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REVISTA DO EMPREENDEDOR
PA L AV R A D A D I R E T O R I A
Quando as mulheres empreendem a sociedade
ganha! As mulheres empreendedoras estão conquistando
cada vez mais espaço e ganhando impulso – e isso é muito
bom! Não só para as mulheres, mas para a sociedade como
um todo. Muitos estudos comprovam que as mulheres no
empreendedorismo investem mais do que os homens em
educação e saúde, e que os países em que as mulheres têm
maior participação econômica são mais desenvolvidos.
Empreender, por si só representa um enorme
desafio. Idealizar um negócio passando por todas as fases
até se tornar realidade, e depois conseguir se manter no
mercado exige qualidades, tais como capacidade de
aprender, dedicação e persistência.
Em um mercado onde o desemprego atinge
indiscriminadamente homens e mulheres, principalmente

aquelas até um ano após o retorno da licença maternidade,
é preciso exercitar a criatividade.
Para muitas mulheres, a solução está em ter o seu
próprio negócio, e isso representa inúmeras possibilidades,
principalmente para as que abraçaram a maternidade.
Conciliar uma atividade que lhes garantam renda e ainda que
lhes ofereçam flexibilidade de horários, para que possam
cuidar dos filhos, é um sonho alimentado por muitas. Por
isso, empreender pode ser a solução.
A Associação Comercial está aí, com sua equipe de
colaboradores, e toda a sua estrutura, oferecendo produtos e
serviços que com certeza podem ajudar a alavancar o sonho
de empreender de muitas mulheres mães em nossa cidade.
A Revista do Empreendedor é um exemplo de produto que
leva a marca ACIG, e que nos inspira sempre. Boa leitura!
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Empresarial

E V E N T O S E M D E S TA Q U E

1
No dia 26 de abril, ocorreu a inauguração da Loja Alles Store. A
empresa está localizada na Rua Padre Josef Stefan, 672, sala 2,
Colônia Vitória – Entre Rios.

3
No dia 04 de maio, o Estofados Cavalcante abriu um novo espaço
para melhor atender seus clientes. A empresa está localizada na
Av. Sebastião de Camargo Ribas, 623, São Cristóvão.

5
No dia 07 de maio, o presidente da ACIG, Cledemar Antonio
Mazzochin, prestigiou a reinauguração da Dal Posso Imóveis. A
empresa, que atua há 8 anos em Guarapuava, está de casa nova,
localizada na Av. Manoel Ribas, 2407, Centro.

7
No dia 10 de maio, a Biks Store inaugurou um novo conceito de
Bikshop, com maior variedade de modelos, a empresa está localizada
na Rua Quintino Bocaiuva, 1951, Centro.

8

2
No dia 01 de maio, no Espaço Cultural do Shopping Cidade
dos Lagos, a pedagoga Claudinéia Schinemann, lançou o livro
“Preocupações de Criança”, que faz parte de uma coleção que
apresenta algumas preocupações infantis, que muitas vezes são
desconsideradas como importantes ou banalizadas pelos adultos.

4
No dia 06 de maio, o presidente da ACIG, Cledemar Antonio
Mazzochin, prestigiou a inauguração da nova agência Cresol Vale
das Araucárias, em Guarapuava. A agência está localizada na Rua
XV de Novembro, 7308, Centro.

6
No dia 09 de maio, o presidente da ACIG, Cledemar Antonio
Mazzochin, e a vice-presidente da ACIG, Maria Inês Guiné, participaram da abertura do 3º Liquida Imóveis Guarapuava, no estacionamento do Shopping Cidade dos Lagos.

8
O Zaca Barber está atendendo em novo endereço, Rua General
Rondon, 690, Bairros dos Estados.
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Novos Sócios

BEM-VINDOS À ACIG

Estes são os mais novos elos de nossa corrente associativista

1

2

Empreiteira Santo Inácio

Kellen Kretschmer Training

3

4

Manain Contabilidade/ Revista Casa

Network Informática

5

6

Muv

Supera

10
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BEM-VINDOS À ACIG

Estes são os mais novos elos de nossa corrente associativista

7

8

Agrocampo Produtos Agropecuários

Carolle Stores

9

10

Delícias da Rô – Bolachas Caseiras

Comércio de Rações Nossa Senhora Aparecida

11

Nanná Tramontina
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COLUNA
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MINHA HISTÓRIA DE
EMPREENDEDORISMO

Por Sônia Huren
Há 32 anos, eu vim de Prudentópolis para Guarapuava,
com o objetivo de ajudar a minha irmã Maria Helena em uma
padaria que ela havia aberto aqui. Fiquei dois anos apoiando o
empreendimento dela, até que resolvi – junto com meu irmão
Carlos – abrir uma padaria própria.
Tivemos a oportunidade de comprar um espaço bem
pequenininho, onde ficamos por oito meses, já com o nome
Panificadora Alvorada. Nesse período de início, nós tínhamos uma
produção muito grande de pães para comercializar “na rua”, eram
em torno de 12 a 15 mil pães vendidos e distribuídos nos bairros,
diariamente, com uma Kombi. Hoje acho que isso nem existe em
Guarapuava, mas nosso começo foi assim. Lembro que nós nem
tínhamos confeiteira, algumas coisas como sonho e nega maluca
eu mesma fazia a noite para vender de manhã.
Após alguns meses, surgiu a oportunidade de comprar
o ponto onde a panificadora funciona até hoje, na Rua Prefeito
Moacir Júlio Silvestre, 1222. Nesse período de mudança do
espaço físico, o meu irmão que era meu sócio decidiu mudar-se
para Cascavel para abrir outra padaria. Então, eu me casei, e o
meu marido Dorival tornou-se meu sócio.
Depois que mudamos de endereço, o negócio só
expandiu, tanto em relação à produção quanto em relação
aos clientes. Hoje, temos 13 colaboradores, entre padeiros,
confeiteiras e atendentes, e uma característica que nos deixa
muito felizes é que alguns desses trabalhadores estão conosco
desde o início da história da panificadora. Ainda hoje, mesmo com
colaboradores qualificados, sempre que eles precisam de uma
ajuda eu contribuo com a produção, seja na parte da confeitaria

