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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

Invista em qualidade!
Apesar da importância, não estou falando 

sobre investimento de recursos financeiros e, sim, 
de outros mais críticos e significativos.

Nossa vida é cronometrada, com hora 
definida de início e fim. E nada temos de artifícios 
para mudar estes momentos, no entanto, o que 
está no intervalo destes limites está sob nosso 
comando. Este recurso é o tempo e, talvez, o 
mais significativo de todos. E como estamos 
investindo o tempo?

Talvez, seria mais correto perguntar quais 
os resultados temos gerado a partir do tempo 

Thiago Pfann
Vice-Presidente Agrícola

PA L AV R A  D A  D I R E T O R I A

PUBLICIDADE - ACIG
Rua XV de Novembro, 8040 - Centro  

(42) 3621-5566 
acig@acig.com.br

COMERCIAL ACIG
(42)3621-5592/(42)3621-5599
comercial02@acig.com.br
comercial03@acig.com.br 

COORDENAÇÃO
ACIG

EDITORA CHEFE
Naiara Persegona

MTB – 0011006/PR

COLABORAÇÃO
Giselle Juliana do Amaral

PROJETO GRÁFICO
Pulsar Propaganda

CAPA
ACIG

DIAGRAMAÇÃO
Pulsar Propaganda

REVISÃO
Pulsar Propaganda
Naiara Persegona

IMPRESSÃO
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TIRAGEM DESTA EDIÇÃO
1.300 exemplares

FALE COM A REDAÇÃO
Naiara Persegona 
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Envio de releases, informações, sugestões de pauta e comentários: 
imprensa@acig.com.br

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.

que investimos. E aí, retorna minha exclamação: 
invista em qualidade! Na qualidade do seu 
tempo. Isto é: gere bons resultados com ele onde 
quer que esteja; faça-o valer a pena.

Certamente, você será lembrado pela 
qualidade na qual seu tempo foi investido. Como 
está investindo seu tempo com sua família? E 
com seus amigos? E com a comunidade?

Há 2.000 anos, um homem dedicou 
toda a qualidade de seu tempo para salvar a 
humanidade. E assim, lembramos dele até hoje. 
Uma excelente Páscoa a todos, sob as verdadeiras 
bênçãos do Senhor!
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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 8 de março, a Secretaria da Mulher de Guarapuava lançou o 
programa Mulher Alerta, com o objetivo de ampliar o acesso às po-
líticas públicas de combate à violência contra as mulheres. O evento 
ocorreu durante todo o dia na Arena Tancredão, e contou com di-
versas atividades de orientação e de lazer para a comunidade. 

No dia 12 de março, a loja Expressiva realizou o lançamento 
dos seus produtos outono inverno.

Em 9 de março, ocorreu a 4ª ExpoFeira Mulheres Empreen-
dedoras no no Calçadão da XV, em Guarapuava. O evento foi 
organizado pelo grupo Mulheres Empreendedoras - compos-
to por 22 mulheres - em parceria com a Prefeitura de Guara-
puava, por meio da Agência do Empreendedor e da Secretaria 
da Mulher.

No dia 16 de março, representantes das Associações Comer-
ciais e Empresariais do Centro Oeste do Paraná, estiveram 
reunidos no Hotel Kuster, para o Planejamento Estratégico 
2019-2020 da CACICOPAR. 

No dia 18 de março, ocorreu a inauguração da Piccole Bontà Pães 
e Café. A empresa está localizada na Rua Benjamin Constant, 
1027 – Centro. Durante a semana da inauguração, os clientes 
pagaram um valor de R$15,00 para consumir e aproveitar o 
café à vontade.  

Nos próximos dias 30 e 31 de maio, Guarapuava sediará o XV 
Congresso Internacional de Turismo Religioso e Sustentável. 
A equipe da Secretaria Municipal de Turismo está organizan-
do e divulgando o evento, que terá um lançamento nacional 
em Curitiba, neste mês de abril. A definição aconteceu duran-
te reunião entre o vice-prefeito Guarapuava, Itacir Vezzaro, e 
o vice-governador do Paraná, Darci Piana. 

1 2

3 4
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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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Falcão Mastertronic Oesteline Telecom

Playtronic Produções Humanity Fisioterapia

Tomo CenterNew House



ABRIL 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
BEM-VINDOS À ACIG 
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Luiz Arnoldo Cunico Neto  Animalium Clínica Veterinária e Pet

Sws Viagens e TurismoPolicar

Pet Eternum Crematório Animal Centro de Educação Infantil Pingo de Gente
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V o c ê  E m p r e s á r i o
COLUNA

Por Jamel Hosni

MINHA HISTÓRIA DE 
EMPREENDEDORISMO

 A Jamel Jeans foi fundada em 2002, mas antes disso, 
mesmo sem ter loja, eu já vendia roupas e acabei pegando gosto 
por isso. O processo de abrir a loja foi automático, porque as ven-
das foram dando certo e eu empreendi em um imóvel pequeno no 
início - já com o nome de Jamel Jeans - ao lado da extinta Casa 
Libanesa que era a empresa dos meus pais. Sempre o foco foi a 
venda de roupas masculinas, com as melhores marcas do mercado. 
 A minha história de empreendedorismo está entrelaça-
da com a história dos meus pais. Eles chegaram do Líbano há 60 
anos, primeiro a minha mãe e depois o meu pai, e se casaram 
aqui no Brasil. Desde que chegaram decidiram empreender e 
assim surgiu a Casa Libanesa, então eu digo que o empreende-
dorismo está no meu sangue. Enquanto os meus dois irmãos 
seguiram suas vocações com a Medicina, eu acompanhei a veia 
empreendedora da família. 
 Após alguns anos de atividades, meus pais cansaram 
um pouco da rotina empresarial e eu mudei a Jamel Jeans para 
o espaço onde funcionava a Casa Libanesa - que é o endereço 
em que a minha loja funciona até hoje. Logo que assumi fiz uma 
reforma geral, modifiquei e modernizei bastante o espaço. 
 Nesses 17 anos em que estou no mercado, percebi e 
presenciei a mudança de comportamento do homem moderno. 
Os homens querem se vestir melhor,  tanto os meninos quanto os 

adultos querem compras peças diferentes e estilosas. Nesse sen-
tido, tenho procurado me diferenciar no mercado de moda mascu-
lina na cidade. Hoje, certamente,  o nosso diferencial é a variedade 
na linha Plus Size, que é um tipo de roupa muito procurada e esta-
mos tentando deixa-la cada vez mais em evidência em Guarapua-
va. Temos as melhores marcas de roupas para tamanhos especiais.
 Além disso, eu sempre digo que o bom atendimento 
é o carro chefe da Jamel Jeans. Percebo que o atendimento em 
Guarapuava, muitas vezes, deixa a desejar, então, vejo isso 
como um diferencial nosso. Os clientes chegam aqui na loja 
e nos elogiam pelo atendimento, e fico muito feliz pois prezo 
por isso diariamente. Chega um cliente aqui, a gente tira quan-
tas peças forem preciso para que ele olhe todas as possibili-
dades, nós temos ânimo em vender. Acho que justamente por 
isso, temos clientes que compram conosco desde que abrimos 
em 2002, e hoje já retornam com seus filhos e netos, criando 
uma tradição familiar. 
 Com a minha trajetória de empreendedorismo até aqui, 
eu diria que para um empresário ter sucesso é preciso antes de 
tudo ser persistente, sempre trabalhar com pensamento positivo. 
As decisões devem ser tomadas com muita prudência, consideran-
do os prós e contras para não ser surpreendido pelas instabili-
dades do mercado.
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FUNDAÇÃO FUNDAÇÃOEMPRESA EMPRESA
1 ANO
Álvaro Bahls Engenharia de Segurança 26/04/18
Sinhá Benta 23/04/18
Agricola Centro Sul 12/04/18
Hering 11/04/18

