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A edição de outubro aborda dois grandes 
eventos institucionais realizados em setembro: 
o jantar do Prêmio Mérito Empresarial 2019, 
promovido pelo Conselho do Jovem Empresário; e 
a Rodada de Negócios, promovida pelo Núcleo da 
Mulher Empresária. Ambos os eventos demonstram 
a força e a importância da nossa Associação dentro 
do contexto empresarial local, pois promovem 
o reconhecimento das boas práticas de gestão, 
levam conhecimento aos empresários e viabilizam 
oportunidades de negócios e parcerias.

Além disso, nesta revista temos conteúdos 
sobre gestão estratégica, liderança, inovação, 

segurança, associativismo, ações sociais e cases para 
os empresários se inspirarem. 

A minha dica é que os associados recebam 
a revista e tirem um tempinho para ler com atenção 
os conteúdos que lhe interessam, porque, por 
mais tempo de mercado que uma empresa tenha 
conhecimento nunca é demais! A cada edição 
da revista, pelo menos um aprendizado pode ser 
utilizado concretamente em nossas empresas, 
a partir de cases da nossa cidade e das falas de 
especialistas. Aproveite!

Boa leitura a todos! Que Deus abençoe os 
nossos negócios.

Lilian Waschburger Cadore
Diretora de Relações Públicas
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E m p r e s a r i a l
COLUNA

EVENTOS EM DESTAQUE

No dia 21 de agosto, a Acig sediou a audiência pública “Paraná Empreen-
dedor – Uma nova perspectiva sobre a substituição tributária no ICMS”, or-
ganizada pelo SESCAP-PR e o Deputado Subtenente Everton. Empresários 
associados e membros da diretoria da Acig e da Cacicopar compareceram 
para discutir e sugerir mudanças no atual sistema de Substituição Tributária.

No dia 6 de agosto, o presidente da Acig, Cledemar Antonio Mazzochin, 
participou da inauguração do estande de tiro da Zzoper Store. O estande 
funciona também como um clube de tiro, anexo à loja Zzoper, que já atua há 
um ano e meio em Guarapuava.

No dia 21 de agosto, o presidente da Acig, Cledemar Antonio Mazzochin, e o 
presidente do Conselho Político da Acig, Marco Borges, estiveram em Curiti-
ba para participar do III Fórum de Gestão Pública da Faciap.

No dia 7 de setembro, integrantes do Núcleo Multissetorial da Mulher Empre-
sária participaram do desfile do Dia da Independência do Brasil, junto com a 
Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres.

A Restaura Jeans está atendendo em endereço novo. Desde agosto, a empresa 
está localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1373.

No dia 13 de setembro, a Teorema Sistemas comemorou os 25 anos da em-
presa, em uma confraternização com a equipe de colaboradores, familiares 
e amigos.

No dia 9 de setembro, integrantes do Núcleo Multissetorial da Mulher Empre-
sária e da Diretoria da Acig participaram do lançamento da marca Rede Alfa de 
Ensino, no Hotel Kuster. (foto: Alencar Souza)

No dia 18 de setembro, o Grupo Superpão lançou três novos empreendimentos 
– em Guarapuava, Canoinhas e Pato Branco – no Vittace Centro de Convenções 
e Eventos.

1 2
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MATÉRIA

Desde 2015, a Faciap (Federação das Associações 
Comerciais e Empresariais do Paraná), que é a 
representante da Acig em nível estadual, conta com a 
assessoria jurídica da advogada Juliana Romano, para 
questões de relações governamentais. Com isso, são 
monitorados os projetos de lei que impactam a classe 
empresarial, tanto em âmbito estadual quanto nacional. 
E, quando consideradas iniciativas prejudiciais ao setor, 
são tomadas providências visando à flexibilização ou veto 
do projeto. 

Para entender melhor sobre este trabalho de 
monitoramento de projetos, a Revista do Empreendedor 
entrevistou a advogada Juliana Romano. 

Eu acompanho todas as notícias sobre o que 
acontece no cenário federal, dentro do Congresso, da 
Câmara dos Deputados e do Senado. Não são todas as 
matérias que interessam, me atenho às que impactam 
o empresariado, principalmente comércio, pequena 
indústria e serviços. Destas notícias, normalmente eu 
procuro qual é o projeto de lei que está sendo trabalhado 
e passo a acompanhar.