12

ou da padaria. Posso dizer que entendo de todas as partes do
negócio, desde a produção à administração. Além do quadro
de funcionários, nossas filhas Isabela – formada em Nutrição –, e
Rafaela – estudante de Direito -, nos auxiliam nas demandas da
padaria. A Rafaela fica menos tempo na empresa, porque está na
correria da graduação, mas a Isabela vai começar a acompanhar a
produção, aplicando seus conhecimentos como nutricionista.
Trabalhar com esse tipo de negócio sempre é muito
puxado em relação aos horários. Atualmente, eu e meu marido
revezamos os turnos, mas por anos e anos nós levantamos às 5h
e fechamos a padaria às 22h30, sem ir embora para almoçar nem
nada. Nós só não trabalhamos na sexta-feira santa e no primeiro
dia do ano. Mas, apesar desta rotina, temos um amor enorme
pelo nosso negócio, sendo o principal motivador atender bem aos
clientes. O atendimento é muito importante, você dar bom dia,
boa tarde, chamar o cliente pelo nome, fazer brincadeira, estar
sempre com um sorriso no rosto. Isso é o que faz com que nossos
clientes estejam conosco há gerações e gerações, sendo que
muitos vieram aqui pela primeira vez bebezinhos e, hoje, ainda
nos prestigiam, já com seus filhos.
O nosso plano administrativo, nosso próximo passo, é
começar a servir almoço também, pois os clientes nos pedem
muito. Aqui é uma região onde temos hospitais, pessoas
idosas circulando, bastante movimentação. Por isso, já estamos
planejando uma reforma para viabilizar esta ideia, podem esperar
por novidades. Para nós, é uma satisfação enorme completar 30
anos de empreendedorismo com a Panificadora Alvorada, neste
mês de junho.

JUNHO 2019

REVISTA DO EMPREENDEDOR

JUNHO 2019

13

REVISTA DO EMPREENDEDOR

EMPRESA

1 ANO
Comércio de Rações Nossa Senhora Aparecida
KNN Idiomas
Mercurio Telecom LTDA
Restaura Jeans
Carolle Store

FUNDAÇÃO
30/06/18
29/06/18
26/06/18
21/06/18
19/06/18

EMPRESA

FUNDAÇÃO

23 ANOS
Playtronic Produções

01/06/96

24 ANOS
Visual Propaganda

18/06/95

26 ANOS
Imobilária Gralha Azul
Fisk Guarapuava
B Milk

28/06/93
25/06/93
01/06/93

27 ANOS
Loja Central

01/06/92

28 ANOS
Grisauto Escapamento

27/06/91

29 ANOS
Micheletto Madeiras
Repinho
Eva Schran de Lima - Contadora
Di Bom Tom

18/06/90
18/06/90
18/06/90
01/06/90

30 ANOS
Panificadora Alvorada

02/06/89

31 ANOS
Açougue do Wande

06/06/88

34 ANOS
J. Losso Assessoria Imobiliária
Esquadria de Ferro Centro Oeste

14/06/85
01/06/85

38 ANOS
Jamalito Confecções

01/06/81

42 ANOS
Rolmaq

10/06/77

43 ANOS
Gresga
Carrocerias Aeroporto

28/06/76
01/06/76

2 ANOS
Adria Premium Hotel
Ponto das Capas
Balão da Informática

28/06/17
07/06/17
05/06/17

3 ANOS
KR Diesel Mecânica e Reprogramação
Estação do Cachorro Quente
King Colchões e Estofados
Influx Guarapuava

23/06/16
20/06/16
06/06/16
03/06/16

5 ANOS
Ecologic Garden Hotel Fazenda e Eventos

17/06/14

6 ANOS
Metalkit
RK Contábil
Link Monitoramento
Produza Eventos

20/06/13
19/06/13
10/06/13
03/06/13

7 ANOS
Fábrica dos Óculos
Kuba Inteligência da Informação
Cantina Grill

28/06/12
14/06/12
13/06/12

8 ANOS
Claudio Cabeleireiro
Augustin
Atelier Espaço da Noiva

24/06/11
21/06/11
13/06/11

9 ANOS
Confira
Luciano Ortiz
Follow Investimentos

16/06/10
06/06/10
01/06/10

10 ANOS
Slim Medic
Honda Saikon Veículos

23/06/09
01/06/09

11 ANOS
Trans Teixeira

44 ANOS
Erva Mate 81
Gráfica Impresset

01/06/75
01/06/75

11/06/08

12 ANOS
Tratorcase S/A

46 ANOS
Agroboi

20/06/73

04/06/07

13 ANOS
Xuxa Bike
Reptec Store

70 ANOS
Casa Real

10/06/49

22/06/06
19/06/06

14 ANOS
Oficina do Osni
DValore Contadores e Consultores
Imperium Imóveis
Crestani Peças e Serviços

22/06/05
17/06/05
08/06/05
01/06/05

17 ANOS
Cereal Beneficiamento
B&N Hotel Express
Bom Jesus Automóveis

17/06/03
15/06/03
13/06/03

18 ANOS
Empreiteira Santo Inácio
MB Jóias

06/06/01
05/06/01

19 ANOS
LSR - Escritório de Engenharia
Mservice
Refriauto
Lado a lado Modas
Lupis Tecnologia e Sistemas

14/06/00
13/06/00
13/06/00
06/06/00
01/06/00

22 ANOS
Promissor Seguros
Trevo Materiais de Construção
La Fonte Modas
Scartezini e Meirelles LTDA
Peixaria Trianon

18/06/97
10/06/97
04/06/97
02/06/97
02/06/97

14

NOVOS ASSOCIADOS
EMPRESA
MS Bebidas e Conveniências
Dironete Móveis Usados
Jornal Correio do Cidadão
Restaurante Paladar LTDA
Divertidamente
Compass Tecnologia da Informação
Comércio de Rações Nossa Senhora Aparecida
Multifer
Família Rubbo Restaurante
M1 Airsoft
Panificadora Santa Rita
Mudanças Andorinha
MV. Imóveis
Habitare Imóveis
Dom Barbone
Lucrare Soluções Tributárias
Cozinha da Arlete
Evolua
Delicias da RO - Bolachas Caseiras
Donna Fashion Store
Guaragro Fertilizantes

ADESÃO
22/04/19
22/04/19
24/04/19
24/04/19
24/04/19
03/05/19
03/05/19
06/05/19
06/05/19
06/05/19
06/05/19
14/05/19
14/05/19
14/05/19
14/05/19
15/05/19
15/05/19
15/05/19
16/05/19
16/05/19
17/05/19
JUNHO 2019
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Mais que um SUV, um SUVW