2 ANOS 
Extremelly Cosmetics  28/04/17
Vitória Confort Móveis e Eletros   25/04/17
Out Music   17/04/17
Hayana Sanquetta Beaute 10/04/17
Atacadão da Construção  06/04/17

3 ANOS
Clube Conteza 28/04/16
Nobre Pizzaria 28/04/16
Verde Menta 19/04/16
Nora Fammi Manutenção industrial  18/04/16
Arty Madeira   15/04/16

4 ANOS 
Ensina Mais Turma da Mônica  23/04/15

5 ANOS 
Fashion N 25/04/14
Evidência Corretora de Seguros 16/04/14
Premier 08/04/14

6 ANOS
Dell Anno Guarapuava 30/04/13
Fancar 24/04/13
Hasti   12/04/13

7 ANOS
Expresso Guairacá 17/04/12
Studio La Bayadere 04/04/12
Lysenko Locação 02/04/12
Objetiva Odontologia 02/04/12

8 ANOS 
Brustolin Máquinas e Equipamentos 27/04/11
MP Vidros Temperados 26/04/11
Auto Elétrica Primavera  13/04/11

9 ANOS 
QTI - Qualidade em Tecnologia da Informação  27/04/10
Tevah Moda Masculina  16/04/10
Ampliar Materiais de Construção  16/04/10
Odontomaster 15/04/10
Valenga Odontologia  14/04/10
Lojão do Keima  08/04/10
Composee 01/04/10

10 ANOS 
La Portt 23/04/09
Vem Comunicar 13/04/09
Luciene Martinazzo Cir. Dentista  11/04/09
Revista + Saúde  07/04/09
2W Ferramentas Elétricas 03/04/09
Clínica de Olhos dr. Guilherme Araujo 02/04/09

11 ANOS
Imprendere 07/04/08
Portal do Marceneiro  01/04/08
João L.Angner Cordeiro - Imóveis 01/04/08

12 ANOS 
Instituto Virmond  20/04/07
Comapanhia do Piso 18/04/07
Da Sapatteira Calçados  05/04/07
Saudax Medicina e Segurança do Trabalho 02/04/07

13 ANOS 
Projetar  11/04/06
Posto Petro XV 06/04/06
Topazyo Bojouterias  04/04/06
Raiher Auto Peças 03/04/06

14 ANOS 
Lu Flores Eventos 28/04/05
Monna Malhas  25/04/05

15 ANOS 
Alfa Transportes  29/04/04
Wande Peças  26/04/04
Mil Malhas 01/04/04

16 ANOS 
Eletro Schulze 01/04/03

17 ANOS 
Jamel Jeans Villier Multi-Marcas  29/04/02
Revista Visual Guarapuava 15/04/02
Estep Informática   10/04/02
Super Mill Supermercado   08/04/02
Vitrine Design  08/04/02
Dallo Sistemas  08/04/02

18 ANOS 
Madeireira Flor da Serra 26/04/01
Celta Acabamentos 25/04/01
Matheus Calçados e Confecções  03/04/01

19 ANOS 
Núcleo Filmes  27/04/00
RPCTV Guarapuava 20/04/00
FAU - Unicentro  12/04/00
Vênus Victrix  01/04/00

20 ANOS 
Arketipo Agrocomunicação  28/04/99
Aggimotos Moto Peças 27/04/99
Falcão Mastertronic  27/04/99
Laboratório Góis  15/04/99
Casa Flor 15/04/99

21 ANOS 
Posto Vila Bela 20/04/98

22 ANOS
Instituto do pé  15/04/97

24 ANOS
Zeagro   27/04/95

26 ANOS 
Visótica 04/04/94

28 ANOS 
Dstak Modas  04/04/91
Eurolajes 01/04/91

29 ANOS
Promoar Compressores e Bombas 18/04/90

31 ANOS
Cedro  07/04/88

36 ANOS
Auto Mecânica Lorenci LTDA  18/04/83

37 ANOS
Frederico E. W. Virmond - Médico 26/04/82

39 ANOS 
Insight   08/04/80

40 ANOS 
Baterias Planalto 02/04/79

41 ANOS 
Gouveia  28/04/78
Grigolo - Sociedade Individual de Advogado  13/04/78

42 ANOS 
Giovanna Roman - Chef Chocolateira 14/04/77

46 ANOS 
Reflorestadora Santa Carlota     11/04/73

52 ANOS 
Caixa Econômica Federal Agência Guarapuava 09/04/47

EMPRESA

NOVOS ASSOCIADOS

Centro de Educação Infantil Pingo de Gente 15/02/19

Netfibra.com 18/02/19

Mercurio Telecom LTDA 18/02/19

Estampadora de Placas Mercosul   18/02/19

Basic Kids  22/02/19

SWS Viagens  23/02/19

Supera  23/02/19

Humanity Fisioterapia  25/02/19

Network Informática  25/02/19

Animalium Clínica Veterinária e Pet 08/03/19

Tomocenter  08/03/19

Policar 08/03/19

Pizza Rock  11/03/19

Empreiteira Santo Inácio  15/03/19

Pet Eternum Crematório Animal 15/03/19

ADESÃO
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INTEGRACIG
15 de Março de 2019

Fotos: ACIG

Ana Cecília Messas e 
Ramon André Kosak 

(Vip Dog Clínica Veterinária)

Wallasse Farias Gonçalves 
(Dacoregio Automotivo)

Selio Geraldo Sansana 
(Organizaçao Contábil e 

Jurídica Lubachevski)

Adir Jorge Domingos, Lislaine Maria Pizzi, 
Eder Luiz Rocha (Uniprime)

Alaercio Beltrão 
(Loja das Persianas)

Mahara Gonem e Vanessa Museka 
(Ginger) 

Débora da Silva e Sephora Borba 
(Cupidos Lingerie)

Marcelo Kwaczynski 
(Eletrônica Servilar)

Déborah Andressa Dorigue 
(Construtora Evolução)

Emerson José Estrela
 (PMM Tubos de Concreto)

João Guilherme Follmann, Marcelo Santana, 
Maísa Baldacim, Lais Roth, Thiago Marangoni, 

Anderson Ferraz (Sicoob)

Gilmar Lemos
 (Retificadora Guaramotores)

Marcelus V. Schmidt e Thayguara Schmidt 
(Falcão Mastertronic)

Lauro Pletsch 
(Dez Marchas Auto Peças)

Elizabeth Martini Pedroso e 
Albary Pedroso (Haloma Madeiras)

Alesson Festa e Isabela Festa 
(Mecânica Festa)

Cristiane Andrea Strenske e Juliana Wunsch 
(SWS Viagens)

Fernanda Pollyak 
(Evidência Empreendimentos 

Imobiliários)
Natan de Souza e Cristiane Probst 

(Cresol)

Marcia Kulka 
(Espaço das Tintas)

João Reinaldo de Lima 
e Antonio Leonel de Lima 
(Guara Solar Engenharia)

Joseane Flareço 
(Casa dos Calçados)

Simone Köche Machado Cavalli, Cristiano Loss 
Cavalli e Benjamin (Humanity Fisioterapia)

