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GERE SUA PRÓPRIA ENERGIA E
ECONOMIZE ATÉ

95% NA SUA FATURA.
VEM AÍ a unidade ILUMISOL Energia
Solar em GUARAPUAVA. Agora, uma
Ilumisol ainda mais próxima de você,
com atendimento especializado e
exclusivo para a sua região.
Presentes em mais de 21 Estados, com
mais de 5.500 obras realizadas, e
agora, com endereço fixo em
Guarapuava.
Entre em contato com quem é referência em Energia Solar. Conheça as
condições especiais, e uma equipe
qualificada para melhor atendê-lo.
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REVISTA DO EMPREENDEDOR
PA L AV R A D A D I R E T O R I A
Nossa cidade está passando por um momento realmente
especial. Nos últimos anos, temos presenciado Guarapuava
inserida num intenso movimento rumo ao progresso nos mais
diversos setores, o que resultou na consolidação da cidade como
polo regional socioeconômico e educacional. Paralelamente a tudo
isso, a discussão sobre o potencial turístico de Guarapuava ganhou
força dentro e fora da cidade, já que o poder público - em parceria
com a iniciativa privada - passaram a olhar mais atentamente para
o turismo, valorizando nossas belezas naturais, nossa história, nossa
cultura, nossa gastronomia, nossa localização privilegiada dentro
do estado do Paraná.
Com o fortalecimento da cidade como um polo educacional, estamos recebendo estudantes de diversos lugares do
Brasil, que, inclusive, estão modificando o “humor” da cidade. É
perceptível o encantamento das famílias e jovens que vem de fora

com as belezas de Guarapuava, e isso tem transformado nossa
cidade em um ambiente ainda mais feliz para se morar.
Estamos num processo de estruturar o turismo em
Guarapuava, fortalecendo não somente os ramos de hotelaria
e restaurantes, mas também o nosso comércio como um
todo. É importantíssimo que o empresariado guarapuavano
enxergue o potencial turístico que a cidade tem, compreenda
quais oportunidades de negócios podem surgir a partir disso,
para que possamos fazer parte deste momento singular de
desenvolvimento. Assim, proporcionaremos mais oportunidades
de emprego, renda e fortalecimento da região.
Para que Guarapuava seja vista como um destino turístico
interessante pelos paranaenses e brasileiros, primeiro de tudo, o
próprio guarapuavano precisa enxergar e ter orgulho das riquezas
que temos aqui, e transformar essas riquezas em oportunidades.
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Empresarial

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

1
No dia 28 de maio ocorreu a inauguração da sala de negócios da
Cooperativa de Crédito Evolua, em Guarapuava. A Cooperativa
está funcionando no térreo da Acig.

3

No dia 03 de junho, ocorreu a inauguração do Método Supera
em Guarapuava, a empresa está localizada na Rua Quintino
Bocaiúva, 2326, Centro.

5
No dia 11 de junho, ocorreu o lançamento do Festival Inverno Gastronômico, na Faculdade Guairacá. O Festival será realizado nos
próximos dias 12, 13 e 14 de julho, no Parque do Lago, com 16
opções de pratos elaborados por chefs de Guarapuava e região.

7
No dia 13 de junho, o presidente da Acig, Cledemar Antonio Mazzochin, participou do 30º aniversário do 16º Batalhão da Polícia
Militar. Em nome da entidade, o presidente recebeu a Medalha
Lobo Bravo, em reconhecimento aos serviços prestados a favor
da segurança pública.

8

2
Nos dias 01 e 02 de junho, a Nexcub Gaming, em parceria com a
Reptec Store, Optimus Creative and Technology School e o Centro
Universitário Campo Real, promoveu a primeira edição do Guarapuava Gaming Weeking, evento que reuniu gamers da região.

4

No dia 04 de junho a Revista Casa Arq Concept Guarapuava fez o
lançamento de sua 5ª edição e aniversário de um ano de circulação
em Guarapuava. O evento foi realizado na Dell Anno, em parceria
com a Imperium Imóveis.

6

No dia 06 de junho, a Zanin Wear, recebeu seus clientes no
evento Dimy Day, em comemoração aos cinco anos da loja.

8
Em 18 de junho, a Acig, em parceria com a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, promoveu o Café Empreendedor com os
empresários do bairro Boqueirão. A iniciativa faz parte do Programa Mulher Alerta, que vem sendo desenvolvido pela Secretaria desde março
deste ano, e o papel da Associação nas ações do Programa é fomentar
o empreendedorismo e o associativismo dentro dos bairros da cidade.
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Novos Sócios

BEM-VINDOS À ACIG

Estes são os mais novos elos de nossa corrente associativista

1

2

Dom Barbone

Machado e Guedes Advogados Associados

3

4

M1 Airsoft

Móveis Oliveira

5

6

Cliomed Guarapuava

Família Rubbo Restaurante

10
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Novos Sócios

BEM-VINDOS À ACIG

Estes são os mais novos elos de nossa corrente associativista

7

8

Multifer

Restaurante Paladar

9

10

Mudanças Andorinha

Evolua

11

Divertidamente Salon
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Habitare Imóveis
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MINHA HISTÓRIA DE
EMPREENDEDORISMO

A Livraria Nossa Senhora de Belém – Livros e Artigos
Religiosos é uma das filiais da Diocese de Guarapuava. Ou seja,
pertencemos à Igreja de Guarapuava. A livraria foi fundada em 27
de julho de 2016, por uma necessidade, um pedido dos padres,
um pedido da própria comunidade por ter uma empresa assim
em Guarapuava.
Nesse sentido, a fundação da livraria foi embasada
em dois propósitos: a primeira demanda é atender todas as
paróquias da Diocese, que compreende Guarapuava e região;
a segunda é atender o público cristão, com toda a variedade de
artigos religiosos e livros. Na loja nós temos terços, semijoias,
escapulários, roupas, toda a variedade de artigos para paróquias
(velas, hóstias, vinho), toda a linha de imagens (em gesso, resina
e mármore), além das opções de livros e bíblias, entre outros
artigos para presentes.
A livraria atende e segue as dimensões e diretrizes
da Igreja Católica, portanto, tudo o que nós vendemos está
alinhado com o caminho que a igreja tem seguido, um exemplo
são os documentos que nós temos aqui. O documento é
lançado na Assembleia dos Bispos, em Brasília ou Aparecida, e
imediatamente, assim que editam a livraria já recebe. Temos esse
vínculo imediato com a igreja.
Por ser um órgão religioso, nós costumamos dizer que
não é possível mensurar a importância dos produtos que temos
aqui, são produtos que não tem preço. Quando você dá um
presente religioso, você trabalha com a fé das pessoas, com a
crença, aquilo que elas acreditam, chega ao extremo de uma
devoção. Elas têm tanto desejo de uma cura, por exemplo, e dão
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um presente para demonstrar essa cura.
As pessoas vêm até a loja por um motivo muito maior do
que uma compra apenas. Elas olham um produto e falam “isso aqui
combina com a minha mãe, isso aqui combina com meu pai”. A
livraria católica, que tem esse cunho de presente que evangeliza, faz
com que as pessoas mudem o foco somente da compra, e pensem
no resultado, no preço que não tem preço.
Na livraria a nossa prioridade é o atendimento ao cliente.
Quando o cliente chega, nós realmente o amparamos. Por exemplo,
uma situação que acontece muito, principalmente em época de
catequese: as pessoas chegam à loja para comprar uma bíblia - aqui
nós temos seis tradições de bíblias católicas - aí a equipe orienta o
cliente e indica a bíblia conforme a necessidade. O atendimento é
especializado, as pessoas são atendidas com carinho.
A nossa estratégia para o futuro do negócio é: primeiro, fazer
com que todas as 47 paróquias da diocese se sintam parte, se sintam
presente. A nossa ideia é traçar um roteiro de encaminhamento de
mercadorias para as paróquias, para que consigam alimentar a fé
das pessoas com estes materiais da livraria. A outra estratégia é
aumentar o nosso trabalho de divulgação dentro da cidade, para
que as pessoas conheçam a loja e nossos produtos.
A livraria sempre estará à disposição daquelas pessoas que
tem o propósito de evangelizar. Muitos acham que só é possível
evangelizar falando ou cantando, mas, por vezes, a evangelização
mais profunda ocorre com um pequeno gesto, com uma pequena
lembrancinha que faz a pessoa lembrar pelo resto da vida daquele
momento.
Informações cedidas pelo gestor da livraria, Guilherme Nunes.
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EMPRESA