Agende seu Best Drive
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INTEGRACIG
17 de Maio de 2019

Roberto Ribas Filho e Alan Patrick Scariott
(Guarapuava Diesel)

Vanessa Wunsch Santini e Raphael Santini
(Santini Odontologia Estética e Implantes)

Jacson Sell
(Auto Peças Bonsucesso)

Paula Fonseca e Maylson Monteiro
(Farmácia Trajano)

Natalia Silva de Souza, Mariane Correia
Sampaio, Mauricio Gomes Matecoski e
José Elias Gurnaski (Orthodontic)

Marcio Pedroso e Mauri Pedroso
(Mp Corretor de Imóveis)

Ana Paula Santos, Dionete Oliveira e
Leslie Lemos (Dironete Móveis Usados)

Andrea Tereza Kluber
(Mp Corretor de Imóveis)

Larissa Carvalho (Bs Assessoria), Paula Blanc
(Maria Bonita), Daviele Bortolanza, Leandro Silva
e Amanda Monteiro (Bs Assessoria)

Andrigo Dubiela, Leonardo Fabiani,
Paulo Guedes e Jhonattan Teixeira
(Machado Guedes Advogados Associados)

Luiz Lopes, Silmara Bochnia
e Rafael dos Santos (Acig)

Paulo Roberto Santos de Lima e
Fernando Volanin (Acig)

Tiago Martins, Flávia Letícia, Rogério Mattos e
Gabriel Cruz (Mattos e Martins)
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Alessandra Royer e Reinaldo Juliani
(Energisa Sul-Sudeste)

Jocelia Mendes de
Albuquerque (Evolua
Cooperativa de Crédito)

Valdemar Deon Sobrinho
(Afufape)

Jones José Domingues da Silva, Edmilson Ferreira
e Sebastião Galvão (Aliança Contabilidade)

Daiçon Maciel (Shopping
Cidade dos Lagos) e Janos de
Matos Horst (DellAnno)

Delson Portela de Paula
(Ecodecor)

Samara Maciel Tibes e Sabine
Essert (Rede Tv Play)

Fernanda Feo e Luiz Manoel
Oliveira Martins(Farmácia Trajano)

Saulo Maestri (Relevanz Engenharia)
e Flavio Sichelero (Faax Imóveis)

Cristina Esteche, Ellen Bruger, Gilson Boschiero,
Adriana Gardacho e Larissa Ortiz (Portal RSN)
Fotos: ACIG
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Com Prinex, a sua encomenda
chega na hora que você precisa.
Faça um teste:
princesadoscampos.com.br/prinex
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A p re s e n t a

DIA DOS NAMORADOS: MAIS DE 60%
DOS PRESENTEADOS SÃO CASADOS
É isso mesmo! De acordo com estudos
realizados pela RPC, o dia é dos namorados, mas
quem mais recebe presentes são as esposas e
esposos. A data, considerada importante para
o comércio brasileiro, teve uma estimativa de
injetar – no último ano - aproximadamente 15,6
bilhões de reais na economia, sendo que 93,5
milhões de brasileiros tinham a intenção de
presentear alguém em 2018, ou seja, 44% da
população. No Paraná, a mobilização em torno
da data também é bastante representativa,
sendo que 64,5% dos paranaenses pretendiam
presentear o seu amor em 2018, conforme
indica pesquisa da Fecomércio/PR.
Dados levantados a partir de pesquisa
realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito

(SPC Brasil) e pela Confederação Nacional
de Dirigentes Lojistas (CNDL), em todas as
capitais do país, evidenciaram que, entre os
consumidores do Dia dos Namorados, os
casados aparecem como maioria, totalizando
64%, seguido pelos namorados com 30% e os
noivos com 5%.
E como está a população de Guarapuava?
Temos um expressivo número de pessoas
casadas? Em comparação com as cidades do
Estado, Guarapuava figura em terceiro lugar
entre as cidades que mais possuem pessoas
casadas, atrás apenas de Francisco Beltrão
e Cascavel. Além disso, a cidade também
está acima da média nacional com relação à
população casada.

CASADOS

(%) de pessoas casadas ou que vivem
com o companheiro no Paraná

18
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Quanto aos presentes, a pesquisa da Fecomércio/PR aponta que os paranaenses preferem presentear
o seu amor com vestuário, calçados, artigos de perfumaria e jantares. Confira a tabela completa:

A maioria dos entrevistados (43%)
afirma que pretende gastar entre R$50,00
a R$100,00 no presente do seu par. Outros
33% estão planejando gastar de R$101,00 a
R$150,00; 16% presentearão com valores entre
R$151,00 e R$200,00; e outros 8% gastarão
mais de R$300,00. No entanto, antes de
efetivar as compras de Dia dos Namorados,

74% dos consumidores declararam - na
entrevista encomendada pela CNDL – que
pretendem fazer pesquisa de preço, seja
online, no shopping ou no comércio de rua.
Em relação aos locais preferidos de consumo
dos paranaenses, o comércio de rua ocupa o
primeiro lugar, seguido do shopping e das lojas
de departamento.

Para além do presente...
Outra característica interessante referente
ao Dia dos Namorados é a procura dos casais
por comemorar a data com um jantar romântico.
Dados da Answer The Public demonstram que os

termos mais buscados pelos internautas no mês
que antecede a data comemorativa são: “onde ir
no dia dos namorados”; “onde jantar no dia dos
namorados” e “onde passar o dia dos namorados”.

Quer informações, insights, palestras, soluções de mercado aqui da região? Conte com a gente informações@rpc.com.br
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DICAS PARA O DIA DOS NAMORADOS
Presentes
Dicas da Arezzo:
Bolsas shopping, crossbody e faco; botas
west, salto médio, coturno, urbano e
tratorada; e tênis solado alto e slip on.

Dicas da Plante Mudas:
Buquê de rosas, flores do
campo e orquídeas.

Dicas da Touchic:
Roupas femininas com listras, amarração,
animal print, e cores fortes no marrom, marsala,
tons terrosos. Para os homens, as sugestões são
as camisas xadrez e jeans.

Dicas da Gouveia:
Relógios smartwatch, extra fino e slim
masculino ou feminino; óculos de sol
Ana Hickmann e Ray Ban; e pulseiras,
brincos e anéis folheados à ouro e prata.

Dicas da Lumia:
Massagem relaxante, limpeza
de pele e detox corporal, para
se preparar e ficar linda no Dia
dos Namorados.