Zélia Amaral e João F. dos 
Santos (JZ Costuras)

Viviane Almeida, Ivan Kojunski, Priscila Campos 
e Larissa Lima (Central Caixa Aqui)

Antonio de Oliveira Neto 
(FR Vendas Guarapuava)

Paulo Meister 
(Agência Hey)

Esabel Szeuczuk (Metalkit), Miriam Abedala 
(Primeiro Estilo Natação), Caren Kelli Jenczmionki 

(Cacesul), Maria Inês Guiné (Fm Promoções) e Elaine 
Scartezini Meirelles (Retífica Scartezini)

Wilson Fischer 
(Kumon Unidade Santa Cruz)

Neusa Regina Vieira e Luzia 
Castilho (Arte Brasil)

Marli Belle 
(Belle Saúde e Bem Estar)
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C a p a
MATÉRIA

A primeira data comemorativa do varejo em 
2019 está chegando. Este ano, com data marcada 
para 21 de abril, a Páscoa promete movimentar o 
comércio do Paraná, e seguindo a mesma lógica 
de consumo, de Guarapuava e região também. Isso 
se deve, porque alguns indicadores importantes 
levantados em janeiro e fevereiro, apontam que 
a intenção de consumo das famílias paranaenses 
aumentou e que o setor de supermercados espera 
estabilidade nas vendas de Páscoa. 

De acordo com pesquisa elaborada pela 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) e divulgada pela Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná 
(Fecomércio PR), o índice da Intenção de Consumo 
das Famílias (ICF) chegou a 114,9 pontos em feve-
reiro, pontuação não alcançada desde março de 

Em Guarapuava, as empresas estão apostando 
em inovações para a data. Alguns associados à ACIG 
enviaram relatos sobre o que os clientes podem 

COELHINHO DA PÁSCOA, 
O QUE TRAZES PARA GUARAPUAVA?

2015. O crescimento representa 6% se comparado a 
fevereiro de 2018 e se deve principalmente a fatores 
como a perspectiva de consumo, nível de consumo 
atual, momento para compra de duráveis e acesso a 
crédito.

Outra pesquisa, realizada em janeiro e fevereiro 
pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), 
revela que 60,5% dos empresários entrevistados 
esperam que as vendas fiquem no mesmo patamar do 
ano anterior; outros 22,2% dos supermercadistas se 
declararam otimistas e esperam alta nas vendas; os 
pessimistas, que esperam vendas menores, somaram 
1,3% dos entrevistados.

Na pesquisa da Abras também ficou 
evidenciado quais produtos terão um aumento no 
volume de encomendas dos Supermercados, em 
relação ao ano passado:

CHOCOLATE PRODUTOS PARA A
CEIA DE PÁSCOA

Bombons +3,9%

Caixas de bombons de 400 gramas 
+3,7%

Chocolates em barra, tablete ou 
confeitos +3,4%

Ovos de Páscoa (até 170 gramas) - 
aumento em relação aos ovos maiores

Peixes +5,6%

Azeites +1,4%

Bacalhau +1,4%

Vinhos nacionais +1,2%

Vinhos importados +0,3%

esperar para a Páscoa. É um produto mais delicioso 
e bonito que o outro, opção é o que não vai faltar na 
terra do lobo bravo.
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“Nós temos as opções de ovos tradicionais, 
ovos trufados e brigadeiros de colher. Além disso, 
pelo segundo ano consecutivo vamos produzir ovos 
com o sabor bacon, pois ano passado este produto 
foi um sucesso de vendas e os clientes nos pediram 
para reforçar a produção em 2019. Outro sucesso 
do ano passado foram os chocolates em formato 
de unicórnio, que nós manteremos para este ano 
também, para agradar principalmente as crianças que 
adoraram a ideia. Por fim, a principal inovação deste 
ano será os chocolates e ovos feitos com o chocolate 
rubi, que é considerado o quarto tipo de chocolate 
existente no mundo (ao lado dos conhecidos ao leite, 
amargo e branco). O sabor dele é cítrico e único, 
quem experimentar vai se impressionar. A Páscoa é o 
ponto forte de vendas da D’Alice, por isso procuramos 
sempre nos atualizar através de cursos para trazer o 
que há de melhor ao cliente guarapuavano, sempre 
contando com profissionais gabaritados na linha de 
produção para garantir a qualidade dos produtos”, 
afirma a proprietária da D’Alice Chocolates, Maria 
Alice Molenda. 

“A Kiara Cake, famosa confeitaria de Guarapuava e região, 
atende os segmentos de bolos para festas de casamento, aniversários, 
confraternizações entre outras festas, e segue com projeções de 
crescimento relevantes, com aperfeiçoamento na linha de produção 
e lançamentos de novos sabores de bolos. Além disso, recentemente 
foi inaugurada a Kiara Cake and Coffe, uma instalação moderna na 
praça de alimentação do Superpão Hiper,  para atender os clientes 
que desejam saborear as delicias dos bolos Kiara Cake, num espaço 
confortável. E para essa páscoa, as operações da Kiara Cake e da Kiara 
Cake and Coffe terão muitas novidades deliciosas, como Ovos de 
Páscoa, biscoitos confeitados com tema da Páscoa e muita variedade de 
chocolates artesanais. Uma deliciosa opção para saborear e presentear”, 
exemplifica a proprietária da empresa, Kiara Mildemberger Limberger.

“Quando à indústria de alimentos Beijo Baiano, para a Páscoa 
2019 nossa linha de produção está a todo vapor na fabricação das 
deliciosas e já tradicionais Colomba Pascal Beijo Baiano. Com os 
recheios de frutas cristalizadas ou pedaços de chocolate, ambas com 
uma irresistível cobertura de chocolate, nossas Colombas já se tornaram 
produto indispensáveis na mesa dos consumidores para comemoração 
desta data tão importante. Esse produto é facilmente encontrado nos 
Supermercados de Guarapuava e demais regiões de todo Sul do Brasil 
que atuamos”, declara o sócio-proprietário da indústria Beijo Baiano, 
Douglas Limberger. 

C a p a
MATÉRIA

BEIJO BAIANO E KIARA CAKE

D’ALICE CHOCOLATES

Além das opções tradicionais, a D’Alice traz 
como opção para a Páscoa 2019 o chocolate 
rubi naturalmente rosa, o ovo de páscoa sabor 
bacon e o chocolate em formato de unicórnio. 

Atuando em duas frente de produção, o Beijo Baiano e a 
Kiara Cake trazem o que tem de melhor do industrializado 
e artesanal.
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“Nossa linha de Páscoa fará uma incrível volta ao 
mundo, com sabores e novidades que irão surpreender. Os 
chocolates terão o selo correspondente ao país que eles 
foram inspirados, e serão os sabores da Itália, Alemanha, 
França, Brasil, Estados Unidos e África. Encantaremos todos 
com muita beleza, e claro o maravilhoso sabor do Chocolate 
Artesanal da Lugano. Teremos várias opções de ovos 
deliciosos, eles não podem faltar, são a maravilha da Páscoa, 
além deles teremos trufas, kit de ovo com malte e cerveja, 
coelhos, maleta infantil para crianças, placas de Feliz Páscoa, 
e muitas opções de presentes. Além das opções de presentes 
práticas para pegar e levar, teremos muitas cestas prontas, 
e claro, a liberdade para os nossos clientes montarem a sua 
cesta na hora”, ressalta a sócia-proprietária da Chocolates 
Lugano, Kelen Borges. 