FUNDAÇÃO

1 ANO
Multimarcas Consórcios
J G Moura Materiais de Construção
Kellen Kretschmer
Pet Lagus
Montreal Estofados
Brasil Auto Center

30/07/18
23/07/18
19/07/18
13/07/18
12/07/18
04/07/18

2 ANOS
Inova Sistema de Prevenção de Incêndio
Camarim 7
GRP Frota Transportes Rodoviários
Uplay Fitness
Gmad Guarapuava
Centro das Tintas

31/07/17
31/07/17
26/07/17
17/07/17
13/07/17
01/07/17

3 ANOS
Açougue União
Nossa Senhora do Belém Livros e Artigos Religiosos
CB Agro
Camila Couto Estética In & Out
Relevanz Engenharia
Super Ponto Forte
Restaurante Arigato

27/07/16
27/07/16
21/07/16
20/07/16
19/07/16
04/07/16
01/07/16

4 ANOS
Rodrigo Veículos
Semanário Integração de Guarapuava
DS Agrícola
Espaço Toda Linda

29/07/15
20/07/15
20/07/15
07/07/15

5 ANOS
Henrique da Motta
Instituto Embelleze Guarapuava
Bela Comunicação e Marketing
Climec Climatização Automotiva
Entre Rios Materiais de Construção
Arezzo
Lets

25/07/14
23/07/14
22/07/14
22/07/14
21/07/14
10/07/14
07/07/14

6 ANOS
Studio Cepef Training and Nutrition
R Representação Comercial

19/07/13
04/07/13

7 ANOS
CIA da Lingerrie
GFC - Fried Chicken

18/07/12
15/07/12

8 ANOS
Super Informado Notícias
Farmácia Santa Cruz

14/07/11
14/07/11

9 ANOS
Guaraprint Impressão Digital
10 ANOS
Babysol One Store
Sigatech

21 ANOS
Posto Serviços Brasil Master
Mecânica R P V
Diagmax Diagnóstico por Imagem

23/07/98
01/07/98
01/07/98

23 ANOS
Forrovel Madeiras
Brasinha Presentes
Zico Motosserras

15/07/96
15/07/96
04/07/96

25 ANOS
Betel Organização Contábil

14/07/94

26 ANOS
Vitalar Móveis

01/07/93

28 ANOS
Vox Colcci
Beneficiadora de Batatas Guará

30/07/91
11/07/91

29 ANOS
Odonto Center
Plante Mudas
Master Shop
Vibra
Kori’s Fotografia
Expressiva Modas

20/07/90
17/07/90
10/07/90
10/07/90
02/07/90
01/07/90

32 ANOS
Super Dalpozzo

01/07/87

35 ANOS
Senai
Sesi Guarapuava

17/07/84
17/07/84

41 ANOS
Loja Morcath
Ir Advocacia

15/07/78
14/07/78

42 ANOS
Eletro Dinamos Helmuth

01/07/77

43 ANOS
Flabel Construção Civil

13/07/76

44 ANOS
Escalada Imobiliária

31/07/75

05/07/10

45 ANOS
Elio Saldan

12/07/74

29/07/09
02/07/09

47 ANOS
Supermercado Superpão

18/07/72

50 ANOS
Coamig

14/07/69

56 ANOS
Auto Peças Batel

15/07/63

58 ANOS
Fornecedora de Parafusos

06/07/61

70 ANOS
Casa Pernambucanas

01/04/49

24/07/08
04/07/08

12 ANOS
Indústria Pães Gaúcha
Estética Bela Forma
Art Flama

31/07/07
20/07/07
18/07/07

13 ANOS
Metalkit

01/07/06

14 ANOS
Simão Pneus e Serviços
O Boticário - Loja 02

08/07/05
01/07/05

15 ANOS
Kruga Comércio de Alimentos
Adrifer Centro Automotivo
Bocchi Acessórios

21/07/04
19/07/04
01/07/04

16 ANOS
Moto Center
Estacionamento e Papelaria Marechal
Lobo Pré Vestibulares

29/07/03
16/07/03
01/07/03

17 ANOS
Vetvitta Centro Médico Veterinário
Senap - Serviço Nacional Profissionalizante

18/07/03
12/07/03

19 ANOS
Gleyne Jeans
Falculdade Guarapuava
Ernst Michael Jungert

JULHO 2019

FUNDAÇÃO
08/07/99
01/07/99
01/07/99

11 ANOS
Magrass
Platus

18 ANOS
Covsom Film e Acessórios
Marttery

EMPRESA
20 ANOS
Pavicon - Blocos e Pavimentos
Tony Jackson Thimóteo - Dentista
Neri Auto Peças

31/07/01
11/07/01
27/07/00
18/07/00
01/07/00

EMPRESA

NOVOS ASSOCIADOS

ADESÃO

Cliomed Guarapuava

20/05/19

Dulilo

22/05/19

RRL Advogados Associados

22/05/19

Raltec Energia Consultoria e Comércio

24/05/19

Dalba Engenharia e Empreendimentos

27/05/19

Luciana Messagi

04/06/19

Sergio de Paula Fotografia

04/06/19

João Oliveira Treinamentos

04/06/19

TWR Transportadora

05/06/19

Organizza Fácil

10/06/19

Pure Brand

10/06/19

Lu Lanches

12/06/19

ADS Ambiental

13/06/19

Adega

14/06/19
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Opinião do presidente

REVISTA DO EMPREENDEDOR

A I M P O R TÂ N C I A D O
T R A B A L H O V O L U N TÁ R I O
Cledemar Antonio Mazzochin
Diretor da Inviolável de Guarapuava, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava, membro
do Conselho de Administração da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, Vice Presidente do SIESE-PR e Diretor Secretário do SINDESP-PR.