O que fazer
O Hotel Küster vai promover um jantar no dia 12 de junho,
a partir das 19h30, na sala Votorões, com som do DJ Wiliam.
As reservas podem ser feitas através do celular: 99815-0031.
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Orientação Sindical

O PAPEL DO SINDICATO DO
COMÉRCIO DE GUARAPUAVA

Abrão José Melhem
Advogado, vereador e presidente do Sindicato do
Comércio Varejista de Guarapuava.

O Sindicato do Comércio Varejista de
Guarapuava-PR foi fundado em 24 de abril de
1959, com a denominação de Sindicato do
Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de
Guarapuava, o qual abrangia os municípios de
Pinhão, Pitanga e Laranjeiras do Sul. Sendo que,
posteriormente, com a extensão de sua base
territorial chegou a mais 17 municípios de toda a
nossa região. Ainda o Sindicato é a entidade que
tem a personalidade jurídica para discutir junto
ao Sindicato dos Empregados do Comércio,
quanto às convenções coletivas de trabalho,
as quais ditam as normas de funcionamento do
comércio, bens e serviços.
Ainda é responsável pela abertura do
comércio em datas especiais, sendo que estas
decisões são tratadas como Sindicato Obreiro
para fixar datas e horários, sempre abertos às
solicitações da Associação Comercial e outras
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entidades congêneres, portanto o Sindicato sempre
procura atender aos reclames e necessidades de
nosso empresariado, sendo que também atende
às necessidades de outros municípios quanto ao
mesmo assunto.
Cada mês de julho são renovadas as convenções coletivas de trabalho e, principalmente,
com relação ao período natalino procura-se
estender ao máximo o horário de funcionamento
do nosso comércio, propiciando vendas maiores
e consequentemente um ganho maior para
nossos colaboradores. Há uma solicitação do Poder Executivo que este ano em que o município
comemora seus duzentos anos, no dia 09 de
dezembro seja diferente dos outros anos, em face
de várias festividades e, portanto, o feriado será
determinado pelo Senhor Prefeito. Frise-se que
todas as datas especiais, já se encontram incluídas
na convenção coletiva de trabalho.
A convenção coletiva é dividida em seis
documentos: Comércio em Geral; Concessionárias;
Materiais de Construção; Peças e Acessórios;
Mercados e Shopping. Confira as determinações
do seu ramo específico através do link: http://
www.sindigua.com.br/paginas/2018_2019.
Para mais informações sobre a convenção
e o horário de funcionamento do comércio
de Guarapuava, entre em contato através dos
números: 3623-6000 ou (42) 99931-7209.
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FEIRÃO DO IMPOSTO 2019 PROMOVE CONSCIENTIZAÇÃO
SOBRE A IMPORTÂNCIA DA REFORMA TRIBUTÁRIA

No centro de Guarapuava, integrantes do Conjove realizaram intervenção urbana
de conscientização sobre a correta aplicação dos impostos arrecadados.

No dia 25 de maio, o Conjove (Conselho do Jovem
Empresário) promoveu diversas ações em Guarapuava,
visando a conscientização da população sobre a correta
aplicação dos tributos recolhidos no país, e em defesa da
Reforma Tributária. A ação integra um contexto nacional
de mobilização da classe empresarial em relação ao tema
dos impostos, portanto, além de Guarapuava, mais de 100
cidades do país também realizaram ações na data.
“25 de maio foi escolhido como o dia D, pois se
estima que o brasileiro trabalhe até essa data somente
para pagar impostos. Então, são quase cinco meses de
arrecadação do trabalhador para destinar aos cuidados do
poder público, o que evidentemente representa uma carga
tributária altíssima. É importante ressaltar que o Feirão do
Imposto não luta pelo fim da cobrança dos tributos, mas
pela sua diminuição, e emprego correto dos recursos
públicos”, afirma a coordenadora do Feirão em Guarapuava,
conselheira do Conjove Lilian Waschburger Cadore.
Para mostrar ao consumidor, de modo prático, a
realidade sobre o quanto a população paga em impostos,
o Conjove convidou as empresas associadas à Acig para
comercializarem parte de seus produtos sem o valor dos
tributos. No total, mais de 80 empresas participaram da ação,
somando a adesão do Centro e do Shopping Cidade dos
Lagos. “Nós distribuímos tags de preço para as empresas
participantes, então os consumidores conseguiram visualizar
quanto o produto custa sem o valor do imposto e com o
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valor do imposto. Dependendo do produto, o tributo chega
a representar quase 70% do valor total”, explica Cadore.
Além das ações comerciais, o Conselho também
realizou dois momentos de intervenção urbana e
conscientização. O primeiro, no calçadão da Rua XV de
Novembro, em frente ao Banco Santander, e o segundo no
Shopping. “No centro da cidade, nós expusemos um carro
no modelo Toyota Corolla, para indicar a taxa de tributos
pagos em produtos de alto valor, já no Shopping fizemos
panfletagem, abordando os consumidores para falar sobre a
Reforma Tributária”, explica a conselheira.

Histórico do Feirão
do Imposto

A iniciativa faz parte da 17ª edição do Feirão do
Imposto, promovido pelo CONAJE (Confederação Nacional
dos Jovens Empresários) e disseminada pelos Conselhos
Estaduais e suas entidades filiadas. Em Guarapuava,
são realizadas ações do Feirão desde 2009, sempre sob
coordenação do Conjove.
Este ano, o conceito do Feirão esteve centrado na
premissa: MENOS É MAIS, ressaltando que menos imposto
é igual a mais soluções para o Brasil. A ação mostra a relação
negativa gerada pela união de má gestão dos recursos
públicos e os altos índices tributários que castigam os
brasileiros.
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Projeto do bem

ENXERGAR O MUNDO COM OUTROS OLHOS:
CUIDADO VISUAL É UMA DAS FRENTES DE ATUAÇÃO
DO LIONS CLUBE DE GUARAPUAVA

Atualmente o Lions de Guarapuava conta com aproximadamente 40 membros.