“A época mais doce do ano está chegando e os 
preparativos já começaram no Superpão! Nos corredores 
das lojas, os mais deliciosos ovos já começaram a ganhar 
espaço nas prateleiras desde março. As vendas devem 
ser reforçadas não apenas com ovos de Páscoa, mas 
terão à disposição dos consumidores diversos chocolates, 
nacionais com marcas consagradas e importados, com 
preços diferenciados. Este ano o Superpão está apostando 
alto em alguns produtos de importação para o período 
da Quaresma e para a Páscoa, disponibilizando em toda 
rede diversos tipos de vinhos, inclusive rótulos exclusivos, 
azeites, molhos e chocolates para deixar sua Páscoa ainda 
mais saborosa”, declaram a Gerência do Grupo Superpão. 

“Estará de volta aqui na Trajano o já tradicional Madrugadão 
do Chocolate. A partir das 22 horas da noite de 13/04 até às 4 da 
manhã do dia 14/04 você vai aproveitar os melhores descontos 
em ovos de páscoa e toda linha de chocolates. Em parceria com 
a Lacta, nós da Trajano vamos ofertar uma diversidade de ovos de 
páscoa, assim como barras de chocolate e caixas de bombom, com 
preços diferenciados em todas as opções. A ideia do Madrugadão 
do Chococolate surgiu pensando na comodidade de nossos 
clientes, que com a correria do dia a dia não tem tempo de escolher 
com calma os presentes para a Páscoa. Com isso, enxergamos a 
possibilidade de preparar a nossa loja 24 horas, que neste período 
tem menos movimento, com muitas opções e ofertas para fazer 
valer a pena nossos clientes saírem de casa para aproveitar e 
comprar com calma sem correria. Então você já sabe, o melhor jeito 
de comprar, com comodidade, variedade e ainda economizando de 
verdade, está na noite mais doce dessa Páscoa, no Madrugadão do 
Chocolate da Trajano”, declara o Diretor da Rede de Farmácias 
Trajano, Luiz Manoel.

LUGANO

TRAJANO

SUPERPÃO

Na Páscoa da Lugano, a inspiração para a 
produção dos chocolates é proveniente de 
países como Itália, Alemanha, França, Brasil, 
Estados Unidos e África.

A Trajano apostou este ano na parceria com 
a Lacta trazendo opções diferenciadas e a 
qualidade que todo mundo já conhece. 

Grupo Superpão investe em chocolates 
tradicionais e variedade em produtos 
importados. 
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D i a  d a  M u l h e r
COLUNA

As empresas Pedreira Guarapuava e Pavimentações e Terraplanagens 
Schmitt, ambas do Grupo Itax, fizeram um café para as colaboradoras 
em comemoração ao Dia da Mulher. O café teve como objetivo 
proporcionar um momento de descontração entre a equipe.

CONFIRA ALGUMAS DAS AÇÕES 
REALIZADAS PELOS ASSOCIADOS

 PARA O DIA DA MULHER

1

2

3

4 

5

6

Há mais de 15 anos a empresa Mary Art promove atividades em 
alusão ao Dia da Mulher. Já foram feitos cafés da manhã, almoços, 
jantares, conversas à tarde, dia de palestras, happy hour com karaokê, 
ou seja, todo ano as colaboradoras contam com uma programação 
diferente. Nos últimos anos, a empresa tem focado as atividades para a 
espiritualidade, com meditação, prática de yoga e dinâmicas. 

A Evidência Corretora de Seguros convidou suas clientes para participar 
de um delicioso café na empresa, durante toda a manhã e tarde do dia 
8 de março. Foram sorteadas chapinhas, babyliss, camisetas e outros 
brindes para as participantes.   

Na Agência Hey! - onde mais da metade do quadro funcional é formado 
por mulheres - diversão, bom humor e criatividade marcaram mais um 
Dia Internacional da Mulher. As profissionais dos diversos departamentos 
foram homenageadas com momentos de descontração e cuidados ao 
longo do dia, ressaltando a data também pela beleza que ela tem. A 
agência distribuiu alguns mimos para colaboradoras, incluindo manicure 
e deliciosos quitutes. 

A Clínica Sectra presenteou suas clientes e colaboradoras com brincos 
de pérola e um café da manhã especial. 

A Chocolates Lugano realizou um evento especial para as suas clientes, 
um delicioso café para marcar o Dia Internacional da Mulher.
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D i a  d a  M u l h e r
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A Moça Bonita realizou nos dias 8 e 9 de março, em comemoração ao 
Dia da Mulher, a inauguração do seu novo espaço Plus Fashion. O Dia da 
Mulher foi o escolhido para esse lançamento, baseando-se no slogan: 
“Cada uma de nós, mulheres, deve se sentir feliz e linda todos os dias, 
livre de julgamentos e estereótipos!”. Nesse sentido, a Moça Bonita se 
torna agora um espaço para todas.

7

8

9

10

11

12

Para comemorar a data, a RPC Guarapuava fez uma surpresa para as 
mulheres da cidade, para valoriza-las e dar um carinho especial. Foram 
distribuídas centenas de rosas no centro da cidade para as mulheres 
que estavam passando pelo calçadão, no período da manhã. Estas rosas 
foram entregues pelo apresentador e repórteres do Boa Noite Paraná 
de Guarapuava, com músicas ao vivo ao som de violino. 

A Inviolável entregou um cupcake com enfeite de cactos para as suas 
colaboradoras. Na mensagem entregue junto com o doce estava 
escrito: “Mulher é como um cacto. Mesmo com todas as diversidades, 
desertos e espinhos, gera flor e transmite doçura e beleza!”. 

A Modas Jolie celebrou o Dia Internacional da Mulher com suas clientes. 
Na ocasião, ocorreu o lançamento da pré-coleção outono inverno 2019, 
acompanhado de um delicioso café da tarde.

A MetalKit – Distribuidora de Alumínios agendou um café especial 
para suas colaboradoras no Hotel San Marino, com o objetivo de 
homenageá-las e proporcionar um momento de interação entre as 
mulheres da empresa. 

A Besha Store fez uma parceria com a Clínica Emagresee para oferecer 
um dia especial de estética e beleza para suas colaboradoras e clientes. 
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A s s o c i a t i v i s m o
MATÉRIA

O associativismo funciona dentro de um sistema. A 
ACIG (Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava) é 
uma entidade que representa a classe empresarial local e, 
ao mesmo tempo, integra também uma rede associativista 
em nível regional com a CACICOPAR (Coordenadoria das 
Associações Comerciais e Empresariais do Centro-Oeste do 
Paraná), em nível estadual com a FACIAP (Federação das 
Associações Comerciais e Empresariais do Paraná) e nacional 
com a CACB (Confederação das Associações Comerciais e 
Empresariais do Brasil).

 É a primeira vez que uma mulher será presidente da 
CACICOPAR, Coordenadoria que compreende 16 Associações 
que, juntas, somam mais de duas mil empresas associadas dos 
mais diversos segmentos. Atuante no sistema associativo há 
quase duas décadas, a empresária Maria Inês Guiné é uma das 
fundadoras do Conselho da Mulher Empresária, já foi Diretora 
de Eventos da ACIG por duas oportunidades e atualmente 
ocupa o cargo de Vice-Presidente da mesma entidade. Além das 
experiências em âmbito local, Guiné atua dentro da CACICOPAR 
há seis anos, onde iniciou como Diretora de Eventos passou 
para a vice-presidência e agora se firmou como Presidente. Em 
nível estadual já compôs a diretoria da FACIAP Mulher e, desde 

VICE-PRESIDENTE DA ACIG ASSUME A 
PRESIDÊNCIA DA CACICOPAR

2016, é uma das representantes da região de Guarapuava no 
Conselho de Administração da FACIAP. 

