUE É SER MULHER

P s i c o l o g i a
OPINIÃO
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Após as eleições de 2018, a região centro-sul passou 
a contar com três representantes na Assembleia Legislativa 
do Paraná. Juntos, os três Deputados Estaduais somaram 
149.278 votos no Estado  – destes, 57.385 votos foram 
destinados ao Artagão Junior; 48.805 a Cristina Silvestri e 
43.088 votos ao Estacho. 

Por serem provenientes das cidades de Guarapuava 
e Turvo, a população da região espera por uma atuação 
forte e representativa dos Deputados nos próximos quatro 
anos. Nesse sentido, a Revista do Empreendedor concedeu 
um espaço para que cada um dos Deputados abordasse 
quais são os seus planos para o desenvolvimento de região 
em 2019.

Iniciando o 5º mandato como Deputado Estadual 
na Assembleia Legislativa do Paraná, Artagão Júnior 
pretende manter o mesmo ritmo e estilo de trabalho, 
reconhecido pela atuação forte em prol dos municípios, 
e por Guarapuava, não será diferente. Nos últimos anos, 
o parlamentar ajudou a canalizar cerca de R$ 500 milhões 
para o município via Governo do Estado. “Guarapuava 
sempre será tratada como prioridade em nossas ações. 

QUAIS SÃO OS PROJETOS DOS 
DEPUTADOS ESTADUAIS ELEITOS DA 

NOSSA REGIÃO?

Artagão Júnior (PSB)

Foto: Nani Góis 

“GUARAPUAVA SEMPRE SERÁ TRATADA COMO 
PRIORIDADE EM NOSSAS AÇÕES. MUITAS 

OBRAS E CONQUISTAS IMPORTANTES FORAM 
REALIZADAS NOS ÚLTIMOS ANOS, COM O 

EMPENHO DA CLASSE POLÍTICA, EMPRESARIAL, E 
DA SOCIEDADE COMO UM TODO”

Artagão Júnior 

Recém empossada para o seu segundo mandato 
na Assembleia Legislativa do Paraná, a Deputada Estadual 
Cristina Silvestri assumiu o novo desafio focada em viabilizar 
mais investimentos em todas as áreas, principalmente na 
saúde, segurança, infraestrutura e esporte.

ARTAGÃO JUNIOR

CRISTINA SILVESTRI

Muitas obras e conquistas importantes foram realizadas 
nos últimos anos, com o empenho da classe política, 
empresarial, e da sociedade como um todo”, argumentou 
o Deputado. 

Entre as conquistas, destacam-se o Hospital 
Regional, o Centro de Especialidades, o asfalto até Inácio 
Martins, e demais obras de infraestrutura nos colégios da 
rede estadual e saneamento básico. 

Ao orçamento do Estado de 2019, o deputado 
Artagão Júnior destinou R$ 11 milhões para a saúde de 
Guarapuava. Através de emenda coletiva, R$ 5 milhões 
serão repassados ao São Vicente para obras de melhorias 
e reparos, incluindo o Centro Oncológico. Além deste 
montante, o parlamentar destinou mais R$ 1 milhão para 
o Hospital, por meio de emenda individual. Outros 
R$ 5 milhões via emenda coletiva vão para o Instituto 
Virmond, que poderá usar o dinheiro para a aquisição de 
equipamentos.

“São investimentos que fazem a diferença no 
funcionamento de um hospital. Guarapuava é um polo de 
saúde na região e precisa destes recursos para continuar 
o atendimento de excelência tanto na atenção primária 
quanto na média e alta complexidade. Vamos trabalhar 
agora para que seja dada agilidade na aplicação dos 
recursos”, explicou. 

Artagão Júnior também reforçou a sua disposição 
de trabalho em parceria com a classe empresarial 
guarapuavana, no sentido de mediar e levar as demandas 
do setor ao governo estadual e à Assembleia Legislativa. 
“O empreendedorismo precisa ser incentivado pelo 
poder público para que sejam gerados empregos e 
oportunidades de negócios em todos os setores, o que 
acaba movimentando a economia como um todo”, avaliou 
o deputado. 
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Foto: Ascom Alep

Foto: Ascom AlepEspecificamente na saúde, Cristina já trabalhou por 
conquistas importantes no município e na região, como a viabilização 
da Unidade II do Hospital São Vicente de Paulo, o futuro Hospital 
do Câncer.

“Agora, vou trabalhar em projetos que visem à regionalização 
da saúde. Hoje, isso já é visto em Guarapuava, por exemplo, com 
a implantação do curso de Medicina. Em breve teremos médicos 
formados aqui e a chance que eles permaneçam na nossa região é 
maior, evitando a ausência de médicos nos municípios”.

Na segurança, Cristina continuará trabalhando pela 
transferência do Cadeião e criação da Casa de Custódia. “Batalhei 
por este pleito desde o início do meu primeiro mandato e agora 
não será diferente. O local em que a cadeia está instalada hoje traz 
um sentimento de insegurança diário para toda a região central. As 
fugas são preocupantes e uma eventual troca de tiro também. A 
situação é urgente”.