O Lions é um clube de serviços fundado em
1917, nos Estados Unidos, que se expandiu pelo
mundo a partir de 1920, tor nando-se um grupo
em escala inter nacional com o objetivo de atender
causas humanitárias e promover trabalhos voltados
para as comunidades locais. Atualmente, o Lions
conta com mais de 1,4 milhões de associados em
210 países e regiões geográficas, que seguem o
ideal: “a comunidade é o que fazemos dela”.
Em Guarapuava, o clube iniciou em meados
da década de 1960 e foi extinto em 1994, ficando
sem funcionamento na cidade durante mais de
20 anos. Então, em 2016, o Lions voltou a atuar
sob a presidência do professor Valdir Michels, e
hoje quem preside o grupo é a Clélia Michels.
Até 1987, o Lions era um grupo exclusivamente
masculino, mas após essa data passou a contar
com a participação de mulheres, que agora atuam
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na presidência em diversas regiões do mundo.
De acordo com o ex-presidente do Lions,
professor Valdir Michels, a atuação do grupo
funciona em cinco principais áreas: combate
à fome, câncer infantil, combate ao diabetes,
cuidado visual e meio ambiente. Para articular
tais ações, os leoninos reúnem-se semanalmente
e promovem eventos sociais para arrecadação
de verba. “Nossas reuniões ocorrem todas as
segundas-feiras, às 19h, em uma sala cedida no
Hotel Küster. Recomeçamos em 2016 com 20
membros, hoje já somos em 40. Para viabilizar
os projetos sociais do Lions são realizadas
campanhas, jantares beneficentes e eventos para
arrecadar recursos, uma das iniciativas é a Noite
da Sopa na chegada do inver no, por exemplo.
Todo o dinheiro arrecadado é investido em nossos
projetos sociais”, explica.

JUNHO 2019

REVISTA DO EMPREENDEDOR

MATÉRIA

Projeto do bem

Cuidado visual de estudantes
do ensino municipal

O cuidado visual é um dos pilares de
atuação do Lions Internacional desde 1925. Em
Guarapuava, o projeto é realizado desde 2017,
sendo que mais de 200 crianças - estudantes do
ensino municipal - já foram atendidas. A ação
funciona da seguinte forma:
1 – São arrecadadas armações de óculos
com o apoio da comunidade;
2 – Os leoninos visitam as escolas municipais para fazer um levantamento das crianças
que possuem algum problema visual;
3 – São viabilizadas consultas – gratuitamente - para estas crianças com médicos
especialistas;
4 – Os integrantes do Lions compram as
lentes de grau para as armações arrecadadas
Em Guarapuava, mais de 200 crianças já foram
e distribuem para as crianças. Cada estudante
atendidas pelo projeto de cuidado visual do Lions.
escolhe a sua armação.
“Tem crianças que tem baixo aproveitamento escolar por conta do problema visual, que é algo, a princípio,
fácil de resolver. Mas, temos relatos de mães que dizem ‘eu sabia que meu filho precisava de óculos, mas entre
comer e comprar os óculos, nós optamos por comprar comida’. Então, aí está a importância desse projeto. Nós
queremos deixar um legado na sociedade, melhorando o aproveitamento escolar dessas crianças ao viabilizar
os óculos que elas tanto precisam”, afirma o professor.

1

Como a classe empresarial pode ajudar o projeto?

Doando armações de óculos nos seguintes pontos de coleta: CCBEU, Plante Mudas, Comercial Oeste, Guarapet, Futura
Cursos, ACIG, Rádio Cultura, Ótica Ocular. As doações podem ser feitas também diretamente aos associados do Lions;

2

Doando dinheiro para a compra das lentes;

3

Participando do Lions Clube, através das reuniões semanais –
todas as segundas-feiras, às 19h, no Hotel Küster.

Para mais informações entre em contato com o professor Valdir, no (42) 99967-7308.
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D A M AT É R I A - P R I M A À I N D U S T R I A L I Z A Ç Ã O :
V O C Ê C O N H E C E O C H Á M AT E L E G I T I M A M E N T E
G U A R A P U AVA N O ?
2 – E COMO SURGIU O MAIS MATE?
Sempre foi um sonho lançar a linha de chás
prontos para consumo. O projeto começou em 2015,
com o desenvolvimento do projeto e aquisições
de maquinários para fabricar o chá. Assim surgiu
o Mais Mate, fabricado com erva mate da nossa
região. Todo o processo é feito em nossa empresa: a
infusão para o preparo do extrato do mate tostado,
a pasteurização e o envase automatizado. Em
fevereiro de 2019 foi lançado o Mais Mate Guaraná,
primeiro da nossa linha de chás prontos.
3 – JÁ TEM UM PLANEJAMENTO DO
C H Á D A S E R R A PA R A L A N Ç A R N O V O S
SABORES DE CHÁ PRONTO?