Conforme a presidente da CACICOPAR, Maria Inês 
Guiné, a sua gestão de dois anos será marcada pela atuação em 
prol da união das 16 Associações da Coordenadoria. “Quanto 
mais organizado e fortalecido for o comércio de um município, 
maiores são as possibilidades de crescimento, geração de tributos 
e postos de trabalho. Nossa gestão será por uma regional mais 
atuante economicamente e mais reconhecida em nível estadual. 
Temos uma região com muitas riquezas, e precisamos fortalecer 
todo este potencial. Para mim é muito claro que o associativismo 
é o melhor caminho neste processo”, afirma a presidente. 

Além do foco principal no fortalecimento das entidades 
da região, Guiné também ressalta a sua preocupação em 
integrar cada vez mais as mulheres ao sistema associativo. 
“Meu sentimento é de alguém que tem missão intensa pela 
frente, dentre essas, a de bem representar as mulheres e ao 
representa-las, convoca-las a uma maior participação também 
no associativismo, pois hoje a grande maioria das empresas 
tem em sua linha de frente mulheres, mas na participação em 
entidades de classe não é esse quadro que vemos. Por quê? O 
que as impede? Vamos buscar essas respostas”, destaca. 

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

Pela primeira vez, uma mulher será presidente da Coordenadoria. 

D e m a n d a s D e m a n d a s D e m a n d a s
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Em março, o Núcleo Multissetorial da Mulher 
Empresária promoveu um happy hour para receber suas novas 
nucleadas. Com mais de 40 participantes ativas, o grupo tem 
se destacado dentro da ACIG, através da articulação de ações 
de impacto para a classe empresarial - a exemplo da Feira de 
Negócios 2018, considerada a maior do Paraná.

Para a presidente do Núcleo, Esabel Szeuczuk, a 
cada ano que passa novas lideranças femininas são formadas 
dentro da entidade para fortalecer as atividades empresariais 
e grupos sociais de Guarapuava. “Se a empresária busca 
excelência em gestão ela vai encontrar aqui no Núcleo, pois o 
nosso objetivo principal é proporcionar conhecimento para as 
mulheres através de formações, parcerias, networking e troca 
de experiências”, declara. 

Ainda conforme Szeuczuk, após 17 anos de atuação, 
o Núcleo da Mulher de Guarapuava conseguiu consolidar-se 
como uma referência para as outras Associações da região e 
do Estado. “Estamos indo para a terceira edição da Feira de 
Negócios, que é considerada a maior do Paraná e uma das 
maiores do Brasil. Por ações como esta é que o Núcleo tornou-
se referência no Estado, justamente pela mudança social que 
proporcionamos para a cidade e a região. Quem vem para o 
Núcleo da Mulher se transforma, por isso estamos tão felizes 
em receber novas integrantes”, afirma. 

 O presidente da ACIG, Cledemar Antonio Mazzochin, 
esteve presente no evento para prestigiar a recepção das 
novas nucleadas e ressaltou a importância do fortalecimento 
dos Núcleos dentro da entidade. “A entidade se desenvolve 
cada vez mais, na medida em que novas pessoas passam a 
atuar efetivamente dentro dela. Nos Núcleos, os empresários 
e empresárias convivem com pessoas que compartilham do 
mesmo objetivo: crescer e melhorar. E, ao conviver neste 
ambiente, automaticamente as pessoas se fortalecem juntas, 
seja compartilhando problemas e soluções empresariais em 
comum, ou trocando experiências de vida”, ressalta.

NÚCLEO DA MULHER EMPRESÁRIA 
RECEBE NOVAS INTEGRANTES

Atualmente, o Núcleo da Mulher é o que mais têm participantes dentro da ACIG.  

 Na ocasião, antes de confraternizarem no happy hour, 
as empresárias acompanharam uma palestra sobre liderança 
feminina com a Trainer do Dale Carnegie, Loren D’Angelo. A 
palestrante apresentou dicas valiosas para que as nucleadas 
consigam se desenvolver como líderes nos mais diversos 
espaços sociais, e a Revista do Empreendedor trouxe as 
principais dicas citadas:

Confie em sua intuição e em 
sua capacidade de liderar;

Não tenha medo do 
questionamento e do desafio;

Alimente seu conhecimento 
diariamente;

Seja uma líder clara e 
objetiva;

Busque formação específica 
em liderança.
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ACIG É A QUARTA ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL DO PARANÁ QUE 

MAIS EMITE CERTIFICADO DIGITAL
Entre 2016 e 2019, a ACIG passou do 18º para o 4º lugar entre as 

Associações Comerciais do Estado que mais emitem Certificado Digital. 
Somente no ano passado, 1.478 certificados foram feitos via entidade.  

É um documento eletrônico que permite a identificação de pessoas 
físicas e jurídicas com segurança, confiabilidade, privacidade, integridade e 
autenticidade de informações. Com a garantia de que as mensagens não serão 
violadas, é uma ferramenta essencial para diversas transações eletrônicas.

Para a proprietária da FortCar Rodas, Eredan Belem Kasczuk Cubas de 
Lima, ter este serviço dentro da Associação facilita as atividades empresariais 
dos sócios. “Eu sempre fiz o Certificado Digital na ACIG, porque é rápido 
e tem atendimento personalizado com hora marcada. Para nós que somos 
empresários, a praticidade agiliza muito o trabalho do dia-a-dia. Além disso, 
como sou sócia da ACIG, pago preço especial para emitir o Certificado. 
Recomendo muito este serviço da Associação”, conta. 

Todas as opções e valores de Certificados podem ser consultados no 
site: http://www.faciap.org.br/certificadodigital. Para esclarecer eventuais 
dúvidas, entre em contato com a responsável pelo Departamento de 
Certificado Digital da ACIG, Elaine Machado, através do 3621-5513.

1 – Primeiro, o associado deve entrar em contato com a ACIG para  
solicitar o desconto;

2 – O segundo passo é a compra online. O associado deve acessar o 
atalho do Certificado Digital no site da ACIG – www.acig.com.br – escolher 
o produto, preencher todos os dados, gerar o boleto e agendar a validação. 

3 – Pagar o boleto e comparecer à ACIG portando seus documentos 
em data e local marcado para validação. 

4 – A partir do dia da compra, em no máximo três dias o empresário já 
estará com o seu certificado aprovado. 

Associados têm direito a desconto para emitir Certificado na entidade, a exemplo da 
proprietária da FortCar Rodas, Eredan Belem Kasczuk Cubas de Lima.

E u  s o u  A C I G
MATÉRIA

V O C Ê  S A B E  O  Q U E  É 
O  C E RT I F I C A D O  D I G I TA L ?

P A S S O  A  PA S S O  D A  C O M P R A  À 
E M I S S Ã O  D O  C E RT I F I C A D O  N A  A C I G
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O personagem desta edição de abr i l  é  o Senhor 
Querubim Norton Alves de Gouveia ,  um dos fundadores 
da Gouveia  -  Ót ica,  Jóias  e Relógios.  Na entrev is ta ,  o 
empresár io contou que a Gouveia  tem empresas em todas 
as  regiões do Estado,  sob adminis t ração de sua famí l ia . 
Em Guarapuava,  a  lo ja  abr iu  as  portas  em 1978. 