Cristina Silvestri (PPS) 

Cristina Silvestri 

“COSTUMO DIZER QUE SOU UMA DEPUTADA 
MUNICIPALISTA. E NESTE NOVO MANDATO 

VOU SEGUIR NESTA LINHA. EXISTEM MUITAS 
NECESSIDADES NO INTERIOR, PRINCIPALMENTE 
NA SAÚDE E NA SEGURANÇA, E PRECISAMOS, 

CADA VEZ MAIS, DIRECIONAR O OLHAR 
PARA ESTAS DEMANDAS”.

Rodrigo Tlustik Venek

“O DINHEIRO PÚBLICO NADA MAIS É DO QUE 
O DINHEIRO DO CONTRIBUINTE, DO CIDADÃO 

PARANAENSE QUE PAGA OS SEUS TRIBUTOS 
COM MUITO ESFORÇO E TRABALHO. MEU 
COMPROMISSO É O DE RESPEITAR CADA 

CENTAVO DESSE DINHEIRO”.

Rodrigo Tlustik Venek - Estacho (PV) 

Crescido em Colônia Velha, interior do município de Turvo, 
região central do Estado do Paraná, o Deputado Rodrigo Estacho 
chega à Assembleia Legislativa com motivos de sobra para se 
orgulhar da sua eleição. Foi o primeiro deputado eleito da cidade 
de Turvo e o 28º colocado entre os candidatos eleitos. Além disso, 
teve a segunda campanha mais barata entre todos os candidatos, 
gastando apenas R$ 16.950,00, muito em razão do uso de redes 
sociais para se comunicar com o eleitor.

RODRIGO TLUSTIK VENEK

A economia, a responsabilidade e o comprometimento 
com o povo são justamente algumas das diretrizes norteadoras 
do mandato do deputado Rodrigo Estacho. Em uma conversa 
recente com eleitores, o parlamentar deixou claro que irá honrar o 
mandato e zelar pelo bom uso dos recursos públicos. Na ocasião, 
declarou que “o dinheiro público nada mais é do que o dinheiro do 
contribuinte, do cidadão paranaense que paga os seus tributos com 
muito esforço e trabalho. Meu compromisso é o de respeitar cada 
centavo desse dinheiro”.

A eleição de Rodrigo Estacho é encarada por muitos 
como um símbolo de renovação: um deputado jovem, disposto 
e que promete comprometimento, honestidade, seriedade, 
transparência e “Deus no coração” nas tomadas de decisões pelos 
rumos do Paraná.

O deputado tem seguido à risca a cartilha da nova política, 
mantendo-se sempre atento às demandas da sua região e de toda 
a sociedade paranaense. Conversas com outros parlamentares 
e membros do Poder Executivo já são rotina na vida de Rodrigo 
Estacho. Em pauta, sempre questões relevantes, como a necessidade 
de desburocratização da máquina pública, incentivos para a geração 
de emprego e renda e a necessidade de melhorias na qualidade da 
educação estadual. Além disso, a busca de incentivos econômicos 
junto às Secretarias de Governo para promover o desenvolvimento 
da infraestrutura de toda a região de Guarapuava também sempre é 
tema nas agendas do deputado.
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VOCÊ SABIA QUE GUARAPUAVA CONTA 
COM UMA SECRETARIA VOLTADA PARA A 

PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA AS MULHERES?

Nesta edição de março, a Revista do Empre-
endedor entrevistou a Secretária de Políticas Públicas 
para Mulheres de Guarapuava, Priscila Schran de 
Lima, para abordar a atuação da Secretaria em 
Guarapuava e as características da violência contra a 
mulher. A Secretaria foi fundada em 2013, pela gestão 
do prefeito Cesar Silvestri Filho e da vice-prefeita 
Eva Schran. Na época, a implementação ocorreu 
porque Guarapuava figurou, em 2012, entre as 100 
cidades do Brasil com o maior índice de assassinatos 
de mulheres. Como decorrência disso, uma série de 
manifestações e articulações de movimentos, ONGS 
e entidades, passaram a demandar a criação de uma 
Secretaria voltada para a promoção de políticas 
para as mulheres. Em 28 de março de 2013, ocorreu 
a inauguração da Secretaria, com foco principal de 
trabalho distribuído em dois eixos: 1) combate à 
violência contra as mulheres; e 2) profissionalização 
das mulheres para entrada no mercado de trabalho, 
como uma possibilidade delas conseguirem romper o 
ciclo da violência.

Sim. Hoje, nós já conseguimos ampliar os nossos 
horizontes. Em 2016, lançamos uma Lei Municipal, que 
chamamos de “Plano Municipal de Políticas Públicas 
para Mulheres”. Esse plano faz um diagnóstico da 
realidade das mulheres guarapuavanas e traça ações 
e metas para os próximos 10 anos. Agora nós atuamos 
em seis eixos, e não somente em dois, porque a gente 
entende que a prevenção da violência contra a mulher 
é muito mais do que fazer uma palestra sobre os 
tipos de violência, é preciso construir realmente uma 
sociedade com oportunidades iguais para homens 
e mulheres. Então, além do combate à violência e 
profissionalização das mulheres, estamos atuando no 
sentido de fomentar a participação das mulheres na 
política; na promoção da saúde; nos direitos humanos 
e na garantia da educação e qualidade de vida. 