Eu faço uma busca diária no site da Assembleia 
Legislativa, acompanhando projetos de lei que impactam 
o empresariado paranaense. Tenho uma rotina de 
acompanhar esses projetos e saber em qual fase eles estão, 
se estão tramitando em algumas comissões especiais, se 
eles estão indo pra votação em plenário. 

Quando detecto que um projeto é ruim para o 
empresário, eu converso com o deputado autor do projeto 
para ver se ele está disposto a flexibilizar alguma questão. 
Se ele está dentro de alguma comissão eu tento conversar 
com o deputado que vai ser o relator desse projeto dentro 
da comissão, para que a gente tenha mais tempo para 
dialogar. Agora, se o projeto já está em plenário, nós 
fazemos uma ação com o Departamento de Comunicação 
da Faciap, produzindo materiais para disparar em massa 
para os presidentes de Associações Comerciais do Paraná 
e os deputados, visando pressionar a não aprovação do 
projeto.  Depois de tudo isso se o projeto for aprovado, 
mesmo assim nós dialogamos com o Governo tentando um 
veto do poder executivo.

Posso dar dois exemplos recentes e importantes. O 
primeiro, nós conseguimos retirar um pedido de urgência 
de um projeto que era muito prejudicial às Associações 
Comerciais, pois determinava que as cartas que comunicam 
as dívidas fossem enviadas via AR, elevando o custo da 
operação. Debatemos a matéria, lotamos uma audiência 
pública com 200 pessoas, e o projeto ficou travado na 
Assembleia até o deputado autor pedir arquivamento. O 
segundo, descobrimos que um setor da economia havia 
influenciado alguns deputados a inserirem dispositivos 
na Medida Provisória da Liberdade Econômica que lhes 
garantiria uma reserva de mercado. Levamos a questão 
até a nossa Confederação e articulamos a retirada do 
dispositivo em questão. 

VOCÊ SABIA QUE O NOSSO SISTEMA ASSOCIATIVISTA

MONITORA OS PROJETOS DE LEI QUE IMPACTAM A CLASSE EMPRESARIAL?

Como funciona a sua rotina de trabalho de 
monitoramento dos projetos de lei?

Você poderia dar alguns exemplos de 
pleitos que conseguimos através desta 
atuação de relações governamentais? 

Como é sua atuação em matérias do 
cenário federal?

E a atuação em nível estadual como 
ocorre?

Geralmente, as pautas que tem movimentação em 
Brasília a gente trabalha junto com a Cacb (Confederação 
das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil), onde 
temos um comitê jurídico para atuar em conjunto. Mas, 
quando são pautas menos complexas, nós recorremos 
a algum Deputado Federal do Paraná, para fazer uma 
movimentação por aqui.

A s s o c i a t i v i s m o

Juliana Romano 
Relações Governamentais da Faciap 
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N o v o s  S ó c i o s
COLUNA

Estes são os mais novos elos de nossa corrente associativista
BEM-VINDOS À ACIG 
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V o c ê ,  E m p r e s á r i o
COLUNA

Eu fui o fundador da Casa Agroboi, a primeira 
Clínica Veterinária de Guarapuava, junto com dois 
amigos o Zeno Albert e o Nery de Paiva, em 1973. 
A Agroboi começou na Saldanha Marinho, 2093, em 
uma loja de 102m². 

Naquela época não tinha veterinário em 
Guarapuava, nós três éramos veterinários recém-
formados na Universidade Federal de Santa Maria, 
e todos naturais do Rio Grande do Sul. Eu vim 
para Guarapuava com o quartel militar em 1973, 
e os meus colegas vieram atrás de oportunidades. 
Eventualmente nos encontramos aqui e, juntos, 
alugamos uma sala e decidimos empreender. 

No início, a nossa função era dar atendimento 
veterinário externo, só tínhamos os remédios que 
eram necessários para util izar nos animais, não para 
venda. 

Com o passar dos anos a Agroboi expandiu. 
Mudamos para um espaço próximo ao Correio (onde 
era a antiga Boutique Nossa Senhora Aparecida), 
depois alugamos outro espaço perto do Posto 
Guaíra, e em seguida compramos aquele espaço 
onde a Agroboi funciona hoje. Chegamos a montar 
fi l iais nas cidades de Rebouças e Laranjeiras. Depois 
de muitos anos, vendi a minha parte e decidi montar 
a Agropecuária Galpão do Boiadeiro em 1996, no 

MINHA HISTÓRIA DE EMPREENDEDORISMO
Por Esperidião Barbosa da Silva

próprio endereço da Saldanha Marinho, 2093, junto 
com a Juliana e o Balena. 