História da Gouveia é marcada pelo 
empreendedorismo familiar
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É uma marca construída pela nossa família. O 
meu pai era comerciante, tinha um negócio com o 
nome “Comercial Alves”, porque o nosso sobrenome 
é Alves de Gouveia, mas ele faleceu aos 40 anos e 
o seu processo de crescimento como empresário foi 
interrompido. Na época em que ele morreu, o irmão 
mais velho da família tinha nove anos, eu tinha dois, 
então até a minha mãe casar novamente e os filhos 
crescerem ficamos cerca de 10 anos fora do ramo. 
Quando amadurecemos a luta começou tudo de 
novo. Vendemos uma casa que tínhamos de herança, 
compramos uma loja em Campo Mourão e começamos 
a primeira relojoaria com o nome Gouveia. 

Nós somos em nove irmãos. Todos trabalhavam 
na loja em Campo Mourão com o foco de faze-
la crescer, e de fato cresceu, mas como somos 
uma família grande decidimos que para ampliar a 
marca cada irmão precisaria se mudar para uma 
cidade diferente do Paraná. Então, na década de 
1970, saímos de Campo Mourão e abrimos lojas em 
Toledo, Cascavel, Ponta Grossa, Maringá, Londrina e 
Guarapuava, e até hoje essas lojas são administradas 
pela família. Atualmente temos aproximadamente 40 
lojas Gouveia.

Cheguei em Guarapuava em 1978, quando tinha  
22 anos de idade. Lembro que essa estrada de Campo 
Mourão até existia, mas não era asfaltada, por isso 
era terrível para chegar. Então, a melhor opção era ir 
de Campo Mourão a Cascavel e depois de Cascavel 
a Guarapuava, que somava aproximadamente 420 
km. E, naquela época, estavam construindo a Itaipu, 
então haviam muitos caminhões de cimento e outros 
materiais na estrada. A loja foi fundada em 1978 
mesmo, neste mesmo endereço, portanto estamos há 
41 anos em Guarapuava. 

Guarapuava é uma cidade que tem um passo 
constante, mas não tem pressa. Nunca para, continua 
crescendo sempre. A cidade hoje é completamente 
diferente daquela quando eu cheguei em 1978, 
cresceu muito. Durante os  seis anos em que fui 
Secretário, acredito que o meu legado foi a formação 

COMO SURGIU A MARCA GOUVEIA? CONTE A SUA TRAJETÓRIA DE CHEGADA E 
MONTAGEM DA LOJA EM GUARAPUAVA NA 
DÉCADA DE 1970. 

QUAL É A SUA PERCEPÇÃO SOBRE O DESEN-
VOLVIMENTO DE GUARAPUAVA AO LONGO 
DESTAS QUATRO DÉCADAS EM QUE RESIDE 
AQUI? CONTE UM POUCO TAMBÉM SOBRE SUA 
GESTÃO COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO ENTRE 1990 E 1996. 

COMO OCORREU A EXPANSÃO DA GOUVEIA 
PARA AS OUTRAS CIDADES DO ESTADO? 

A Gouveia conta com aproximadamente 18 colaboradores. 
Alguns trabalham na loja há quase 30 anos. 
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Na década de 1970, a gente já trabalhava com 
óculos, mas ele não era o foco, porque vendíamos 
relógio na mesma frequência que se vende celular 
hoje. As pessoas compravam muito relógio, porque 
era considerado muito legal ter um relógio. Agora 
vejo que está em evidência o SmartWatch, que é um 
relógio moderno que mais parece um computador 
de pulso, pois além de indicar as horas, ele marca 
quantos passos você deu e quanto você emagreceu. 
Eu acho que esse é o novo caminho das vendas. 

Além disso, o óculos passou a ser muito forte 
também. Quando nós começamos, o óculos era feio, 
as pessoas não gostavam de usar. Hoje é o contrário, 
crianças e adultos querem usar óculos, porque ele é 
bonito, tem de todas as cores e molduram o rosto. O 
óculos solar se usava muito pouco, e atualmente as 
pessoas sabem que a proteção dos olhos depende do 
óculos solar e compram muito também. É um mercado 
que está em uma crescente e tem uma previsão de 
crescimento de 10% este ano. 

Eu tenho uma equipe muito boa. Tenho 
funcionários que estão aqui há 30 anos, são pessoas 
que fazem parte da família. Quanto aos clientes, 
temos alguns que compram conosco desde que 
inauguramos a loja. No comércio nós sabemos que 
existe a questão da preferência, então se o cliente 
tem a preferência pela loja, ele não só compra como 
depois traz os filhos, depois os netos. Geralmente 
eles compram a aliança de casamento; depois 
nasce a filhinha e retornam pra comprar o brinco; o 
pai faz aniversário e compram um relógio para ele; 
depois envelhecem e compram um óculos multifocal; 
retornam para comprar um óculos de sol para o filho. 
E todas as vezes que eles retornam eles precisam ser 
bem atendidos, prezo muito por isso. 

A importância da ACIG é muito grande. Lembro 
que quando começou a venda a prazo, as Associações 
Comerciais passaram a ter o SPC, que funciona como 
uma garantia de crédito. Você não tinha como avaliar o 
histórico do consumidor, então o serviço de proteção 
ao crédito foi uma evolução. A ACIG sempre esteve 
à frente de reinvindicações por estradas, asfalto, 
duplicação de rodovias, enfim, contribui para os rumos 
da cidade. Além disso, dentro da Associação a gente 
forma um grupo de amigos, onde são discutidas ideias, 
as famílias da classe empresarial se unem.

Eu vejo que nunca tive a genialidade de 
expandir demais na área comercial, então eu me 
coloco como um sobrevivente que vem de uma família 
empreendedora. O comércio não é uma ciência 
exata como a matemática, sabe? No comércio 4+4 
pode ser 8, 18, 21, 13, são coisas que independem 
da sua vontade e você tem que continuar seguindo. 
Por mais que você faça um planejamento de janeiro 
a dezembro, não é possível prever tudo o que 
acontecerá durante este período. Pra se manter no 
mercado é preciso trabalhar muito e se reinventar, 
porque todo dia vai surgir alguém fazendo uma coisa 
nova. E se você não fizer uma coisa diferente a sua 
loja deixa de existir. O comércio nasce todos os dias 
em todos os cantos, por onde você passa tem uma 
loja nova, porque é simples de ser fundado, mas é 
difícil ter continuidade e fazer crescer.  Levo sempre 
comigo um ditado espanhol que diz que os caminhos 
se fazem ao caminhar. O mercado vai te apresentando 
o caminho, e você vai tocando. 

COM TANTA EXPERIÊNCIA DE MERCADO 
AO LONGO DESTES ANOS, QUAIS FORAM 
AS PRINCIPAIS MUDANÇAS QUE O SENHOR 
OBSERVOU QUE OCORRERAM EM SEU RAMO 
DE ATIVIDADE EMPRESARIAL? 

QUAL É A RELAÇÃO DA GOUVEIA COM SEUS 
COLABORADORES E CLIENTES? 

A GOUVEIA É A EMPRESA COM MAIOR TEMPO 
DE ASSOCIAÇÃO CADASTRADO EM NOSSO 
SISTEMA. DESDE QUE O SENHOR FUNDOU A 
EMPRESA EM 1978 É SÓCIO DA ENTIDADE. 
QUAL POTENCIAL O SENHOR ENXERGA NO 
ASSOCIATIVISMO? 