- Combate à violência: Nós instituímos o CRAM 
(Centro de Referência em Atendimento à Mulher em 
Situação de Violência), que trabalha exclusivamente 
para o atendimento à mulher em situação de 
violência. A equipe é composta por duas assistentes 
sociais, uma psicóloga e uma advogada, e temos 
ainda uma casa abrigo para mulheres ameaçadas 
de morte – que é um serviço considerado de alta 
complexidade, porque ali são abrigadas somente as 
mulheres que tem o risco real de serem assassinadas. 
Com essa atuação, conseguimos diminuir o índice de 
feminicídio em 52%. 

- Profissionalização: Fizemos no ano passado 
um programa com a Faculdade Guairacá, o Poder 
Judiciário e o Shopping Cidade dos Lagos, que 
foi chamado “Ela Empreendedora”, voltado à 
profissionalização de 250 mulheres para o Shopping. 
Percebemos uma inserção muito boa dessas 
mulheres no mercado de trabalho, principalmente 
na área de alimentação. A Faculdade Guairacá, o 
SENAC e a Repinho que forneceram a capacitação 
para elas. Além disso, nós temos profissionalização 
na área da construção civil, já que existe uma Lei Secretária de Políticas Públicas para as 

Mulheres de Guarapuava, Priscila Schran de Lima. 

APÓS SEIS ANOS DA CRIAÇÃO DA SECRETARIA, 
OS EIXOS DE ATUAÇÃO FORAM AMPLIADOS? 

CITE ALGUNS EXEMPLOS DE ATUAÇÃO 
DENTRO DESTES SEIS EIXOS. 
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Se ela está precisando de ajuda naquele 
exato momento é a polícia que ela vai chamar 
no número 190, porque só a polícia tem a 
competência de ir lá e intervir naquela situação. 
Passado isso, se ela quer fazer uma denúncia, ela 
pode se dir igir à Delegacia da Mulher e registrar 
o boletim de ocorrência. Depois de continuar com 
o processo, se essa mulher está sofrendo algum 
tipo de ameaça, a delegacia vai solicitar junto ao 
Poder Judiciário a concessão de medida protetiva, 
e o oficial vai entregar essa medida para a mulher 
e o agressor. Feito isso, a Patrulha Maria da 
Penha vai acompanhar essa mulher que tem que 
ter a proteção. Desde março do ano passado o 
descumprimento da medida protetiva é crime, se 
pego em flagrante, o agressor pode ser preso na 
hora. Agora, se a mulher faz o boletim na Polícia 
Mil itar, nós da Secretaria vamos visitá-la para 
oferecer nossos serviços. Temos o apoio jurídico, 
psicológico e  assistência social.

Exatamente. São cinco tipos de violência 
preconizados na Lei Maria da Penha, que regulamenta 
as violências domésticas e familiares. A violência 
psicológica é a que mais acontece, mas muitas não 
enxergam; alguns exemplos são ameaças, o cerceamento 

EXISTEM CINCO TIPOS DE VIOLÊNCIA CONTRA 
AS MULHERES PREVISTAS NA LEI  MARIA DA 
PENHA, CERTO? COMO AS MULHERES PODEM 
IDENTIFICAR ESSAS AGRESSÕES? 

CASO A MULHER ESTEJA SOFRENDO ALGUMA 
DESSAS VIOLÊNCIAS, COMO ELA PODE 
PROCURAR AJUDA AQUI EM GUARAPUAVA? 

Municipal que incentiva a contratação de pelo 
menos 10% de mulheres nas obras públicas. Outra 
formação é no segmento de hotelaria, pois a cidade 
está investindo cada vez mais em turismo. 

- Participação política feminina: No ano 
passado nós realizamos um encontro na Câmara, 
voltado ao incentivo da participação de mulheres na 
política, onde recuperamos o histórico de eleições 
guarapuavanas com mulheres eleitas. Para 2019, nós 
temos já pautado no nosso plano a organização de 
uma Escola de Política para Mulheres, em parceria 
com a Universidade Federal do Paraná.

- Promoção de saúde: Nós estamos 
articulando com a Secretaria de Saúde para termos, 
a partir de abril de 2019, uma Comissão de Saúde da 
Mulher e da Menina.  Ainda é muito alto o índice de 
mulheres que morrem com câncer de colo de útero 
e câncer de mama, estamos tentando identificar em 
que ponto nós podemos atuar como promotores 
de políticas públicas para incentivar o diagnóstico 
precoce destes casos. 

- Educação e qualidade de vida: Estamos 
focando muito num projeto chamado “Lei Maria da 
Penha nas Escolas”, que é uma parceria da Secretaria 
com o Projeto Florescer, o Núcleo Maria da Penha 
e o Projeto Restaurar, onde é trabalhado a questão 
da prevenção da violência com crianças do 3º ano 
das escolas municipais. A ideia é descontruir alguns 
estereótipos que reproduzem o machismo, para que 
as crianças também compreendam que tanto meninas 
quanto meninos precisam ter oportunidades iguais. 