A proposta da primeira empresa era atuar 
como clínica veterinária, mas, aos poucos inserimos 
novos produtos e serviços à empresa. A Juliana fica 
responsável pela parte administrativa, o Balena é 
Engenheiro Agrônomo e cuida da parte agrícola, 
no segmento veterinário contamos com o doutor 
Abreu e o doutor Gavanski. Nos adaptamos às 
necessidades do mercado. 

Além da parte veterinária e agrícola, agora 
temos trabalhado para aumentar a linha pet, que 
está em alta. A nossa loja sempre foi referência em 
grandes animais, mas devido às novas demandas 
passamos a investir na linha pet, porque as pessoas 
estão cada vez mais cuidando dos seus animais de 
estimação.

Temos clientes hoje que são bisnetos dos 
clientes que eram atendidos por nós anos atrás, 
para nós isso é uma satisfação enorme. Espero 
que eles continuem confiando na Galpão, pois 
estaremos sempre procurando o que há de melhor 
no segmento agropecuário para oferecer.



OUTUBRO 2019

REVISTA DO EMPREENDEDOR

13

FUNDAÇÃO FUNDAÇÃOEMPRESA EMPRESA
1 ANO
Nossa Senhora Aparecida   17/10/18
Salvatori Design 01/10/18

2 ANOS 
Sucrer Confeitaria 27/10/17
Touchic Modas e Acessórios  20/10/17
Dondoca Modas   10/10/17
Clínica Skinny 09/10/17
Carmem Steffens Guarapuava 03/10/17
Cafeteria Vovó Kika 03/10/17

3 ANOS
Havaianas Guarapuava 28/10/16
Norbert Heinz 28/10/16
Angelica Federizzi 13/10/16
Rec Automação 13/10/16
Posto Maranello Cidade dos Lagos 10/10/16
Viajar Mais Turismo & Intercâmbio 05/10/16

4 ANOS
ACQIO Franchising Guarapuava 27/10/15
Maxorgani Segurança Privada Ltda. 21/10/15

5 ANOS 
Os Piá da Faraó Motos  24/10/14
Med Prev Guarapuava 20/10/14
G.D. Pack  08/10/14

7 ANOS
Parteka Parque das Árvores 22/10/12
Parteka Vila Carli 22/10/12
Centro de Educação Infantil Pingo de Gente 17/10/12

9 ANOS 
Master Informática    25/10/10

10 ANOS 
Essência do Sabor  28/10/09
NDI - Núcleo de Diagnóstico por Imagem 14/10/09
Comercial Ivaiporã 04/10/09

11 ANOS
Dellim Modas 22/10/08
CVC Turismo 20/10/08
Guaratel 09/10/08
IP Construções 02/10/08

13 ANOS
FJ Computadores 27/10/08
Estampadora de Placas Mercosul 25/10/08

14 ANOS 
Mabes 11/10/05

15 ANOS 
Atual Confecções e Calçados 13/10/04

16 ANOS 
Vasp Imóveis    01/10/03

18 ANOS 
Patoeste 11/10/01

19 ANOS 
Honda Lobo Motos  26/10/00
Crachá Digital Relógio Ponto  05/10/00
Churrascaria Brescovit  01/10/00
Inviolável Segurança  01/10/00

20 ANOS 
Corpo Bello Estética 10/10/99

21 ANOS 
Escola Santa Teresinha do Menino Jesus  01/10/98

22 ANOS
Melo Advogados Associados      01/10/97

23 ANOS
Escola Arco Íris Educação Infantil e Ensino Fundamental      25/10/96
Minerva Consultores Associados     01/10/96
Galpão do Boiadeiro      01/10/96