Desde fevereiro deste ano, nas prateleiras dos supermercados e nas lanchonetes de Guarapuava surgiu uma nova
opção de chá pronto para consumo: o Mais Mate. Trata-se
de um produto 100% produzido em nossa cidade, desde
a utilização das matérias-primas até a industrialização. Para
saber mais sobre essa inovação, a Revista do Empreendedor
entrevistou os sócios-proprietários da empresa Chá da
Serra, André Rossetto e Silmara A. F. Schier, que são os
idealizadores deste novo produto.
1- COMO TEVE INÍCIO A HISTÓRIA DA
E M P R E S A C H Á D A S E R R A E M G U A R A P U AVA ?
Começamos nossas atividades em maio de 2013,
estávamos pesquisando possibilidades para empreender e,
por incrível que pareça, nesse período estávamos passando
por dificuldade financeira. Talvez isso tenha impulsionado
mais ainda a vontade de empreender. Com a evolução
da marca Chá da Serra, lançamos nossa linha de chás
gourmet que ganhou espaço no mercado nacional e, hoje,
atendemos todo o Brasil, principalmente lojas especializadas
em produtos naturais. Durante esses anos, a Silmara se
especializou e, hoje, tem formação de sommelier de chás
e tea blender, além da formação em Engenharia Química.
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Sim. Além do Mais Mate Guaraná - que
é uma composição exclusiva de extrato de mate
tostado com extrato de guaraná – o segundo sabor
está para ser lançado: o Mate+ Guaraná +Açaí.
No segundo semestre de 2019 teremos o terceiro
sabor, também com composições exclusivas e com
os verdadeiros sabores de cada ingrediente. As
perspectivas de crescimento são boas e temos várias frentes
de trabalho, hoje atendemos o varejo, distribuidores e food
service. Temos em mente a demanda por produtos novos
e de qualidade, por isso sempre investimos em pesquisas,
treinamentos, equipamentos e cursos.
4 - C O M O T E M S I D O A A C E I TA Ç Ã O D O
P R O D U T O E M G U A R A P U AVA ?
Estamos com boa aceitação e com várias reposições.
Estamos presentes em mais de 100 pontos de Guarapuava,
desde restaurantes, padarias, lanchonetes, cantinas escolares
e outros canais de food service da cidade.
5 - A L É M D E G U A R A P U AVA , E M Q U A I S
O U T R O S M E R C A D O S O M A I S M AT E E S TÁ
INSERIDO? E QUAL É O DIFERENCIAL DESTE
C H Á PA R A O S O U T R O S D O M E R C A D O ?
Guarapuava, Turvo, Pitanga, União da Vitoria, Irati,
Prudentópolis, Ponta Grossa, Curitiba e Chapecó. O diferencial
está na composição da erva mate produzida na Serra da
Esperança, que tem um sabor diferenciado e proporciona o
verdadeiro sabor do mate. A bebida é feita da infusão do
mate tostado, misturado com outros extratos naturais.
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Tradição aliada à inovação: Adria Hotel
consolida-se como um empreendimento
de alto padrão em Guarapuava
Nesta edição de junho, a Revista do Empreendedor traz
uma entrevista com os empresários Rodrigo Junior Scalabrin
e José Roberto Gosmann, sobre a nova gestão do Adria Hotel
e os diferenciais do empreendimento na cidade.
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A HISTÓRIA DO ADRIA HOTEL
COMEÇOU NA DÉCADA
DE 60, CERTO? CONTEM
BREVEMENTE ESSA HISTÓRIA DE
EMPREENDEDORISMO.
De fato, o Adria Hotel é uma referência para quem quer ser bem recebido,
está no nosso DNA. São mais de 50 anos
recebendo nossos hóspedes com carinho,
conforto e profissionalismo.
QUANDO VOCÊS ASSUMIRAM A
ADMINISTRAÇÃO DO HOTEL?
POR QUE DECIDIRAM INVESTIR
NO RAMO DE HOTELARIA E NESTE
HOTEL EM ESPECÍFICO?
Passamos a comandar o Adria
no início de 2017. Percebemos que a
cidade está em um ciclo sustentável de
expansão e que poderíamos oferecer
um espaço diferenciado em tudo, bem
localizado, com acomodações adequadas,
boa infraestrutura e equipes receptivas
bem treinadas. Entendemos que o Adria
poderia suprir esses requisitos.
O QUE MUDOU NO ADRIA DESDE
QUE VOCÊS ASSUMIRAM? FORAM
REALIZADAS REFORMAS, NOVAS
PADRONIZAÇÕES?

O Adria Hotel está localizado na Rua Vicente Machado, 1758.
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O Adria tem 50 anos de tradição e
isso é um referencial importante. Investimos
em reformas profundas em todos os
setores do hotel. As acomodações agora
são reconhecidamente de alto padrão. A
fachada destaca o empreendimento, que
internamente ganhou em modernidade
e beleza. Treinamos muito o pessoal e
melhoramos significativamente o serviço da
cozinha. O resultado é termos conquistado
um novo patamar de reconhecimento,
inclusive o grau 4 estrelas de classificação
hoteleira.
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QUE DICAS VOCÊS DARIAM PARA
QUEM QUER EMPREENDER? O
QUE PRECISA FAZER PARA QUE O
NEGÓCIO PROSPERE?
Cada um tem sua própria receita para
empreender e ter sucesso nisso. Determinação,
não ter medo de errar, ter um compromisso
em acertar e estar presente no dia a dia da
empresa parecem ser os ingredientes comuns
a quem deseja empreender com êxito. Dá
muito trabalho, mas vale a satisfação de ver
seu projeto concretizado.

A história do Hotel Adria teve início em 1966, em Guarapuava.

POR FIM, DEIXEM UM RECADO PARA
A CLASSE EMPRESARIAL E/OU SEUS
CLIENTES.
Todos são bem-vindos ao Adria.

COMO ESTÁ O SEGMENTO DE HOTELARIA
EM GUARAPUAVA? O SEGMENTO TEM
ACOMPANHADO O DESENVOLVIMENTO
DA CIDADE?
O Adria se reinventou, oferecendo produtos e
serviços de primeira. Nossos índices de ocupação estão
interessantes e em ascensão, indicando que o conceito
Premium que implantamos atendem plenamente os
interesses da cidade e dos nossos hóspedes.
QUAL É O DIFERENCIAL DO ADRIA EM
GUARAPUAVA E REGIÃO?
Certamente nos destacamos pelo atendimento,
cortesia e localização, que é central. Oferecemos instalações e um receptivo 4 estrelas, algo importante para a
demanda que a região tem criado mais recentemente.
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O café da manhã variado e de qualidade é
um dos diferenciais do hotel.
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NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARTICIPA

ATIVAMENTE DAS INICIATIVAS INOVADORAS DE GUARAPUAVA
O Núcleo de TI se reúne todas as terças-feiras, às 9h, na sede da ACIG.

Atuante desde 2013, o Núcleo de Tecnologia da
Informação da ACIG conta com 17 participantes. Através de
suas reuniões semanais, o Núcleo tem articulado melhorias
para o setor de tecnologia na cidade, além disso, junto com
diversos parceiros – Laboratório de Ideias da Prefeitura de
Guarapuava, Cidade dos Lagos, Sebrae, Unicentro, UTFPR,
Valley Coworking, Faculdade Guairacá, Centro Universitário
Campo Real, Faculdade Guarapuava, entre outras instituições – tem formatado um Ecossistema de Inovação em
Guarapuava.
Este Ecossistema de Inovação, a partir do ano que
vem, contará com um espaço físico para desenvolver ideias
inovadoras: o Celeiro de Inovação. Para o coordenador do

Núcleo de Tecnologia da Informação da ACIG, Rui Primak,
o Celeiro será um ambiente propício para estimular a
inovação, a pesquisa, a ciência e a tecnologia. “Um espaço
como o Celeiro é um projeto sem precedentes na história
de Guarapuava, e acredito que em nível de Paraná também.
Será um local bonito que, de certa forma, vai aglutinar o
trabalho das empresas e das entidades regionais, em um
espaço onde se possa respirar e vivenciar a inovação no
dia a dia. Eu acho que o impacto para Guarapuava e toda
a região será muito grande, principalmente por termos a
possibilidade de sair de uma condição de importador de
tecnologia para, quem sabe, na sequência, nós já podermos
exportar para outros municípios”, avalia Primak.