- Direitos humanos: Nós estamos desen-
volvendo um material de violência contra a mulher com 
acessibilidade, que permita às mulheres deficientes 
visuais, por exemplo, ter acesso ao conteúdo. Para 
as mulheres idosas, queremos fazer um resgate 
das receitas típicas das avós de Guarapuava, para 
valorizar seus conhecimentos. Além disso, a gente 
já tem aqui um laboratório de informática que foi 
desenvolvido para que as mulheres idosas tenham 
acesso à tecnologia.

de liberdade, proibições de estudar ou de frequentar 
lugares que o companheiro não goste.  Essa violência 
psicológica vai só agravando, até que chega a 
violência física. Quando chega a violência física é que 
as mulheres denunciam, porque essa é uma violência 
que elas conhecem; pode ser um soco, um chute, um 
puxão de cabelo, uma facada, um espancamento, 
uma esganadura. Muitas vezes os homens batem em 
lugares onde as pessoas não veem. Outra forma é a 
violência moral, a diferença dela para a psicológica 
é que este tipo de violência é “pública”, é xingar, 
humilhar, difamar, caluniar num ambiente público. 
Seja na rede social, no trabalho dela, aonde ela 
estuda, na família. A mulher se sente coagida por essa 
violência moral. A violência patrimonial está voltada 
aos bens dessa mulher. Por exemplo, tentar vender a 
casa que é dos dois, sem autorização dessa mulher; 
roubas objetos da mulher; estragar algum objeto com 
valor sentimental; quebrar o celular. Por fim, existe a 
violência sexual, a mais conhecida é o estupro, que é 
toda relação sexual sem consentimento, mas outras 
formas de violência sexual seriam o constrangimento 
da mulher para ela ter relações com outras pessoas 
que ela não queira ou constranger a mulher a assistir 
uma relação sexual, também é violência proibir a 
mulher de tomar anticoncepcional. 
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A SUA EMPRESA ESTÁ 
PRECISANDO DE ESTAGIÁRIO?

Na ACIG, o empresário consegue solicitar a contratação de 
estagiário através do DEA (Departamento de Estágios), seja com perfil 
de estudante de graduação, ensino médio ou ensino profissionalizante. 
Atualmente, a Associação é responsável pela contratação de quase 
100 estagiários, distribuídos nos mais diversos segmentos empresariais 
da cidade. 

 Ao entrar em contato com a ACIG, a empresa indica qual é o 
perfil de estagiário que está procurando, assim o DEA faz uma análise 
dos currículos cadastrados em seu banco de dados, para disponibilizar 
os melhores perfis para o empresário. Além disso, toda a parte 
burocrática da contratação fica por conta da entidade. 

A Clínica Diagmax é uma das empresas que utiliza este serviço da 
ACIG, sendo que dois estagiários da empresa foram contratados através 
do DEA. “O estágio é uma etapa importante para o desenvolvimento 
da carreira de todo profissional. A sede de aprendizado e uma 
colocação no mercado de trabalho torna o estagiário um ‘colaborador’ 
muito eficaz e astuto, que corre atrás dos objetivos da empresa 
visando melhores atendimentos, agilidade, se preparando para abraçar 
uma futura carreira”, afirma Talita Lepinski, responsável pelo RH da 
Diagmax.  Além disso, a profissional avalia como positiva a contratação 
dos estagiários através da seleção de currículos da ACIG. “Nossos 
estagiários mantêm uma postura adequada, são inovadores e usam a 
ética como princípio básico na forma de agir e pensar, são persistentes 
e sabem se relacionar, são comunicativos e responsáveis”, conta. 

 Interessou-se por este serviço da ACIG? Entre em contato com 
a responsável pelo DEA, Claudia Ladislau, através do 3621-5562.

Equipe de colaboradores e estagiários da Clínica Diagmax. 

E u  s o u  A C I G
MATÉRIA
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Nesta edição de março,  a  Revis ta  do Empreendedor t raz 
uma conversa especia l  com a propr ietár ia  e  adminis t radora 
do Grande Hotel ,  Inês Mar ia  Antonel l i .  Na entrev is ta ,  a 
empreendedora contou porque a famí l ia  resolveu invest i r 
no ramo de hotelar ia  e  as  caracter ís t icas  do negócio. 

Grande Hotel completa 56 anos em 
Guarapuava, e quase duas décadas sob 
a administração da família Antonelli 
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A compra do hotel se deu em 2001. A Repinho 
sempre teve o perfil de diversificar suas atividades 
econômicas, e a aquisição do Grande Hotel se 
apresentava um negócio interessante. 

Sim, no início enfrentaram-se inúmeras dificul-
dades, pois o hotel se encontrava totalmente 
combalido, foi necessário fechar as portas tempo-
rariamente (1 ano) e promover uma reforma geral.  
Além de oneroso financeiramente, custou muito 
trabalho para gerenciar a remodelação e reforma 

Quando adquirimos o hotel, ele não possuía 
espaço para eventos, hoje temos diversas salas 
destinadas para esses fins. Possuía apenas 56 
apartamentos em condições precárias, sem ar 
condicionado, e equipamentos eletrônicos e sem 
segurança, com camas e mobiliários inadequados e 
muitos outros problemas estruturais.  Hoje são 102 
apartamentos totalmente reformados com amplo 
salão para café da manhã, com total reformulação da 
cozinha, lavanderia e recepção. Possuía espaço para 
estacionamento de 20 veículos aproximadamente 
e hoje com aquisição de um terreno em anexo se 
elevou o espaço para mais de 100 vagas. Quando 
adquirimos o hotel havia 13 funcionários e hoje são 
28 postos de trabalho.