A razão de existir do associativismo é reunir
pessoas que tenham interesses em comum, para
que, juntas, tenham maior expressão social e
política, para defender suas demandas. A Acig, por
exemplo, atuante há 64 anos em Guarapuava, tem a
característica de entidade de classe, representando
os empresários dos mais diversos segmentos do
mercado local. Com este artigo, quero esclarecer
aos associados dois pontos principais: a corrente
associativista a qual a Acig faz parte, e o trabalho
voluntário que sustenta toda esta corrente.
A Acig é a representação local da classe
empresarial, e também está inserida em um contexto
de respaldo regional na Cacicopar (Coordenadoria
das Associações Comerciais e Empresariais do
Centro-Oeste do Paraná); num contexto estadual
com a Faciap (Federação das Associações Comerciais
e Empresariais do Estado do Paraná); e nacional com
a Cacb (Confederação das Associações Comerciais e
Empresariais do Brasil).
Por que esta representação em diferentes níveis
é importante? Bem, primeiramente, as demandas
do setor produtivo são muitas, principalmente no
que diz respeito às legislações que funcionem no
sentido da desburocratização e fortalecimento das
atividades empresariais.
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Em Guarapuava, frequentemente, a Acig tem
apresentado seus anseios ao poder público, além
de somar forças com a própria Prefeitura, Câmara
Municipal, e outras entidades de classe locais para
articular ações interessantes para a classe produtiva.
Alguns exemplos disto são: a campanha Vote
Certo, lançada no ano passado por sete entidades
de classe locais, em prol da conscientização da
população pré-eleições; a aprovação da Lei Complementar n.º 003/2019 na Câmara de Vereadores
de Guarapuava, que prevê o funcionamento de
feiras itinerantes na cidade com a cobrança das
mesmas condições/exigências cumpridas por um
empresário formalizado; a articulação da classe
empresarial local para doar materiais essenciais para a estrutura do Aeroporto Municipal
Tancredo Thomas de Faria e, mais recentemente,
a formação da Comissão pela Celeridade da
Certificação do Aeroporto. Enfim, apenas para
citar alguns exemplos mais recentes de atuação.
Em nível regional, a Acig une esforços com
outras 15 Associações Comerciais, para levar as
demandas da região para o governo do Estado,
em Curitiba. Em nível estadual, nossa entidade
une-se a outras 289 Associações para apresentar
as demandas dos empresários paranaenses ao
governo estadual e federal. Por fim, em nível
nacional, a Cacb representa todas as Associações
Comerciais do país junto ao poder público federal,
e também em nível internacional.
É importante destacar que todo este trabalho realizado pelas Associações Comerciais é
voluntário. Os presidentes, membros das diretorias, conselheiros e coordenadores de núcleos
dentro das entidades trabalham voluntariamente,
sem nenhum tipo de remuneração. No caso de
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nosso sistema associativista, composto unicamente por
empresários, contamos com a dedicação de gestores
dos mais diversos segmentos, que se ausentam de
suas empresas por alguns momentos da semana,
para se dedicar à Associação. Sabemos que dentro
do empreendedorismo o tempo é preciosíssimo! Por
isso, enquanto presidente da Associação, agradeço
imensamente a todas as pessoas que dedicam parte
de seu tempo para fazer da entidade uma forte
representante de nossa classe.
Além disso, vale destacar que temos muitas
entidades de classe e sociais em nossa cidade, que
também prestam serviços voluntários em parte de seus
quadros. São trabalhos maravilhosos desenvolvidos
em favor de nossa comunidade, nas mais variadas
áreas, e que nem sempre são conhecidos ou mesmo
reconhecidos.
E, por fim, não podemos esquecer os voluntários
anônimos, que fazem seu trabalho e que poucos
sabem, ou veem, mas que transformam a vida de
grupos, famílias ou mesmo comunidades, com aulas
voluntárias nas mais diversas áreas de esporte,
educação, saúde, enfim, atividades que contribuem
para o desenvolvimento social.
Com este artigo, quero lançar um olhar diferente
em nosso meio, mostrar que temos uma força nem
sempre vista de pessoas do bem buscando espalhar
o bem, e melhorar nossa comunidade. Aproveito para
lançar aqui o convite: se some àquela iniciativa que
lhe representa e seja você também um voluntário! Para
construirmos o Brasil que desejamos precisamos fazer
nossa parte, no espaço mais próximo e que precisa de
nosso talento, pois Deus deu a cada pessoa um talento
especial que devemos por à serviço do próximo.
Embora não haja nenhuma recompensa financeira, é preciso entender que o trabalho e experiências
adquiridas com essa prática valem muito mais do que
qualquer dinheiro. Na prática, o serviço de voluntariado
representa oferecer, espontaneamente, o seu melhor
para colaborar com a melhoria contínua do outro. Isto
é altamente positivo, pois quando nos abrimos a esta
possibilidade e doamos o nosso tempo, além de evoluir
como ser humano, também ajudamos a construir um
mundo melhor.
Termino este artigo pedindo que Deus continue
abençoando cada voluntário (a) onde quer que se
encontre colocando seu talento a serviço da nossa
sociedade. E agradeço a Ele por me dar a oportunidade
de servir nossa sociedade como voluntário.
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INTEGRACIG
14 de Junho de 2019

Marcelo A. Silva e Marcelo
Antonelli Guaragni (Repinho)

Noeli Almeida, André Zaider e
Camila Martins (Reptec Store)

Paola R. Palermo e Leliane Patricia
R. Pereira (Donna Fashion Store)

Jose Makuch
(Esquadria de Ferro Centro Oeste)

Josmar Oliveira e Raquel Caetano
(KR Diesel Mecânica e Reprogramação)
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Luciano Novi Pires e Felipe da Silva
Golçalves (Kuba Inteligência da Informação)

Rafael Zanin (Rpc Tv)

Leticia Silva, Patricia Silva, Ronaldo da Silva e Ilda M.
da Silva (Xuxa Bike)

Rosangela Maneira e Sandra Maneira
Algayer (Promissor Seguros)

Rogério e Sandra Viana
(Honda Saikon)

Marcos Cesar S. Moreira
(Habitare Imóveis)

Fátima Caldeira e Thainá Schmitt
(Animalium)

Milene Fortkamp Gartner e Genésio
Fortkamp (Carrocerias Aeroporto)

Ilisaura Correa e José Marilton
Correa (Imobiliária Gralha Azul)

Ederson Patitucci e Leonardo Aguiar
(Adria Premium Hotel)

Julieta Cordeiro
(Pensionato Fernanda)

Roger Lehmann, Alesson Mendes e
Denilson Campos (Compass TI)

Angelica Federizzi
(Angelica Federizzi Estética
e Emagrecimento)

Patrik Guimarães e Laffite Guimarães
(Produza Eventos)

Fernanda Morgan
(Knn Idiomas)

Denise Grons e Douglas Antoniack
(Multifer)
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14 de Junho de 2019

João Antunes Ribeiro Junior
(RRL Advogados Associados) e
Fabiana Vilas Boas Ribeiro (Acig)

Arlete
(Lucrare Soluções Tributárias)

Bruno e Roberta Lucion
(Dalba Engenharia e Empreendimentos)

Luiz Lopes (Acig) e
Sandra Chass (Urban Box)

André Kuczer Filho
(Peixaria Trianon)

Silmara Bochnia (Acig), Maria Rosa
Penteado e Leila Penteado (Cliomed)

Israel Farias e Eduardo Calarga Gama
(Ademilar)

Eduardo Souza, Yorrana Weiber, Eloir Weiber e
Gisele Morgana (Estação do Cachorro-Quente)

Iuri Dutra (Central Caixa Aqui) e
Larissa Lima (Follow Investimentos)

Rita P. Virmond e Raiane A. Cardoso
(Fisk Guarapuava)

Eva Schran e Neoci Schran
(Schran Contabilidade)

José Losso Filho, Maria do Rocio L. Losso e José
Losso Neto (J. Losso Assessoria Imobiliária)

Rafael Borges e Larissa Lima
(Follow Investimentos)

Daniel Resoha
(Bom Jesus Automóveis)

Fernanda Iachinski e Celso
Sahaidak (Mudanças Andorinha)

Luciano Ribeiro Souza, Alfeu Oliveira, Rogerio
Pasquali e Ueslei Costa (Raltec Energia)

Kerlin S. Zimmer e Dalvan Delgado
(M1 Airsoft)

Esabel Szeuczuk (Metalkit)

Jessiane A. M. da Silva
(Apprehendere)

Silmara Bochnia (Acig)
e Eliane Adão (Metalkit)

Ivanildo A. Machado Junior
(Follow Investimentos)

Vera Grisard
(Grisauto Escapamentos)
Fotos: ACIG
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OLHARES VOLTADOS PARA O POTENCIAL
TURÍSTICO DE GUARAPUAVA
Foto: Anderson Zacalusni

Nos últimos anos, o poder público municipal tem desenvolvido um trabalho de fortalecimento da Secretaria de Turismo, através do
direcionamento de orçamento, estrutura, pessoas
e capacitação. Com isso, inúmeras iniciativas
irromperam na cidade, visando evidenciar o
seu potencial turístico. Para saber mais sobre os
projetos da Secretaria, a Revista do Empreendedor