Em recente reunião, o NTI recebeu a visita do
prefeito de Guarapuava, Cesar Silvestri Filho, do secretário
de desenvolvimento econômico e inovação, Sandro
Abdanur, do comandante do Corpo de Bombeiros, major
Sanches, e do empresário, Odacir Antonelli. Na reunião
foi discutido: o trabalho desenvolvido pelo Núcleo de
TI; a função do Celeiro de Inovação que será construído
no bairro Cidade dos Lagos; e a experiência do prefeito
Cesar em sua viagem recente para o Vale do Silício.
Na ocasião, o prefeito relatou algumas das
características que lhe chamaram atenção no Vale do
Silício, local que abriga as maiores e mais valiosas empresas
de tecnologia do mundo. “Durante os dias em que estive
lá, fiz anotações sobre impressões pessoais e hoje pude
compartilhar com o grupo para buscarmos formas ainda

mais concretas de implantação em nossa cidade, que
caminha para ser cada vez mais inovadora. Já sabíamos
do nosso potencial e, no Vale do Silício, conhecemos
ferramentas e projetos inspiradores para desenvolvermos
aqui com nossos talentos”, afirmou Cesar Silvestri.
O empresário Odacir Antonelli explicou como
funcionará o Celeiro de Inovação que será construído
no bairro Cidade dos Lagos para abrigar o Ecossistema
de Inovação de Guarapuava e região. A construção
tem previsão de inauguração para o primeiro semestre
de 2020. “O edifício terá quatro andares, sendo que o
primeiro será destinado para o estímulo e fortalecimento
de startups e os outros três para locação de espaços
de trabalho para empresas focadas em inovação e
tecnologia”, afir ma.

Reunião do Núcleo reúne representantes do poder
público e setor privado para discutir inovação
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HISTÓRIA DE EMPREENDEDORA GUARAPUAVANA É

RECONHECIDA ENTRE AS MAIS INSPIRADORAS DO PARANÁ
Das 69 histórias inscritas, 12 foram selecionadas para a grande final do 1º Prêmio Mulher Empreendedora.

No último dia 23 de maio, ocorreu a cerimônia da
1ª edição do Prêmio Mulher Empreendedora – Sua história
inspira a minha, promovido pela Faciap Mulher, em Curitiba.
Na ocasião, a grande vencedora do prêmio foi revelada, e as
12 finalistas - representantes das coordenadorias regionais das
Associações Comerciais do Estado - foram homenageadas.
A premiação tem como objetivo fomentar o empreendedorismo feminino e destacar a forte representatividade
de mulheres em cargos de direção e no ambiente de
negócios. De acordo com a presidente da Faciap Mulher,
Rosângela Sonda, através da divulgação da trajetória de
ascensão profissional destas empresárias, outras mulheres
serão inspiradas. “Muitas vezes as mulheres não se
valorizam. Elas acham que as histórias delas não precisam
ser divulgadas, porque acham que são histórias comuns.
Fazendo esse prêmio e mostrando essas trajetórias de
sucesso, de gestão, ajudaremos a inspirar aquelas que estão
ainda com receio de falar de si mesmas, dos seus negócios,
de divulgar mais. É uma maneira de contribuir para que
as mulheres empreendedoras compreendam que elas são
vencedoras”, afirma a presidente.
Ao todo, 69 mulheres inscreveram suas histórias para
concorrer à 1ª edição do Prêmio Mulher Empreendedora,
destas, 12 foram selecionadas para a grande final. Na
CACICOPAR (Coordenadoria das Associações Comerciais
e Empresariais de Guarapuava), Coordenadoria à qual
Guarapuava está inserida, ao lado de outros 15 municípios,
a finalista foi a empresária guarapuavana Angelica Federizzi.
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A história da empresária Angelica Federizzi ficou entre as 12
mais inspiradoras do Paraná.

Apesar de não ter sido a grande vencedora do Prêmio,
Federizzi relatou a sua imensa felicidade em representar a
região centro-oeste do Paraná, concorrendo ao lado de
histórias de empreendedorismo tão inspiradoras. “Eu faço
dos meus desafios as minhas oportunidades, e isso me faz
crescer. Fico muito feliz em saber que entre tantas histórias a
minha foi uma das selecionadas para a final. Quanto à minha
trajetória profissional, hoje, com a clínica de fisioterapia
especializada em serviços multidisciplinares, sei que os
clientes podem contar com todo aconchego, pois temos um
toque especial”, afirma.
Após revelar as 12 histórias mais inspiradoras de 2019,
a Faciap Mulher pretende – ao longo do ano - realizar eventos
em todas as Coordenadorias do Estado, apresentando os
relatos das empresárias finalistas como cases de sucesso,
para que inspirem outras mulheres de negócios.
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HORÁRIOS ESPECIAIS DE
ABERTURA DO COMÉRCIO

Marco Aurelio Borges
Gerente Regional da Employer – Soluções de RH e
Tecnologia, e Diretor Regional da ASSERTTEM (Associação Brasileira de Trabalho Temporário).