O ANO DE FUNDAÇÃO DO GRANDE HOTEL 
É 1963 CERTO? MAS DESDE QUANDO A 
EMPRESA É ADMINISTRADA PELA FAMÍLIA 
ANTONELLI? PORQUE DECIDIRAM COMPRAR 
O HOTEL E INVESTIR NESTE RAMO?

POR QUAIS TRANSFORMAÇÕES O HOTEL 
PASSOU AO LONGO DOS ANOS? POR EXEMPLO: 
HOUVERAM REFORMAS, ESTRUTURAÇÃO DE 
QUADRO DE FUNCIONÁRIOS. DETALHE UM 
POUCO SOBRE A EVOLUÇÃO DO GRANDE 
HOTEL. 

DESDE QUE A FAMÍLIA ASSUMIU O HOTEL, ELE 
É ADMINISTRADO PELA SENHORA? E SEMPRE 
TEVE ESSA EXPERTISE PARA ADMINISTRAR 
OU FOI ADQUIRINDO CONHECIMENTO COM A 
EXPERIÊNCIA? CONTE UM POUCO SOBRE SUA 
TRAJETÓRIA COMO GESTORA.

Fachada do Grande Hotel.

geral do hotel. No entanto, serviu como experiência 
e aprendizado.
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Desde a aquisição e reforma, temos percebido 
que a cidade sempre tem tido um desenvolvimento 
razoável. Nos tempos de crise econômica as 
receitas foram afetadas, mas nos últimos dois anos 
estão havendo evoluções positivas. O hotel atende 
majoritamento hóspedes relacionados a negócios.

O atendimento, a localização estratégica de 
Guarapuava, o café da manhã, a higienização dos 
ambientes entre outros serviços oferecidos pelo 
hotel. Não há no momento nenhum projeto para 
investimentos na expansão do setor hoteleiro.

Estamos sempre prontos a servir com alegria, 
com respeito e muita dedicação, agradeço em 
meu nome e de todos os funcionários, clientes 
e fornecedores por este espaço cedido a nossa 
empresa.  Nossos eternos agradecimentos a ACIG e 
sua diretoria.

Com todo o respeito a quem se propõe num 
negócio qualquer deverá levar em conta algumas 
premissas: pesquisar exaustivamente a respeito do 
negócio pretendido; ter conhecimento da atividade 

ACOMPANHADO DO DESENVOLVIMENTO 
DO HOTEL, GUARAPUAVA TAMBÉM TEM 
MUDADO MUITO, PRINCIPALMENTE NOS 
ÚLTIMOS CINCO ANOS, CERTO? RELATE 
COMO O DESENVOLVIMENTO DA CIDADE TEM 
“AFETADO” O SEGMENTO DE HOTELARIA. 
A DEMANDA TEM AUMENTADO? QUE TIPO 
DE CLIENTES GERALMENTE PASSAM PELO 
HOTEL?

QUAL É O DIFERENCIAL DO GRANDE HOTEL 
NA REGIÃO? E QUAIS SÃO SEUS PLANOS 
PARA O FUTURO DO NEGÓCIO?

POR FIM, DEIXE UM RECADO PARA SEUS 
CLIENTES E PARCEIROS.

SE UMA PESSOA QUISER ABRIR O PRÓPRIO 
NEGÓCIO, O QUE ELA PRECISA? QUE DICAS A 
SENHORA DARIA PARA ESSA EMPRESA TENHA 
SUCESSO?

Colaboradoras do Grande Hotel. 

econômica; recursos financeiros próprios em pelo 
menos em 50% do investimento a ser realizado; é 
muito importante ter consciência de que empresa 
é um ser vivo, que depende e necessita de muito 
respeito, cuidados e muito trabalho do seu gestor.

O Grande Hotel está localizado na Rua XV de 
Novembro, 7386, Centro de Guarapuava. 
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No dia 20 de fevereiro, ocorreu a posse da diretoria da 
FACIAP 2019-2020 (Federação das Associações Comerciais 
e Empresariais do Estado do Paraná). Nunca antes a regional 
de Guarapuava teve tanta representação junto à Federação, 
sendo que agora sete membros da entidade atuarão em 
diferentes frentes de trabalho, como é possível observar 
abaixo:

Em entrevista exclusiva para a Revista do Empre-
endedor, o presidente da Faciap, Marco Tadeu, comentou 
a importância da participação de empresários de todas as 
regiões do Estado no Conselho de Administração. “Nossa 
ideia é envolver cada vez mais todos os cantos do Estado 
nas discussões da Faciap. Por isso, tivemos a preocupação 
em escolher representantes de todas as regionais, para que 

Vo c ê  s a b e  c o m o  f u n c i o n a  o  s i s t e m a  a s s o c i a t i v i s t a ?