Caminho da Fé

Caminho do São Francisco

projeto que visa aproveitar o potencial
local de alta produtividade de
malte e cevada

roteiro turístico que inicia no Parque das
Araucárias e Jardim Europeu e se estende
até o Salto. Neste caminho, constam
diversas propriedades de agricultura
familiar com potencial para ofertar opções
gastronômicas e de lazer

Turismo de Aventura

Conheça Guarapuava

iniciativas voltadas para o turismo religioso

Caminhos do Malte

eventos realizados para valorizar as
belezas naturais de Guarapuava
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entrevistou o Secretário de Turismo, Itacir Vezarro,
e a Diretora da Secretaria, Leila Pires.
De acordo com o Vezarro, a Secretaria
montou um programa de turismo para a cidade,
que atua em diferentes frentes, contemplando as características históricas e culturais da
cidade, além das belezas naturais. São cinco
projetos centrais:

iniciativa que propõe mostrar Guarapuava
para os guarapuavanos
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Além disso, outros eventos importantes
podem ser destacados no cenário municipal,
como o Coral dos Anjos, o Reveillon no Parque
do Lago e diversas iniciativas gastronômicas,
que cada vez mais tem atraído público de toda
a região. Para o Secretário de Turismo, cabe ao
poder público fomentar tais propostas, sempre
em parceria com a iniciativa privada.
“O turismo no mundo inteiro é importante, é
explorado. As pessoas vão passear, se divertir, comer, conhecer novos lugares e, consequentemente,
isso gera emprego e renda. Em Guarapuava,
a Prefeitura tem atuado como fomentadora,
buscando a parceria da iniciativa privada. Na
Acig, encontramos um apoio e uma recepção
muito boas, que nos ajudará a mostrar para os
empresários o potencial e as oportunidades de
negócio que a cidade oferece nesse segmento”,
avalia Itacir.
Com posição privilegiada, Guarapuava
está localizada no centro do Estado, sendo ponto de passagem obrigatório para os viajantes.
Por conta disso, em 2018, a cidade figurou em
terceiro lugar no ranking estadual de cidades

Capa
que mais faturam com hospedagens no Paraná.
“Nós queremos que esse hóspede fique em
Guarapuava um dia ou dois dias para conhecer
nossas belezas naturais, gastronomia, cultura.
Normalmente nós falamos que o jardim do
vizinho é mais bonito, mas eu enxergo que
Guarapuava hoje tem uma proposta de turismo
que o guarapuavano precisa conhecer e valorizar”, afirma o Secretário.
O Governo do Estado também tem apresentado propostas para estimular o turismo em
todo o Paraná. Dois exemplos concretos disso
são: a transformação da TV Rádio e Televisão
Educativa (RTVE) em um canal para difundir
o turismo do Estado, a TV Paraná Turismo; e a
destinação de cerca de 35% dos recursos de mídia
para divulgar o Paraná para o país e o mundo.
“Eu acho que essa parceria municipal e
estadual vão trazer muitos benefícios para Guarapuava. Nós temos muita gente lá fora com os
olhos voltados para Guarapuava. É o momento
perfeito para nossos empresários valorizarem
e potencializarem isso”, observa a Diretora da
Secretaria, Leila Pires.

Congresso Internacional de Turismo Religioso
Neste mês de julho, nos dias 10,11 e 12,
Guarapuava sediará o XV Congresso de Turismo
Religioso. Evento que proporcionará o desenvolvimento do turismo religioso na região, através da
integração de todas as práticas religiosas da cidade
e da divulgação de roteiros turísticos ligados à fé.
“Guarapuava conta com uma diversidade
de religiões e santuários naturais maravilhosos.
Além disso, há muitas áreas de lazer com praças,
parques, lagos. Esse potencial pode ser muito bem
aproveitado, pois o turismo religioso é o segundo
que mais movimenta receita no mundo, ficando
somente atrás do turismo de negócios”, afirma
o coordenador técnico da Fundação São José de
Ciências Humanas e Religiosas, Ruben Moyano.
Ainda de acordo com Moyano, o turismo
religioso está ligado à sustentabilidade, aliando
o econômico, o social e o ambiental. “É um tipo
de turismo socialmente justo, aonde o turista que
vem de fora não muda o costume do lugar, ele
vem conhecer esse costume, aprecia e preserva o
meio ambiente”.
A organização do Congresso estima que
aproximadamente 800 pessoas se envolvam
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diretamente com as atividades do evento, seja
com a programação técnica ou com as opções
de roteiros turísticos. Palestrantes de países da
América do Sul e da Europa abordarão temas
relacionados à religião, marketing e educação.
De acordo com a Diretora da Secretaria
de Turismo, Leila Pires, o sucesso do Congresso
renderá frutos importantes para Guarapuava.
“Se tivermos um bom desempenho como sede
do Congresso, entraremos para o ranking das
cidades que têm potencial para a realização de
Congressos Internacionais da Fecomércio. Então,
quando forem olhar as cidades do Paraná que
tem potencial para abrigar eventos deste porte,
o nosso nome estará na lista”, conta.
O Congresso termina no dia 12, às 19h,
e em seguida, às 20h, ocorrerá a abertura do
Inverno Gastronômico, evento que reunirá pratos
especiais de 16 chefs da região, produtores da
agroindústria e de cervejas, durante os dias
12, 13 e 14 de julho. A Secretaria optou pela
convergência dos eventos, justamente para
que o público do Congresso possa também
aproveitar um pouco da gastronomia local.
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Ademais, nos dias 13 e 14, quatro opções de roteiros de turismo
religioso estarão à disposição dos visitantes:

Tour Religioso Igrejas e Santuários
Passeio que contempla visita à Catedral Nossa
Senhora de Belém e três santuários: Schoenstatt,
Nossa Senhora e Divina Ternura.
Passeio de meio dia (manhã ou tarde)
R$75 por pessoa

Tour Religioso Ecumênico
Passeio que contempla ótimas visitas religiosas turísticas:
Sociedade Espírita Jesus e Verdade; Igreja Ucraniana de Guarapuava;
Igreja Presbiteriana Central de Guarapuava; e Mesquita de Guarapuava.
Passeio de meio dia (manhã ou tarde)
R$75 por pessoa

Tour Religioso Caminho de São Francisco da Esperança
O Salto São Francisco é a maior queda d’água da região sul do Brasil e uma das
maiores do país, com aproximadamente 196 metros de queda livre, o que equivale a um
prédio de 60 andares. No caminho do Salto estão localizadas: a Igreja Ucraniana do Guairacá
Nossa Senhora do Patrocínio e a Igreja Nossa Senhora das Graças.
Passeio de meio dia (manhã ou tarde)
R$95 por pessoa

Tour Religioso Entre Rios
O distrito de Entre Rios, localizado a 18 km de Guarapuava, é conhecido pela sua rica cultura
suábia. No roteiro turístico preparado no distrito serão visitados os seguintes pontos: Igreja
Católica Nossa Senhora do Perpetuo Socorro; Igreja Católica Santo Antonio Na colônia
Cachoeira; Igreja Presbiteriana da Paz; Igreja Católica de São Miguel Arcanjo e o Museu
Histórico Entre Rios.
Passeio de meio dia (manhã ou tarde)
R$115 por pessoa
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COLUNA

Orientação Jurídica

APOSENTADORIA HÍBRIDA
Ivandro Joel Johann
Advogado sênior no escritório IR Advocacia, pós-graduado em Direito Constitucional, Direito Processual
Civil e Gestão Pública Municipal.