QUE DICA O SENHOR DARIA PARA OS EMPRE-
ENDEDORES INICIANTES? O QUE É PRECISO 
FAZER PARA SE MANTER NO MERCADO POR 
TANTO TEMPO? 

da maioria dos Distritos Industriais que Guarapuava 
possui. A década de 1990, foi um período em que a 
cidade se modernizou, a mudança visual da cidade 
foi evidente. Guarapuava tinha pouco asfalto, pouca 
iluminação, e naquela época o investimento foi 
grande em estrutura moderna.

A Loja Gouveia de Guarapuava está localizada na 
Rua XV de Novembro, 3727.
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BALANÇO 2018 E PLANEJAMENTO 2019:  SHOPPING 
CIDADE DOS LAGOS ESTIMULA NOVA CULTURA DE 

CONSUMO DO GUARAPUAVANO

Vista aérea noturna do Shopping Cidade dos Lagos. 

Inaugurado em 26 de abril de 2018, este mês o 
Shopping Cidade dos Lagos comemora um ano de atividades 
na cidade. Para saber como foram as atividades comerciais 
neste período e quais os planos da administração do 
Shopping para 2019, a Revista do Empreendedor entrevistou 
o Gerente Geral do Shopping Daiçon Maciel da Silva Junior. 

Ao longo deste primeiro ano de atividades, rece-
bemos aproximadamente 4 milhões de pessoas e 1 milhão 
de veículos. As datas de varejo como Natal, Dia das Mães, 
Dia dos Namorados, Dia das Crianças, Dia dos Pais e os 
períodos de férias escolares foram os mais movimentados. 
Trabalhamos durante o ano com fortes campanhas, incluindo 
sorteios de  veículos, distribuição de presentes, além de 
liquidações reais, ofertando marcas e produtos de qualidade 
com excelentes preços, o que todo consumidor adora, e isso 
também foi importante para o nosso negócio.

O Shopping representa um investimento importante 
para toda a região, trazendo emprego, renda e o melhor 
do varejo local, regional e nacional aos nossos clientes. 
As características do empreendimento favorecem, com 
conforto, segurança, ambiente climatizado, diversidade de 
lojas, opções de lazer e uma ampla praça de alimentação. 
Tudo isso proporciona momentos de encontros dos amigos, 

QUAL É A ESTIMATIVA DE PÚBLICO DO SHOP-
PING PARA ESTE PRIMEIRO ANO DE ATIVI-
DADES? E QUAIS MESES BATERAM RECORDE DE 
VISITAÇÃO?

ENQUANTO GERENTE GERAL DO SHOPPING, 
QUAL É O SEU BALANÇO DE COMO FORAM 
AS ATIVIDADES COMERCIAIS NESTE PERÍODO? 
O PÚBLICO DA REGIÃO TEM FREQUENTADO O 
SHOPPING COM QUAIS PROPÓSITOS?  

OS CLIENTES DO SHOPPING SÃO PROVENIENTES 
DE QUAIS CIDADES? 

Através dos cadastros de nossas Campanhas 
verificamos que temos atualmente 75% do nosso público 
proveniente de Guarapuava e 25% das regiões centro-
sul e centro-oeste do Paraná. Entre as cidades que 
mais recebemos visitantes estão Prudentópolis, Pinhão, 
Laranjeiras do Sul, Pitanga, Candói, Turvo, Irati e Bituruna. 
Os investimentos realizados nos acessos viários e em 
comunicação nas rodovias também tem trazido um bom 

Aproximadamente 4 milhões de pessoas passaram pelo 
Shopping desde sua abertura.

público do importante entroncamento rodoviário entre a BR 
277 e a PR 466. É comum termos visitantes de Curitiba, Foz 
do Iguaçu, além dos vizinhos paraguaios e argentinos. 



ABRIL 2019

REVISTA DO EMPREENDEDOR

31

MATÉRIA

Comemoraremos o primeiro aniversário no dia 26 
de abril, e teremos uma programação para toda a família. 
Os nossos clientes, lojistas e colaboradores podem esperar 
atrações e festividades para brindarmos juntos este primeiro 
ano de atividades. A programação estará em nosso site e 
nas redes sociais, além de divulgação em rádios, TV e outros 
veículos de comunicação. Entre as mais novas conquistas 
para comemorarmos estão as lojas Valisere, Clube Melissa, 
Suh Store, M1 Air Soft, uma megaloja Polo Wear com mais de 
700 m², além da tão esperada inauguração do Mc Donald´s. 
Todas estas novidades devem acontecer até maio, e muitas 
novas negociações estão em andamento.

Continuaremos com grandes promoções nas datas de 
varejo. Traremos novos sistemas de atendimento ao cliente 
para facilitar o empréstimo de carrinhos de bebê, cadeiras de 
rodas e modernizaremos o sistema de troca de cupons para 
trazer maior comodidade aos nossos clientes. Também está 
em estudo avançado o desenvolvimento do Clube de Compras 
e Benefícios do Shopping e a implantação de um aplicativo 
mobile, que trará muitas funcionalidades.

A nossa expectativa e maior desejo é estar sempre à altura 
de Guarapuava e toda a região, contribuir para o desenvolvimento 
local e sermos cada vez mais reconhecidos e prestigiados pelos 
nossos clientes e população. 

Estamos com 92% de ocupação dos nossos espaços 
e, neste primeiro ano, reforçamos a posição de Guarapuava 
como polo regional. Nossa expectativa é de continuidade 
deste trabalho com a força dos nossos lojistas e dos grupos 
empreendedores Cilla e Rotesma que investem capital financeiro 
a expertise para trazerem o melhor para a nossa região.

O nosso shopping é um dos projetos do Bairro 
Cidade dos Lagos, que seguirá gerando impactos positivos e 
trazendo muitas novidades. Quem passar por aqui verá uma 
infraestrutura de primeira com paisagismo diferenciado, belos 
portais de acesso, lagos que embelezam a região e projetos 
de alta relevância como a sede da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (antigo CEFET), o Hipermercado Dal Pozzo, 
o posto Maranello, o Shopping Cidade dos Lagos, o Hospital 
Regional que será referência para o Paraná, torres residenciais 
e comerciais, o Hotel Ibis, um moderno Centro de Tecnologia 
com capital humano vindo Vale do Silício, o início das fundações 
do Hospital Oncológico, já com a unidade de radioterapia em 
desenvolvimento, além de um moderno Centro de Eventos.

QUAL É O PLANEJAMENTO DO SHOPPING PARA 
O MÊS DO ANIVERSÁRIO EM ABRIL? O QUE O 
CONSUMIDOR PODE ESPERAR? 

E O PLANEJAMENTO PARA O RESTANTE DO ANO? 
QUAIS A NOVIDADES PARA 2019?

QUAL É A EXPECTATIVA DO SHOPPING PARA O 
PRÓXIMO ANO DE ATIVIDADES? O BAIRRO CIDADE 
DOS LAGOS ACOMPANHARÁ O DESENVOLVIMENTO 
DO SHOPPING ESTE ANO? 