A PARTIR DE MARÇO, REGIONAL DE GUARAPUAVA 
CONTARÁ COM SETE REPRESENTANTES 

JUNTO À FACIAP

essas demandas específicas cheguem até a Federação, e 
assim consigamos trabalhar estas questões em conjunto”, 
afirma.

 Ainda de acordo com o presidente, as demandas 
regionais serão encaminhadas também para o poder público 
estadual. “Nós conseguimos uma aproximação muito boa com 
o novo governo, liderado pelo Ratinho Júnior, e já estamos 
levando algumas pautas do setor produtivo para eles. Estamos 
com uma equipe que tem vontade de fazer acontecer, que quer 
desenvolver, sobretudo, a questão da inovação e a formação 
de novas lideranças no Paraná”, declara. 

De acordo com a presidente da CACICOPAR (Coor-
denadoria das Associações Comerciais e Empresariais do 
Centro-Oeste do Paraná) e 2ª vice-presidente da ACIG, Maria 
Inês Guiné, a sua atuação no CAD será no sentido de fortalecer 
as mulheres empresárias e apresentar as demandas das 16 
Associações Comerciais da região de Guarapuava. “Hoje 52% 
dos novos empreendimentos, contam com mulheres à frente, 
mas elas nem sempre tem a visibilidade que merecem. Com 
certeza um dos meus objetivos é trabalhar pelo fortalecimento 
das mulheres empresárias. Além disso, trabalharei no sentido 
de ser uma ponte entre as Associações da nossa região e a 
Faciap. É o momento de fortalecermos nossa Coordenadoria, 
que conta com tantas vocações, e realmente fazermos valer o 
que a nossa regional representa”, diz. 

Além da atuação no CAD, Guarapuava e região também 
terá representação no Conselho Superior, na Faciap Jovem 
e na Faciap Mulher, trabalhando por demandas de grupos 
específicos da classe empresarial. 

L o c a l R e g i o n a l E s t a d u a l N a c i o n a l

A C I G

C o n s e l h o  d e  A d m i n i s t r a ç ã o
Cledemar Mazzochin

Maria Inês Guiné
Marco Borges 

C o n s e l h o  S u p e r i o r 
Eloi Mamcasz 

Wanderléa Rodrigues Mamcasz

F a c i a p  J o v e m
Sarah Golinhaki

F a c i a p  M u l h e r 
Elaine Scartezini Meireles 

C A C I C O PA R FA C I A P C A C B

D e m a n d a s D e m a n d a s D e m a n d a s

Jantar de Posse da Faciap, em Curitiba. 
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Desde 2017, a entidade adotou um modelo 
de campanhas informatizado, que torna possível 
gerar um banco de dados dos clientes das empresas 
associadas. Como funciona? Ao realizar a compra, o 
cliente ganha uma raspadinha para cadastrar online 
e concorrer aos prêmios da campanha. A partir 
deste cadastro é gerado um banco de dados para o 
empresário que, posteriormente, pode ser acessado 
e analisado. 

Nesse sentido, após a Campanha Natal Sonho 
Dourado 2018, a Associação realizou o fechamento 
das atividades com as empresas participantes, 
através de um Workshop de Marketing Direto, 
ministrado pelos publicitários Fabrício Lacerda e 
Paulo Meister. No Workshop, foi abordado como 
os empresários podem otimizar o banco de dados 
gerado na Campanha, no sentido de articular 
estratégias de vendas mais assertivas durante o ano.

Para o empresário e publicitário Paulo Meister, 
os dados pós-campanha são ainda mais valiosos do 

que a campanha de prêmios em si. “Os dados dos 
clientes é o que fica de mais rico, pois é fundamental 
que o empresário compreenda quem é o seu público. 
A função do Workshop foi justamente apontar 
caminhos para que os associados consigam entender 
esses dados e utiliza-los para atrair os clientes nas 
próximas campanhas do ano, seja a de Páscoa e do 
Dia das Mães que já estão chegando, ou outras como 
o Dia das Crianças e Dia dos Pais”, avalia.

O proprietário do Supermercado Cristo 
Rei, Guilherme Castro Gonsalves, observa que o 
banco de dados foi o maior atrativo para que ele 
aderisse à Campanha. “Acredito que esses dados 
são de suma importância para a empresa, pois assim 
visualizo onde estão meus clientes, quem são eles 
e qual território o Supermercado está conseguindo 
abranger. Diante disso, tenho mais clareza de 
como fidelizar os clientes e atrair outros pra o meu 
empreendimento. Tenho certeza que todos que 
participaram do Workshop saíram com novas ideias 
e projetos”, afirma. 

Conforme o presidente da ACIG, Cledemar 
Antonio Mazzochin, este é o tipo de ação que 
legitima a Associação como uma propulsora do 
desenvolvimento das atividades empresariais 
da região. “Eventos como este, que levam 
conhecimento aos nossos associados, demonstram a 
visão empresarial que a Associação quer estimular 
na cidade. Queremos que os empresários discutam 
cada vez mais como podem melhorar seus negócios, 
porque assim eles automaticamente estarão 
estimulando o desenvolvimento da região e da 
comunidade. Só assim nos legitimaremos como polo 
regional; se hoje somos polo na área da educação, 
vamos também ser polo na área do comércio e da 
indústria”, completa o presidente. 