A aposentadoria híbrida é uma modalidade da aposentadoria por idade, que se diferencia pela possibilidade de somar
tempo de atividade urbana e rural, independentemente da ordem
das atividades, na contagem da carência do benefício, o que até o
presente momento era impossibilitado na via administrativa.
Esta modalidade de aposentadoria é um benefício devido
aos segurados da Previdência Social, destinado ao trabalhador rural
e urbano, quando completar os 65 anos de idade, se homem, e 60
anos, se mulher. Além do requisito etário, o trabalhador deverá ter
pelo menos 15 anos de carência (180 meses), ou seja, comprovar
que a atividade rural junto com a urbana (que exige contribuições
ao INSS) somam 180 ou mais meses.
Referida modalidade de aposentadoria por idade foi criada
pela lei 11.718 de 2008 para os trabalhadores rurais que migraram
para a cidade e não possuem período de carência suficiente para
a aposentadoria existente dos trabalhadores urbanos e rurais. Na
modalidade híbrida o segurado pode ter trabalhado no âmbito rural,
sendo que este período poderá ser computado para fins de carência
(art. 48, § 3º da lei 8.213/91). Veja-se a redação do § 3º in verbis:
§ 3º Os trabalhadores rurais e que trata o § 1º deste
artigo que não atendam ao disposto no § 2º deste artigo, mas
que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos
de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao
benefício ao completarem
65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem,
e 60 (sessenta) anos, se mulher. (Incluído
pela Lei nº 11,718, de 2008).
Diferentemente do que acontece quando o pedido
administrativo ocorre sobre a aposentadoria por idade rural, o
tempo de contribuição urbana do segurado não implicará em
indeferimento do benefício. Ele será utilizado para computação
do tempo de carência mínima exigida. Os dois períodos serão
somados: rural e urbano, para que com tal soma se atinja o mínimo
de 15 anos de serviço (e não de contribuição).
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O cálculo do benefício seguirá a regra do art. 29, II, da Lei
8.213/91, qual seja, 80% dos maiores salários de contribuição desde
julho de 1994 e para o tempo como segurado especial (quando não
há recolhimento de contribuições), será considerado o valor mínimo
para salário-de-contribuição, no caso, o salário mínimo.
Para que o segurado tenha direito à concessão deste
benefício é necessária a comprovação do trabalho urbano (pagamentos por carnê ou recolhimentos feitos pelo empregador) e
do trabalho rural, salienta-se que o período em que o requerente
comprove atividade como agricultor não depende de contribuição,
apenas de comprovação de efetivo exercício da atividade rurícola,
através de documentos como talão de produtor, certidão do INCRA,
ITR, entre outros.
A qualidade de segurado não é requisito para este
benefício, portanto, não faz diferença se a pessoa está ou não
exercendo atividade rural ou urbana no momento em que
completa a idade. O INSS em 2018 emitiu Memorando-Circular
que garante o direito à aposentadoria por idade na modalidade
híbrida, independentemente da qual tenha sido a última atividade
profissional desenvolvida (urbana ou rural), considerando a
decisão judicial proferida na Ação Civil Pública nº 503826115.2015.4.04.7100/RS, para todo o território nacional.
Assim sendo, o INSS deve assegurar o direito à aposentadoria
por idade na modalidade híbrida, independentemente de qual
tenha sido a última atividade profissional desenvolvida, ao tempo
do requerimento administrativo ou do implemento dos requisitos,
e independentemente de contribuições relativas ao tempo de
atividade comprovada como trabalhador rural.
Dispõe o memorando: “os requerimentos em que o último
vínculo do segurado for urbano ou que esteja em gozo de benefício
concedido em decorrência desta atividade, o cômputo da carência
em número de meses incluirá também os períodos de atividade rural
sem contribuição, inclusive anterior a 11/1991, não se aplicando o
previsto nos incisos II e IV do artigo 154 da Instrução Normativa nº
77/2015, seguindo os mesmos critérios da aposentadoria híbrida
para os trabalhadores rurais”.
Cumpre ressaltar que nem o tipo de trabalho que por
mais tempo exerceu é levado em consideração para a concessão
do benefício.
Diante de tais fundamentos pode-se concluir que existe a
possibilidade de que o segurado aposentado por idade urbana, que
se aposentou após 2008 e não tenha utilizado os períodos laborados
no âmbito rural na concessão de sua aposentadoria, possa revisar
seu benefício, aumentando o tempo de contribuição e o valor
mensal recebido do INSS, acarretando com isso o pagamento
também de atrasados.
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O QUE O GUARAPUAVANO VESTE?
E COMO É O PERFIL DESTE CONSUMIDOR?

Tênis. Este é o item de vestuário mais comprado em Guarapuava, de acordo com dados levantados pela RPC, através da Ibope
Media. A pesquisa revela que 43% dos guarapuavanos compram tênis,
porcentagem igual ao de Curitiba, e superior à média nacional.
Os dados apontam que, em 2018, os cinco itens de
vestuário mais comprados em Guarapuava foram: tênis (53% dos
entrevistados afirmaram ter adquirido); calça (51%); chinelo (50%);
meias (48%) e camiseta (48%).
O potencial do segmento empresarial que trabalha com a
venda de calçados e roupas está em alta, já que 81% da população
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afirma ter comprado itens desta natureza no último ano, ou
seja, oito em cada 10 guarapuavanos.
E como é o perfil destes consumidores? Os consumidores de calçados e bolsas do último ano, em sua maioria,
procuram os preços mais baixos quando fazem compras
(83%); acreditam que quase sempre compensa pagar mais
caro por produtos de qualidade (67%); acreditam que
marcas conhecidas são melhores (62%), e sentem prazer com
qualquer tipo de compra (50%). Estes clientes possuem as
seguintes características:
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Guarapuava em Números

Já os consumidores de vestuário do último ano, em sua
maioria, procuram os preços mais baixos quando fazem compras

(81%) e acreditam que marcas conhecidas são melhores (61%).
Estes clientes possuem as seguintes características:

RPC realiza workshop com empresários do setor

Empresários presente no Workshop na sede da ACIG.

No dia 6 de junho, a Acig e a RPC promoveram o workshop “Comportamento e tendências no setor de vestuário e calçados em
Guarapuava”, para os associados do ramo. No evento, foram apresentados dados do perfil dos consumidores em nível nacional e municipal.
Confira o depoimento de duas empresárias participantes:
“O WORKSHOP FOI DE GRANDE CONHECIMENTO PARA MIM COMO EMPRESÁRIA E TAMBÉM PARA MINHAS
COLABORADORAS QUE FORAM JUNTO! PUDEMOS SENTAR E DISCUTIR SOBRE NOSSO CRONOGRAMA ANUAL DE
PROMOÇÕES E LANÇAMENTOS, ALÉM DE ENTENDERMOS A IMPORTÂNCIA DA MÍDIA PARA A EMPRESA. COM OS
NÚMEROS APRESENTADOS VIMOS COM CLAREZA A REALIDADE DO COMÉRCIO VAREJISTA DE VESTUÁRIO AQUI EM
GUARAPUAVA. TEMOS MUITO A CRESCER, FICO SATISFEITA COM A ACIG, CONHECIMENTO É TUDO!”
Mayara Larissa Stroski – Empresa Moça Bonita

“OS DADOS E ESTATÍSTICAS APRESENTADOS NO EVENTO NOS ESTIMULOU, ENQUANTO GESTORES DA
EMPRESA, A OLHAR COM ATENÇÃO PARA O CLIENTE E ENTENDER SUAS NECESSIDADES. CONSEQUENTEMENTE,
COMPREENDEMOS A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO ANUAL DO NEGÓCIO, DESDE A EXPOSIÇÃO DOS
PRODUTOS NA VITRINE, ATÉ A DIVULGAÇÃO DOS MESMOS”
Josiane Batista Correa – Empresa Heróis Comics

Quer informações, insights, palestras, soluções de mercado aqui da região? Conte com a gente informações@rpc.com.br
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A p re s e n t a

CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO:
VENDA DE CAMINHÕES AUMENTA EXPONENCIALMENTE
Em Guarapuava, mais de sete mil caminhões são cadastrados.