O comércio de bens e serviços é uma atividade que movimenta diferentes setores, com
finalidade lucrativa, através da venda, compra ou
troca de mercadorias, e para alcançar sucesso,
precisa de disciplina e constância de propósitos.
Só assim poderá estar à disposição dos seus
clientes, nos momentos que estes mais precisam
e desejam, com os melhores produtos e serviços.
O desejo de compras dos clientes, se alicerça
em vários pilares, o primeiro e mais importante é
o que supre as necessidades básicas, outro muito
relevante é que supre as necessidades emocionais,
como sentir prazer, aumentar a autoestima, obter
a aprovação social, enfim, há diversos motivadores
de compra.
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Um motivador de compra de grande importância para o comércio, são os ligados ao prazer,
que envolvem datas especiais como Natal, Dia
da Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia
das Crianças, datas que os clientes se sentem
estimulados a consumir para satisfazer o prazer e
alegria de dar um presente, um agrado as pessoas
especiais que o cercam.
As empresas monitoram essas oportunidades,
e se colocam a disposição de seus consumidores,
porém com uma Legislação nem sempre clara, ficam
na dúvida: será que posso abrir minha empresa
até mais tarde, nos domingos ou feriados que
antecedem essas datas, como faço para aproveitar
esses momentos?
Pensando na livre iniciativa do mercado e
liberdade econômica, o Governo Federal editou
recentemente a Medida Provisória n.º 881, de
30 de abril de 2019, que declara: o art. 3.º, II, d
- são direitos de toda pessoa, natural ou jurídica
desenvolver atividade econômica em qualquer
horário e dia, observada a legislação trabalhista.
A liberdade pretendida pela Medida Provisória n.º 881 não é irrestrita, há atividades reguladas
por Lei Específica, e estas devem atender sua legis-
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lação própria, mas para atividades gerais, sem
grandes riscos, o objetivo é dar liberdade para
trabalhar e produzir sem interferência do Estado,
sindicatos, ou qualquer outro órgão regulador,
cabe ao empresário, no seu intuito comercial
saber que dia pode e quer abrir.
Claro, sabemos que essa Medida Provisória
precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional
para virar Lei, e ainda enfrentar possíveis
questionamentos no Tribunal Superior do Trabalho
- TST, Supremo Tribunal Federal - STF, até porque
a Súmula Vinculante n.º 38 do STF diz que “é
competente o Município para fixar o horário de
funcionamento de estabelecimento comercial”, e
o art. art. 611-A da CLT, estabelece que “acordado
sobre o legislado”, nas Convenções ou Acordos
Coletivos de Trabalho, desde que mais benéficos
que a Lei, devem ser seguidos.
Na realidade de hoje, sem considerar
a Medida Provisória nº 881, temos no caso do
Munícipio de Guarapuava a Lei Complementar
7/2004 que disciplina esse tema, e estabelece
as regras de horário de abertura, mas que
ao mesmo tempo, dá liberdade para que as
empresas, sendo de seu interesse e de seus
consumidores, negociem com o Município horário e dia diferenciados de abertura, e isso já
vemos acontecer com várias empresas que abrem
até mais tarde, e nos finais de semana.
Além desses pontos legais sobre a abertura,
as empresas devem ficar atentas a Legislação
Trabalhista no tocante ao direitos de seus cola-
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boradores, que sendo o trabalho realizado em
jornadas extraordinárias, os funcionários terão
direito a horas extras, ou quando bem planejado,
poderão usufruir de um correto, legal e eficiente
banco de horas individual, que pela Reforma
Trabalhista, Lei nº 13.467/2017, art. 59, §5º, da
CLT, é de fácil aplicação, gerando economia para
as empresas, além de protegê-las de passivos
trabalhistas.
Em resumo, com as Leis atuais, dependemos de uma Convenção Coletiva, moderna a atenta ao mercado atual, que permita
trabalhar sem restrições de horário, hoje é
preciso negociar um acordo para isso, uma
Lei Municipal que permita essa livre iniciativa
e liberdade, e atenção especial aos Direitos
Trabalhistas.
Porém, vislumbrando um futuro de liberdade prática e objetiva, sem medo e receio de
ser autuado por querer trabalhar e produzir
cabe às empresas contribuir, apoiando e
cobrando ações da CACB (Confederação das
Associações Comerciais e Empresariais do
Brasil), da FACIAP (Federação das Associações
Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná),
da ACIG (Associação Comercial e Empresarial
de Guarapuava), para que em Brasília mostrem
ao Congresso Nacional a importância da
conversão da Medida Provisória n.º 881 em Lei,
assim teremos liberdade para aproveitar todas
as oportunidades do mercado, em qualquer
época, dia e horário.
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PREFEITO DE GUARAPUAVA RECEBE PREMIAÇÃO
ESTADUAL DE EMPREENDEDORISMO E
CONCORRE À ETAPA NACIONAL

A cerimônia estadual de entrega do Prêmio Prefeito Empreendedor
ocorreu no dia 22 de abril, em Curitiba.

No último mês de abril, o prefeito de Guarapuava,
Cesar Silvestri Filho, venceu a etapa estadual do
Prêmio Prefeito Empreendedor do Sebrae, na categoria
Desburocratização e Implementação da Redesimples. Neste
mês de junho é a vez da etapa nacional. No dia 5 de junho,
em Brasília, junto com outros prefeitos paranaenses que
foram contemplados em nível estadual, Cesar Filho disputa
o prêmio nacional em sua categoria.
“Esse é um projeto que tem por excelência facilitar a
vida do cidadão. Ganhar o prêmio nessa categoria é muito
significativo porque é um dos pontos que temos buscado,
facilitar a vida das pessoas em sua relação com o poder público.
Não podemos ser um entrave para o empreendedorismo.
Tenho certeza que Guarapuava pode ajudar, inspirando outros
municípios, a serem agentes facilitadores do desenvolvimento”,
afirma Cesar Silvestri Filho.
O prefeito destaca alguns resultados concretos
de melhoria para a população, que ocorrem através do
processo de desburocratização. “Hoje nós temos, por
exemplo, por meio da descentralização do licenciamento
ambiental de empreendimentos de impacto local, um
sistema eficiente, que permite aos empreendedores rapidez
ao acesso de documentos. Somos responsáveis por 96% de
todos os licenciamentos exigidos por lei. Em nossa Agência
do Empreendedor, com os MEIs (microempreendedores
individuais), são sete novas empresas abertas por dia, 11
novos alvarás emitidos e 100 atendimentos diários. Os
números mostram o resultado do nosso trabalho e esse
prêmio é o reconhecimento”, exemplifica Cesar, lembrando
que a conquista é fruto de um trabalho desenvolvido com
a união e articulação das secretarias de Finanças, Saúde,
Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo, e Desenvolvimento
Econômico e Inovação, além do Corpo de Bombeiros.
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Resultados alcançados
pelo projeto

Na premiação em nível nacional, no dia 5 de junho,
Cesar Silvestri Filho representa o Paraná na categoria
Desburocratização e Implementação da Redesimples.

No projeto enviado para concorrer ao Prêmio do
Sebrae, são enumerados diferentes frentes de atuação, que
facilitam o dia a dia do empreendedor guarapuavano, são elas:
1. Lei Geral; 2. Atendimento unificado e desburocratização;
3. Redesim; 4. Fiscalização orientadora; 5. MEIs; 6. Renda e
geração de emprego; 7. Agência do Empreendedor; 8. Licita
Fácil; 9. Meio Ambiente; 10. Agricultura; 11. Aeroporto;
12. Projeto Rua Centro de bairro; 13. Taxas de expedientes
online; e 14. Sistema de renovação de alvará online.
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