O Workshop de Marketing Direto ocorreu na 
sede da Associação, no dia 15 de fevereiro. 

ACIG PROMOVE WORKSHOP DE MARKETING 
PARA EMPRESAS PARTICIPANTES DA 

CAMPANHA DE NATAL 2018
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IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA E 
SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

O IRPJ é a sigla utilizada para designar 
o termo Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, 
podendo existir diversas formas de recolhimento 
desse tributo que é considerado o mais 
complexo dos impostos existentes na Legislação 
Tributária. 

Nos casos das pessoas jurídicas, essa 
declaração pode ocorrer de forma diferente a 
depender do tipo de empresa e da modalidade 
de tributação praticada durante todo o ano-
calendário. Assim como os prazos, que também 
serão diferentes.

Portanto, para as empresas tributadas 
pelo Simples Nacional, o prazo para envio da 
declaração do DEFIS (Declaração de Informações 
Sócio Econômicas e Fiscais) será 31 de março; 
do MEI (Micro Empreendedor Individual) em 31 
de maio; e para aquelas inscritas no Lucro Real 
e Presumido o prazo é 31 de julho, através da 
Escrituração Contábil Fiscal - ECF.

O imposto de renda é uma preocupação 
anual das pessoas físicas e jurídicas em prestar 
contas de seus rendimentos e despesas à Receita 
Federal do Brasil, referentes à sua movimentação 
no ano anterior. Para as pessoas físicas o prazo 
é 30 de abril de cada ano, já para as pessoas 
jurídicas o cronograma de entrega varia de 
acordo com o regime de tributação da empresa. 
Iniciando em março com o SIMPLES NACIONAL, 
depois com o MEI (Micro Empreendedor 
Individual) em maio, e terminando em julho com 
as empresas de LUCRO REAL e PRESUMIDO.

A declaração realizada pela pessoa física 
pode ser preenchida pelo próprio contribuinte. 
Já a jurídica, requer uma série de conhecimentos 
técnicos contábeis, por isso necessita da 
presença de um profissional da área, o contador. 
Neste caso, o profissional além de elaborar a 
declaração, pode indicar para o empresário qual 
dos regimes tributários é menos oneroso para 
sua atividade, através de um bom planejamento 

Natalia Novitski é fundadora e diretora do Escritório de 
Contabilidade Escricon. Graduada em Ciências Contá-
beis  e em Direito, e pós-graduada em Contabilidade 
de Custos.

O B R I G A Ç Õ E S  D A
P E S S O A  J U R Í D I C A

tributário, existindo assim a oportunidade para 
as empresas mudarem de regime de tributação 
(exceto algumas atividades que são proibidas 
por lei em determinado regime). 

Neste artigo vamos mostrar como funciona 
a forma atual da Declaração do Imposto de 
Renda, e os nomes pelos quais é chamado, 
dependendo do regime de tributação. Você 
conhecerá melhor sobre o processo e poderá 
auxiliar o seu contador nessa tarefa. Acompanhe!
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Neste tipo de regime, a declaração é 
realizada por meio da DEFIS, abrangendo 
todas as receitas auferidas em um ano-
calendário, aplicações financeiras, vendas de 
ativos imobilizados e outros ganhos de capital, 
distribuição de lucros aos sócios, compras 
realizadas no período e total de despesas.

Essa declaração é preenchida no portal 
do Simples Nacional, que pode ser acessado 
por meio do Certificado Digital ou senha. No 
entanto, a participação do CONTADOR nesse 
processo é imprescindível, afinal, o documento 
carrega alguns dados técnico-contábeis da sua 
empresa como estoques, saldos bancários e 
caixa.

A declaração de ajuste do MEI já é um 
pouco mais simples, mas também deve ser 
observado pelo contribuinte os valores de 
receita e despesas para não ultrapassar o limite 
anual, se não deverá mudar para outro regime 
de tributação.

O contador é o profissional que mais 
conhece a Legislação do Imposto de Renda 
e, principalmente, quais são as potenciais 
situações em que pode haver problemas em 
uma declaração. Portanto, a sua participação 
nesse processo é fundamental. Além disso, 
o contador conta com conhecimentos e 
ferramentas específicas para realizar esse tipo de 
tarefa, tornando-a mais ágil e menos propensa 
a erros, uma vez que, os procedimentos de 
cálculos são realizados por sistemas altamente 
avançados. Para tanto, é de grande importância 
que o contador esteja atualizado com relação 
às legislações e às informações a serem 
declaradas nessa obrigação acessória, devido 
às grandes mudanças impostas na lei - na ECF 
principalmente.

A ECF é uma obrigação acessória que 
tem por objetivo interligar os dados contábeis 
e fiscais que se referem à apuração do IRPJ e 
da CSLL, agilizando o processo de acesso do 
Fisco e tornando mais eficiente o processo de 
fiscalização através do cruzamento de dados 
digitais.