De acordo com dados da Fenabrave (Federação
Nacional da Distribuição de Veículos Automotores),
as vendas de caminhões no Brasil totalizaram 39 mil
unidades entre janeiro e maio de 2019 – representando
um aumento de 47%, se comparado ao mesmo
período de 2018. Este número tem se mantido em uma
crescente, já que o segundo semestre de 2018 fechou

também com alta de 46,8% na venda de caminhões,
ante 2017.
Dessa forma, anualmente, a frota de caminhões
tem apresentado constância de aumento de quase
50%, sendo a maior evolução entre os tipos de veículos,
conforme é possível observar no levantamento abaixo
desenvolvido pela RPC.

Conforme dados do Detran-PR (Departamento
de Trânsito do Paraná) , Guarapuava segue a mesma
lógica nacional, já que a frota de veículos cadastrados
teve o seguinte percurso de crescimento: em abril
de 2017 haviam 4.805 caminhões registrados e 1.840
caminhões trator; em abril de 2018 estes números
aumentaram para 4.862 e 1.928, respectivamente; e,

agora, em abril de 2019, são 4.914 caminhões e 2.081
caminhões trator na cidade. Estes dados demonstram
que, somente no último ano, ocorreu um aumento
de 205 veículos nesta frota específica. Portanto, os
segmentos do comércio e da indústria relacionados à
venda e manutenção de caminhões estão com boas
expectativas para este ano.

Quer informações, insights, palestras, soluções de mercado aqui da região? Conte com a gente informações@rpc.com.br
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Homenagem

HOMENAGEM AOS ESTRADEIROS

No Brasil, o dia do caminhoneiro é comemorado em três datas diferentes: 30 de
junho, 25 de julho e 16 de setembro. No entanto, a mais reconhecida entre estas é a do mês
sete, sendo que em 25 de julho é comemorado
o dia do Motorista, de São Cristóvão e dos
caminhoneiros. As três celebrações estão
em sintonia entre si, já que São Cristóvão é
conhecido como o padroeiro dos motoristas
e caminhoneiros. Esta data existe desde
o século XV, sendo a mais antiga e mais
lembrada pelos estradeiros.

Diz a história que Cristóvão era um homem
forte e robusto, que estava em busca de servir
ao mais poderoso de todos os homens. Quando
descobriu que este homem era Jesus, converteuse e passou a morar na margem de um rio, onde
ajudava pessoas a atravessá-lo de uma margem
a outra. Um dia ele transportou um menino em
seus ombros, que ficava mais pesado a cada
passo. Quando Cristóvão reclamou que parecia
que carregava o mundo nas costas, o menino
falou: “Não carregas o mundo, carregas seu
criador. Sou Jesus, aquele a quem serves”.

AMIGO
CAMINHONEIRO,
POR ONDE
VOCÊ PASSA O
DESENVOLVIMENTO
CHEGA.
Parabéns a todos os irmãos da estrada,
que levam progresso aos quatro cantos do país!
Sem vocês a mesa fica vazia, os carros não andam
e a vida para. Sigam firmes irmãos!
Uma singela homenagem da QSL
a quem faz o Brasil andar.
JULHO 2019
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CONHEÇA DUAS INICIATIVAS SOCIAIS
QUE ALIMENTAM FAMÍLIAS

Em Guarapuava, existem alguns projetos dedicados à produção a distribuição de sopas para famílias em situação
de vulnerabilidade social. Nesta edição de julho, a Revista do Empreendedor traz infor mações sobre dois projetos muito
especiais: o Sopão do Santuário Divina Ter nura e a Sopa Solidária.

Sopão do Santuário Divina Ternura

Sopa Solidária

Há mais de 20 anos, o projeto do Sopão é promovido
pelo Santuário Divina Ternura, no Bairro Industrial de Guarapuava. Servido todas as quintas-feiras, às 16h, a iniciativa
conta com a doação de ingredientes da comunidade e
trabalho voluntário de cozinheiras para fazer a sopa. “A
comunidade doa verduras, carne e gás de cozinha; e nossas
voluntárias chegam na cozinha do Santuário às 13h30 para
começar a cozinhar. Aproximadamente de 30 a 40 famílias
passam buscar sopa às quintas”, conta a secretária do
Santuário Divina Ternura, Méri de Fátima Santos.
Para a coordenadora do Sopão, Terezinha da Silva,
o projeto ajuda as famílias em vulnerabilidade social que
residem no bairro. “O objetivo é contribuir com a alimentação
das famílias mais carentes do bairro Industrial, tem pessoas,
por exemplo, que desde as 14h30 já chegam aqui e ficam
esperando a sopa ficar pronta. Agora, com a chegada do
frio, aumenta ainda mais a procura das famílias”, afirma.

O projeto da Sopa Solidária surgiu há 7 anos. Inicialmente,
era realizado nos bairros mais carentes de Guarapuava, no entanto,
após passar por algumas dificuldades de suporte, a iniciativa
mudou de formato, como conta a coordenadora da Sopa Solidária,
Francielly Rocha Rodovanski. “Atualmente, a sopa é entregue
todas as quartas-feiras nas Unidades de Pronto Atendimento, nos
bairros carentes da cidade, e também entregamos aos andarilhos
e mendigos”, explica.
A Sopa Solidária é produzida e distribuída todas as
quartas-feiras, a partir das 21h30. E este trabalho só é possível
graças à doação de ingredientes e trabalho voluntário. “A
sopa custa 800 reais por semana, pois precisamos de marmita
isotérmica, pães, legumes, macarrão, arroz, carne, óleo,
enfim, todos os ingredientes necessários. Eu mesma fico
responsável pela arrecadação desse material e a Andreia pela
produção da sopa”, relata a coordenadora.