D e s e n v o l v i m e n t o

experiências para as famílias e facilita a busca de presentes 
dos mais tipos num mesmo local com estacionamento 
amplo e gratuito. Também vemos as expressões culturais, 
esportivas da região sendo manifestadas neste grande 
espaço criado para toda a comunidade. Entendemos que 
Guarapuava vem ganhando cada vez mais espaço entre as 
principais cidades brasileiras e não havia mais como não 
termos um Shopping Center de qualidade, que trouxesse 
orgulho a todos nós. 
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Idealizado pelo professor Agnaldo Almeida Silva, o 
projeto “Tô no tênis” teve início em 2000 e já atendeu mais 
de duas mil crianças em Guarapuava. A iniciativa é executada 
pela ATG (Associação de Tenistas de Guarapuava) e pelo 
Guaíra Country Club. Em sua maioria, os beneficiados pelo 
projeto são crianças dos bairros Boqueirão, Vila Concordia I 
e II e residentes nas proximidades do Clube Guaíra. 

O projeto tem como foco principal desenvolver a 
cidadania através do esporte e proporcionar qualidade de 
vida às crianças. Além disso, com os treinos, alguns talentos 
do tênis já foram revelados, a exemplo do Gustavo Ribeiro, 
10 anos, atleta destaque do projeto, que atualmente está 
em 1º lugar no Ranking Paranaense e em 10º no Brasil na 
categoria 12 anos. 

De acordo com o idealizador e coordenador do 
projeto, Agnaldo Almeida Silva, a iniciativa é mantida com o 
apoio de empresas privadas. “Alguns empresários da cidade 
e o Guaíra Country Clube apoiam e acreditam que o esporte 
é um dos caminhos para proporcionar um futuro melhor para 
as crianças. Através destes patrocínios e parcerias, tornou-
se possível contratarmos uma cozinheira para fazer o lanche 
pós-treino das crianças e estagiários para coordenar os 
treinos dentro e fora de quadra”, explica. 

Outro aluno que teve a vida transformada pelo “Tô no 
tênis” é o Jefferson Nunes, que começou a praticar o esporte 
dentro do projeto aos 10 anos de idade. Agora, 19 anos 
depois, Jefferson é formado em Educação Física e ministra 
as aulas de tênis para os participantes do projeto. “Desde 
os 12 anos eu comecei a jogar campeonatos em diversos 
lugares do Brasil e continuo até hoje sendo atleta. Além 
de praticar, o projeto me estimulou a concluir a graduação 
em Educação Física, então o tênis virou minha profissão e 
pretendo trabalhar pelo resto da vida com isso, porque tudo 
que eu tenho hoje eu consegui através do esporte”, destaca 
o professor. 

A cada três meses, o projeto promove a famosa 
“peneirada” para avaliar as crianças e adolescentes 
que participam dos treinos. Aqueles atletas que mais se 
destacam tem a oportunidade de participar de torneios em 
níveis municipal, estadual e brasileiro. 

QUASE DUAS DÉCADAS DE PROJETO “TÔ NO TÊNIS” 
EM GUARAPUAVA: O ESPORTE ABRE CAMINHOS 

PARA NOVAS REALIDADES 

COMPETIÇÕES 

Atualmente, o projeto atende 72 crianças e adolescentes. 

Foto: Alencar de Souza

Foto: Ascom Prefeitura de Guarapuava

Atleta Gustavo Ribeiro com alguns troféus conquistados através 
de sua dedicação pelo tênis de campo. 
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Em datas especiais como a Páscoa, Dia das Crianças 
e Natal são realizadas diversas atividades e festivais 
para estimular a interação das crianças. Geralmente, são 
arrecadados doces e presentes para doar para crianças 
e adolescentes. Além desta parte de confraternização, 
a questão educacional sempre está em primeiro plano 
no projeto, a partir deste ano, por exemplo, os alunos 
desfrutarão de aulas de reforço de Matemática e Português 
através de parceria com a Unicentro. 

A classe empresarial pode contribuir através de 
doações mensais de qualquer valor em dinheiro. Outra 
maneira é solicitar a urna da Nota Paraná para deixar no 
balcão de sua loja, assim os clientes que não optam por 
colocar o CPF na nota podem depositar sua nota na urna 
para doar o valor às entidades e projetos da cidade. 

O primeiro passo é fazer um cadastro no Guaíra 
Country Clube;

É necessário estar matriculado em alguma escola e 
ter boas notas;

Os treinos tem duração de 1h e ocorrem todas as 
segundas e quartas-feiras, sempre no contra turno escolar;

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

COMO OS EMPRESÁRIOS PODEM CONTRI-
BUIR COM O “TÔ NO TÊNIS”?

COMO FUNCIONA PARA PARTICIPAR DO 
PROJETO? 

Foto: Ascom Prefeitura de Guarapuava

Os treinos ocorrem todas as segundas e quartas-feiras. 
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A partir de 2019, duas integrantes do Conselho do 
Jovem Empresário da ACIG - Rejane Teixeira e Sarah Golinhaki 
- participarão da coordenação das ações articuladas pela Faciap 
Jovem, que é um grupo de representantes dos jovens empresários 
do Estado que visa fomentar a participação do jovem no cenário 
de negócios e no associativismo.

Para a vice-presidente da Coordenadoria Cacicopar 
dentro da Faciap Jovem, Sarah Golinhaki, esta atuação mais 
forte junto à Federação contribuirá para a formação de novas 
lideranças em um contexto regional. “Enquanto integrante da 
diretoria da Faciap Jovem na gestão 2019-2020, meu objetivo 
será expandir os esforços para a região do centro-oeste, em 
especial os municípios menores, visando integrar cada vez mais 
o empresariado regional, em especial o jovem empresário e 
empresária que são o presente, mas também o futuro”, avalia. 

 Com maior representação em nível estadual, o 
CONJOVE tem por objetivo fortalecer a abrangência de suas 
ações ao longo deste ano e firmar-se como um modelo de grupo 
empresarial para a região. A primeira ação de 2019, promovida 
pelo Conselho, será o Feirão do Imposto. 

O QUE É  O FEIRÃO DO 
IMPOSTO? 

CONSELHO DO JOVEM EMPRESÁRIO INICIA O ANO 
COM MAIS REPRESENTATIVIDADE EM NÍVEL ESTADUAL

A iniciativa surgiu em 2002, em Santa Catarina, com o 
propósito de disseminar informação tributária de forma simplificada 

@ACIGGUARAPUAVA
@ACIG.GUARAPUAVA

Atualmente o CONJOVE conta com 42 participantes. 

à população, e atualmente é uma ação conhecida nacionalmente 
e praticada em mais de 20 estados brasileiros durante o mês 
de maio. A principal responsável pela atividade é a CONAJE 
(Confederação Nacional dos Jovens Empresários), que estimula 
os Conselhos Jovens das Associações Comerciais espalhadas por 
todo o Brasil a promoverem ações locais que causem reflexões 
sobre a carga tributária brasileira e a correta destinação dos 
tributos. 

De acordo com o conselheiro do CONJOVE da ACIG, 
Luiz Arnoldo, o principal dia da ação deste ano será em 25 de 
maio. “O Dia D é no dia 25, mas diversas ações serão realizadas 
em Guarapuava durante o mês que vem. O Feirão esse ano 
tem o tema “Menos é Mais”, que remete a ideia de que menos 
impostos é mais dinheiro no bolso do contribuinte, que reforça a 
ideia de que não importa quanto o governo arrecade se não tiver 
o uso correto dos impostos. Além disso, a ação focará muito no 
projeto de reforma tributária”, explica Arnoldo. 

Acompanhe as mídias sociais da ACIG para ficar por 
dentro das ações do Feirão do Imposto que serão realizadas 
durante o mês de maio. 
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