É importante a contabilidade garantir 
que a situação tributária de seus clientes esteja 
em conformidade com a lei, bem representada 
diante da esfera pública. Isso impede as despesas 
extras com multas por atraso ou displicência e 
garante mais previsibilidade financeira e fiscal, 
lembrando que o planejamento tributário é 
essencial e se for bem orientado traz redução 
na carga tributaria e ganhos financeiros para 
o contribuinte. Desejamos sucesso aos nossos 
empreendedores!

S I M P L E S  N A C I O N A L

M E I  –  M I C R O 
E M P R E E N D E D O R  I N D I V I D U A L

L U C R O  R E A L  E  P R E S U M I D O

Q U A L  A  I M P O RTÂ N C I A  D E  U M 
B O M  C O N TA D O R  N E S S E 

P R O C E S S O ?

As empresas tributadas pelo Lucro Real 
e Presumido, utilizam um método inovador 
e extremamente mais complexo que o tipo 
anterior, estamos mencionando a famosa e 
temida Escrituração Contábil Fiscal (ECF), que 
faz parte do programa SPED. A ECF surgiu 
para substituir a antiga Declaração do Imposto 
de Renda Pessoa Jurídica (DIPJ), tomando 
para si essa função. Ela carrega consigo os 
dados do balanço patrimonial e movimentação 
diária, entregues em outra demonstração, a 
Escrituração Contábil Digital (ECD).

Dessa forma, o Governo Federal criou 
uma espécie de teia de informações, tornando 
mais difícil as tentativas de fraudes. Como 
na ECF constam as mesmas informações do 
Balanço, é praticamente impossível transmitir 

valores diferentes, uma vez que o sistema faz o 
cruzamento dos dados, sendo obrigatório o uso 
de Certificação Digital para assinatura do sócio 
responsável pelo CNPJ e assinatura do contador 
responsável pela contabilidade.
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Formado desde 2002, o Núcleo Multissetorial 
da Mulher Empresária vem desenvolvendo ações de 
impacto para a classe empresarial da cidade. Em 2018, 
por exemplo, as empresárias realizaram a maior Feira de 
Negócios do Paraná, evento que integrou o comércio 
de produtos e serviços e a indústria de toda a região. 

 Constantemente em crescimento, o Núcleo 
receberá suas novas integrantes neste mês de março, 
em um happy hour de boas vindas. No planejamento 
anual das mulheres empresárias, estão previstas ações 
em alusão ao Dia Internacional da Mulher e ao Outubro 
Rosa, eventos de aprimoramento de gestão, além de 
um jantar para as empreendedoras guarapuavanas. 

 Para a presidente do Núcleo, Esabel Szeuczuk, 
2019 será um ano transformador para a classe 
empresarial da cidade. “Estamos otimistas para 2019. 
Esperamos que seja um ano de potencialização do 
crescimento de mercado e de melhoria na qualidade 
dos processos dentro das empresas. Para tanto, o 
Núcleo busca sempre fazer a diferença junto à ACIG, 
mostrando que o associativismo está no nosso sangue e 
que fomentar o desenvolvimento da região precisa ser 
um trabalho coletivo”, afirma Szeuczuk. 

ATUAÇÃO DO NÚCLEO MULTISSETORIAL DA 
MULHER EMPRESÁRIA SERÁ INTENSA EM 2019

Como resultado de muito trabalho e planejamento, 
as nucleadas tiveram proposta aprovada no Programa 
Empreender Competitivo - que é um serviço de apoio 
às micro e pequenas empresas, ofertado pelo Sebrae e 
pela CACB. Durante os dois anos de vigência do projeto 

Os Núcleos Multissetoriais são reunidos dentro 
da entidade através do Programa Empreender, que 
trabalha com uma metodologia que visa reunir empresas 
de um mesmo setor, ou que tenham necessidades em 
comum, para que juntas possam organizar ações para 
suprir suas demandas.

P R O G R A M A  E M P R E E N D E R 
C O M P E T I T I V O

– 2018 a 2020 - estão sendo cumpridas uma série de 
atividades, tais como: visitas técnicas, capacitações em 
gestão de pessoas, planejamento estratégico, gestão 
financeira, gestão de clientes, marketing e vendas. “Vinte 
e três empresas estão participando deste projeto. São 
empresárias que já estavam no Núcleo desde antes de 
2016. Passamos por diversas formações no ano passado, 
e agora o próximo passo é a visita técnica à sede do 
O Boticário em Curitiba que será em abril”, explica a 
presidente do Núcleo.

 Para o Diretor do Programa Empreender 
da ACIG, Robson Krieger,  a iniciativa significa mais 
profissionalização da classe empresarial local, aumento 
da qualidade do mercado de trabalho e movimentação 
da economia regional. “A partir desta experiência tão 
enriquecedora, o grau de excelência e o faturamento 
das empresárias aumentarão consideravelmente. Por 
consequência, o setor produtivo passa a contar com 
empresas mais qualificadas na região, e que servem até 
mesmo como modelo de boas práticas de gestão. Outro 
reflexo direto da formação das nucleadas é o aumento da 
demanda por contratação de mão de obra qualificada, já 
que suas empresas tendem a crescer exponencialmente”, 
declara  o Diretor. 
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