Para contribuir com o projeto Sopão do Santuário
Divina Ternura, ligue no telefone: 3624-2153.
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Para contribuir com o projeto Sopa Solidária ligue no celular
99930-7399 ou mande e-mail para amor_geraamor@hotmail.
com. A doação pode ser em dinheiro ou mercadorias.
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Empreendedorismo familiar da
Zico Motosserras completa 23 anos
Nesta edição de julho, a Revista do Empreendedor traz uma
entrevista com o proprietário da Zico Motosserras, Ezequiel Vieira
de Mello, e seu filho e gerente da empresa, Thiago Vieira de Mello.
Os entrevistados relataram a história de expansão e os diferenciais
do negócio, que completa 23 anos de atividades neste mês.
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A ZICO MOTOSSERRAS FOI FUNDADA EM 1996,
CERTO SEU ZICO? QUAL FOI A MOTIVAÇÃO
PARA EMPREENDER NESTE RAMO?
Eu trabalho com motosserras desde os 12 anos de
idade, desde 1972. Em 1996 eu fiquei desempregado
e resolvi abrir uma ‘oficininha’ na Vicente Machado,
e devagar fomos expandindo para a revenda Stihl.
Estamos aí no mercado até hoje trabalhando.
E VOCÊ THIAGO? COMEÇOU A TRABALHAR NA
EMPRESA EM QUE PERÍODO?
Desde o início da empresa, em 1996 eu já estava
junto. Meu pai consertava as máquinas e eu lavava as
peças pra ele. De manhã ia para a escola e a tarde
para a oficina. Depois que terminei o colégio, passei a
trabalhar o dia inteiro na empresa.
ENTÃO A EMPRESA TEM UMA CARACTERÍSTICA
BEM FAMILIAR, THIAGO?
Sim, até hoje. O pai é proprietário, eu trabalho
desde o início, a minha mãe também desde o início faz
a parte financeira, e a minha irmã também trabalhou
por muito tempo conosco.
E COMO OCORREU A EXPANSÃO DA EMPRESA,
SEU ZICO?
Nós começamos em 1996. Em 1998, depois que
nós conseguimos a revenda Stihl passamos a expandir
progressivamente. Em 2003, por exemplo, conseguimos
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uma viagem para a Alemanha, por conta do crescimento
da empresa.
CONTA UM POUQUINHO SOBRE ESSA HISTÓRIA
DA VIAGEM, THIAGO.
Em 2003, foram selecionadas as 20 concessionárias
de maior crescimento no Brasil com a revenda Stihl. A
Zico figurou entre estas 20 empresas, que ganharam
uma viagem para a Alemanha, para conhecer a matriz
da Stihl.
A EMPRESA MUDOU DE ESPAÇO FÍSICO
QUANTAS VEZES COM ESTA EXPANSÃO,
THIAGO?
Em 1996 começamos na Vicente Machado. Em
1998 fomos nomeados como revenda Stihl e mudamos
para a Coronel Lustosa, onde ficamos até 2005. Em
2005 mudamos para um prédio nosso, na Marechal
Floriano. Por fim, viemos para a Manoel Ribas, em 2013,
onde permanecemos até hoje
E A ZICO MOTOSSERRAS EXPANDIU PARA
OUTRAS CIDADES TAMBÉM, THIAGO? E EM
RELAÇÃO AO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS,
AUMENTOU?
Abrimos a primeira filial em Pinhão, e depois em
Pitanga. Hoje estamos somente com a filial de Pitanga,
a do Pinhão foi vendida. Sobre os funcionários, hoje
estamos com 23, aumentou consideravelmente, porque
no começo éramos somente nós da família trabalhando.
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E COMO OCORRE A LOGÍSTICA DE PRODUTOS
DA LOJA? ESSES PRODUTOS VÊM DE QUE
LUGARES DO BRASIL, SEU ZICO?
Hoje, 70% dos produtos do nosso negócio são da
Stihl. A fábrica brasileira da Stihl fica em São Leopoldo,
no Rio Grande do Sul. Todos os produtos que a gente
comercializa da marca, acredito que a grande maioria
seja proveniente de produção nacional, os demais vem
de outras fábricas da Alemanha, Estados Unidos, China,
mas boa parte é nacional. Além disso, temos outras
marcas e produtos que complementam a revenda Stihl.
E O QUE VOCÊ ENXERGA COMO O
DIFERENCIAL DA EMPRESA, SEU ZICO?
Eu penso que a qualidade dos produtos e a
assistência. Comecei como mecânico, e ainda continuamos
prestando este serviço, para atrair os clientes. Nós optamos
por trabalhar com marcas premium, não necessariamente
o mais barato, mas o que tem a melhor qualidade. Além
disso, a gente assume um compromisso com o cliente de
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dar assistência técnica, dar garantia, fazer um pós-venda
completo para eles. Nossa preocupação vai além de vender
o produto, temos um pós-venda forte, prestar assistência.
É REALMENTE UMA HISTÓRIA DE
EMPREENDEDORISMO FAMILIAR DE SUCESSO.
SEU ZICO, QUE DICAS O SENHOR DARIA PARA
QUEM ESTÁ PENSANDO EM EMPREENDER?
Primeiro de tudo tem que ter coragem. No Brasil,
primeiro de tudo é coragem. Muita força de vontade,
dedicação e persistência.
QUER DEIXAR UM RECADO PARA OS SEUS
CLIENTES, SEU ZICO?
Primeiro, quero agradecer aos nossos clientes
pela oportunidade que eles nos deram de trabalharmos
juntos todos esses anos. A maior felicidade que nós temos
hoje é ver os netos dos nossos primeiros clientes nos
prestigiando. Quando chega aqui um neto de alguém que
foi meu cliente há 30 anos, me procurando pelo nome,
isso é um verdadeiro prêmio.
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O PAPEL DO FÓRUM DE
INOVAÇÃO EM GUARAPUAVA
Desde o início de 2019, entidades, empresas
e instituições de ensino de Guarapuava e região
tem contribuído para a formatação do Fórum
Permanente de Ciência, Tecnologia de Inovação,
com a condução do SEBRAE/PR. Para esclarecer
o papel do Fórum dentro do Ecossistema de
Inovação de Guarapuava, conversamos com o
gestor da linha estratégica de empreendedorismo
e gestão do SEBRAE/PR, Agenor Felipe Krysa.

iniciativas, estudos, debates e proposição de projetos.
O Fórum atuará em cinco pilares estratégicos,
sendo eles: 1) projetos, 2) estudos, 3) discussões,
4) sinergias e 5) conexões.
O resultado coletivo é um atributo de
como as pessoas se organizam, e dessa forma,
o Fórum será reflexo do compromisso de seus
membros com o cumprimento de seu papel,
assumindo seu espaço à medida que conseguir
estabelecer conexões e apresentar sinergia entre
os atores do ecossistema, por meio de projetos,
propostas e discussões.
ESPECIFICAMENTE EM GUARAPUAVA, COMO O
FÓRUM FUNCIONA? QUEM SÃO AS ENTIDADES
QUE ESTÃO ENVOLVIDAS COM O FÓRUM?

Agenor Felipe Krysa, SEBRAE/PR

EM QUE CONSISTE UM FÓRUM DE INOVAÇÃO?
QUAL É O PAPEL DO FÓRUM DENTRO DO
ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO DE GUARAPUAVA?

O Fórum CT&I (Ciência, Tecnologia e Inovação)
de Guarapuava tem o objetivo de promover o
desenvolvimento do Ecossistema de Inovação
da cidade, por meio da sinergia entre empresas,
entidades e poder público, para integração de
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O Fórum de CT&I de Guarapuava
é composto por entidades de fomento e
desenvolvimento da cidade, empresas privadas,
instituições de ensino e o poder público
local, compondo assim a tripla hélice para o
desenvolvimento de ações que visam estimular
o Ecossistema de Inovação. O Fórum segue
o princípio do planejamento participativo,
sendo conduzido metodologicamente pelo
SEBRAE, os atores do fórum avaliam, discutem
e determinam ações que irão impactar no
ambiente de inovação em Guarapuava, e juntos
constroem estratégias, somando esforços
e recursos para o atingimento das ações
determinadas pelo grupo. As reuniões do
fórum são quinzenais.
O QUE ESTÁ PREVISTO NO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO DO FÓRUM?

O primeiro passo do planejamento estratégico foi construir a visão do Fórum de CT&I
de Guarapuava partir dos saberes e desejos dos
participantes, estabelecida por meio de uma
inteligência coletiva, mobilizadora e organizada,
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que possibilitará avançar para as demais fases
do planejamento estratégico, sendo definida
nos seguintes termos:
“O protagonismo colaborativo das empresas, entidades e poder público elevou o perfil
tecnológico, proporcionando desenvolvimento
socioeconômico na região, tendo a inovação
como força motriz, consagrando Guarapuava
como importante polo tecnológico do País e um
dos melhores lugares para se viver”. (Fórum de
Ciência, Tecnologia e Inovação de Guarapuava,
27/02/2019).
Com o tema, o protagonismo colaborativo
das empresas, entidades e poder público, elevou
o perfil tecnológico [...], o fórum aponta para os
elementos relacionados à liderança, integração,
investimento, pesquisa e cultura local.
Os investimentos em ciência, tecnologia e
inovação poderão alterar a estrutura econômica
de Guarapuava, estabelecendo novas cadeias
propulsoras e alavancando o setor de pesquisa e
desenvolvimento de soluções elevando o perfil
tecnológico local. Sendo assim, os investimentos
realizados irão representar um indicador de
efetividade na concretização da visão que
deverá ser monitorada sistematicamente pelos
caminhos definidos no plano de ação.
A outra parte da visão: [...] proporcionando
desenvolvimento socioeconômico na região,
tendo a inovação como força motriz [...]. Tem
relação a três eixos estruturantes: 1) formação
das novas gerações, ou seja, desenvolvimento
das habilidades do futuro por meio da educação,
tendo por base a formação tecnológica desde
as séries iniciais; 2) a qualidade de vida criada
por meio de um cenário propício para o desenvolvimento humano, seja pelo ponto de vista
financeiro, ambiental ou social; 3) o cenário
onde o ambiente de negócios seja o indutor
do desenvolvimento de tecnologia, construído
por meio de políticas públicas sólidas, eficazes
e que proporcionem à região figurar entre as
geradoras de inovações globais.

JULHO 2019

MATÉRIA

Fórum de Inovação

Já com a parte, “[...] consagrando Guarapuava como importante polo tecnológico
do País e um dos melhores lugares para se
viver”, o fórum define quatro pontos estruturantes: indicadores econômicos, habitats de
inovação, indústria tecnológica e polo de
referência.
O QUE REPRESENTA PARA A CIDADE TODA
ESTA MOVIMENTAÇÃO QUE VEM OCORRENDO
EM PROL DA INOVAÇÃO? EM QUE ESSAS
ARTICULAÇÕES PODEM RESULTAR?

Estamos vivendo um importante momento
de transformação em Guarapuava. Investimentos
públicos e privados de grande envergadura
estão dinamizando nossa economia, trazendo
crescimento e desenvolvimento a diversos
setores de nossa cidade. É justamente neste
contexto que as instituições, empresas e o poder
público precisam estar preparados e integrados
para potencializar esta transformação, considerar
a inovação como uma força motriz da nova
economia, e atuar com sinergia e alinhamento
estratégico para que os esforços sejam dirigidos
para o bem comum e para a construção de um
ecossistema capaz de gerar sustentabilidade
para negócios inovadores que irão surgir.
Cada vez mais estamos ouvindo o termo
“ecossistemas de inovação”, para compreender
melhor, vamos buscar a explicação na natureza.
Trabalhar este tema é considerar os meios para
que a inovação sobreviva considerando aspectos
de cultura, os desafios impostos pelo mindset
de negócios e, sobretudo, criar mecanismos e
habitats de apoio à inovação em nossa cidade.
Neste cenário, o Fórum de CT&I de
Guarapuava surge como um elemento
integrador, capaz de articular entre os principais
atores do ecossistema de inovação as realizações
necessárias para o seu desenvolvimento,
assumindo acima de tudo o protagonismo
na integração de lideranças empresariais e
institucionais para gerar inovação.
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JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ PASSARÁ A RECEBER ATOS
EMPRESARIAIS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DIGITAL
Os empreendedores que apresentam documentação para registro e arquivamento junto à
JUCEPAR, a partir de agora, só poderão fazê-lo
através de atos digitais, conforme determinação
do Colégio de Vogais da Junta Comercial do
Paraná, em publicação no Diário Oficial do Paraná,
em março deste ano. Na publicação, consta a
seguinte resolução:
“A Junta Comercial do Paraná – JUCEPAR
somente aceitará, para fins de arquivamento dos

atos constitutivos, modificativos, extintivos ou outros
documentos sujeitos a decisão colegiada ou singular,
assim como procurações, declarações ou outros atos
produzidos por meio eletrônico, aqueles assinados
digitalmente pelos seus signatários, com certificado
digital, de segurança mínima tipo A3 - ou A1, se a
legislação na época permitir – expedido por entidade
credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileiras (ICP-Brasil), no sistema Empresa Fácil ou
portais credenciados pela JUCEPAR”.

O documento completo, com seus artigos e exceções, podem ser acessados da seguinte forma:
http://www.juntacomercial.pr.gov.br/ > publicações legais > publicações oficiais > resoluções 2019> 005/2019
Com esta medida, as operações realizadas para
constituir uma empresa só poderão ocorrer caso os
proprietários e sócios proprietários tenham certificado
digital, ou seja, e-CPF. “Para constituir a empresa, primeiro
os empreendedores precisarão criar um certificado
digital. Se a empresa tiver sócios, todos eles terão que
fazer o e-CPF, porque cada um assina individualmente
os documentos”, explica a atendente do protocolo da
JUCEPAR, Michelly Ferreira.
Você sabe o que é o certificado digital? É um
documento eletrônico que permite a identificação de
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pessoas físicas e jurídicas com segurança, confiabilidade,
privacidade, integridade e auten-ticidade de informações.
Com a garantia de que as mensagens não serão violadas,
é uma ferramenta essencial para diversas transações
eletrônicas.
O serviço de certificado digital é disponi-bilizado na
sede da Acig, com valor especial para associados. Todas as
opções e valores de Certificados podem ser consultados
no site: http://www.faciap.org.br/certificadodigital.
Confira o cronograma progressivo da data de
implantação do registro digital:

TIPO JURÍDICO

DATA DE IMPLANTAÇÃO

Empresário Individual

17 de junho de 2019

Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada - EIRELI

15 de julho de 2019

Sociedades Limitadas

12 de agosto de 2019
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APÓS CONSEGUIR CRÉDITO VIA SGC E SICREDI, RESTAURANTE

CHEIRO VERDE APRIMORA ESTRUTURA E QUALIDADE DE GESTÃO
Desde que assumiu a administração do Restaurante Cheiro Verde em 2017, o empresário Gustavo
Menegazzo Perondi planejou uma reformulação do
cardápio, investindo na qualidade da comida e dos
processos do negócio. “A minha mãe é a responsável
pela cozinha, e temos cardápios muito variados
todos os dias, uma comida bem caseira e saborosa”,
afirma Perondi.
Para acompanhar o aprimoramento do cardápio,
o sócio proprietário do Restaurante enxergou a
necessidade de adquirir crédito para investir em
estrutura e qualidade de gestão. Para tanto, Gustavo
procurou o Sicredi com o objetivo de informar-se
sobre as opções de empréstimo disponíveis.
“O Gustavo me procurou com o intuito de
levantar informações sobre capital de giro, taxa
de juros, prazos, carência, porque ele queria fazer
algumas reformas no restaurante, que já era um
restaurante tradicional na cidade, e precisava de uma
repaginada”, relata o gerente do Sicredi, agência
Portal do Lago, Rafael Araujo.
Com a intenção de oferecer crédito com taxas
de juros mais atrativas para o seu cliente, Rafael
explicou a parceria do Sicredi com a SGC (Sociedade
Garantidora de Crédito), sinalizando que obter crédito
com a garantia via SGC seria uma opção interessante.
“A SGC tem como seu principal papel a diluição
da taxa de juros junto às instituições financeiras, e
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consegue isso por conta de ser uma garantia com
maior liquidez. Assim, as instituições financeiras que
temos parceria – Credisol, Cresol, Sicredi e Sicoob tem um risco menor em relação a outras operações
em que a SGC não entra como garantia”, explica o
gerente de negócios da SGC, Márcio Cruz.
Após os contatos com o Sicredi e a SGC,
o empresário Gustavo conseguiu o crédito para
modernizar o ambiente do restaurante, adquirir
novos equipamentos para a cozinha e contratar uma
consultoria para fomentar o negócio. “O processo de
liberação do crédito foi muito rápido, fizemos toda
a parte de documentação, e em 10 dias eu já estava
com o dinheiro em mãos”, conta o empreendedor,
satisfeito com o fato de as parcelas do empréstimo
se enquadrarem dentro do orçamento o seu negócio.
Na avaliação do gerente do Sicredi, este
case é um exemplo de parceria que funciona no
sentido de promover o desenvolvimento da cidade.
“Ficamos muito felizes em poder contribuir com
o desenvolvimento de um empreendimento em
Guarapuava, que vai gerar emprego e impostos para
retornar para a população. É muito importante termos
essa parceria com a SGC, porque assim conseguimos
oferecer algo atrativo para nossos associados, com
todo o apoio e expertise da SGC, nos dando mais
segurança para podermos trabalhar com a concessão
de crédito”, conclui.

JULHO 2019

REVISTA DO EMPREENDEDOR

JULHO 2019

35

REVISTA DO EMPREENDEDOR

36

JULHO 2019