24 ANOS
Casa de Especiarias & Importados     30/10/95
Royale Lanches    23/10/95
RM Motores   19/10/95

25 ANOS
Tormec Mecânica e Tornearia    01/10/94

29 ANOS
Pesada Avenida       01/10/90

30 ANOS
Ótica Veja       02/10/89

33 ANOS 
Fellipe Silvester     15/10/86
Employer  15/10/86

37 ANOS 
O Boticário - Loja 01    13/10/82
Casa Esporte    01/10/82

41 ANOS
Inarmento Pré Moldados  01/10/78

48 ANOS
Livraria e Papelaria Universom  01/10/71

52 ANOS
Mecânica Pameli LTDA   18/10/67

59 ANOS
Moinho São Luiz   20/10/60

EMPRESA
NOVOS ASSOCIADOS

Art Vidros  20/08/19
Guará Entulhos   20/08/19
Academia Usina Center  20/08/19
Guiapão 20/08/19
La Divine  21/08/19
Universidade Positivo  22/08/19
Adriane Streski Fisioterapeuta 22/08/19
Cantinho das Flores    22/08/19
Glitch Games e Acessórios   26/08/19
Tonon Pneus    26/08/19
GPSAP Equipamentos Agrícolas    26/08/19
Lain Cursos Gerencais    27/08/19
Officecor    27/08/19
Sisport Representações    04/09/19
Original Autopeças    13/09/19
GRT Óleo Vegetal    18/09/19
Desenvolva Organizacional e Humano    18/09/19
DMK Construção e Pavimentação    18/09/19

ADESÃO
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I n o v a ç ã o
MATÉRIA

NESTA EDIÇÃO, CONVERSAMOS 
COM DUAS EMPREENDEDORAS 
QUE ATUAM EM SEGMENTOS 
DISTINTOS DA GASTRONOMIA, 
MAS COM UMA CARACTERÍSTICA 
EM COMUM: TROUXERAM 
PROPOSTAS DIFERENTES PARA A 
NOSSA CIDADE.

A primeira é a Lorena La Cava, gaúcha, filha de mãe 
uruguaia e pai brasileiro, formada em Medicina Veterinária. 
Mora em Guarapuava há quase 10 anos, já atuou como 
professora na Unicentro, depois na Cooperaliança, e 
prestou serviços de assessoria veterinária a confinamentos 
para produção de carne. Após alguns anos, iniciou o curso 
de Gastronomia e aliou o seu conhecimento em produção 
de carne com a gastronomia, assim surgiu o projeto 
Churras das Gurias. 

“Um dia, em uma confraternização entre amigos 
assumi a churrasqueira, logo muitas mulheres começaram 
a mostrar interesse e perguntar sobre churrasco, os 
homens também ficaram surpresos com o resultado da 
comida. Me falaram nesse momento ‘você deveria montar 
um curso disso’, e em abril de 2018 começou o Churras 
das Gurias”, explica Lorena. 

Somente em Guarapuava já foram formadas 10 
turmas. Em função das redes sociais, o projeto tomou 
proporções maiores, com eventos em diversos estados do 
país, grandes feiras agropecuárias e mais recentemente 
começaram os convites internacionais.

“No Churras das Gurias no formato workshops 
e cursos é abordado todo o sistema de produção e 
qualidade da carne, e aspectos para escolher uma 
boa carne. Além disso, na parte gastronômica vemos o 
preparo e acompanhamento da carne. A minha técnica 
de predileção é a parrilla, mas eu ensino diversas outras 
formas de assar”, conta a veterinária. 

Apesar de ainda compor um restrito número de 
mulheres que trabalham com isso, La Cava diz que percebe 
uma onda de crescimento do interesse das mulheres em 
fazer churrasco. “Não deveria existir essa diferenciação 
de atividades por gênero, mulher pode fazer churrasco, 
pode entender de carne, pode dar curso de churrasco 
para mulheres e homens, podemos ser o que quisermos”, 
finaliza.

A segunda empreendedora é a Luzia Demate 
Salvalaio, natural de Palmital, formada em História. Veio 
para Guarapuava há 10 anos fazer faculdade, mas a sua 
paixão verdadeira sempre foi cozinhar. Desde muito 
pequena, produzia receitas de família e, com o passar dos 
anos, a gastronomia passou a ser mais que um hobby.

MULHERES INOVAM NO SEGMENTO
DE GASTRONOMIA EM GUARAPUAVA

Foto: Produza
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I n o v a ç ã o
MATÉRIA

ACOMPANHE O TRABALHO DESTAS DUAS 
EMPREENDEDORAS INOVADORAS NAS 
MÍDIAS SOCIAIS:

Assim que teve o seu filho, Luzia percebeu o 
paladar exigente dos bebês. Logo, passou a buscar 
mais informações e receitas saudáveis para cozinhar. “Eu 
trabalhava fora, senti na pele a dificuldade em manter uma 
boa alimentação para o meu pequeno com a correria do 
dia a dia. Então, pensei que poderia ajudar outras mães 
que passam por essa etapa”, explica.

A empreendedora começou a criar cardápios 
variados, para as diferentes fases e necessidades dos 
bebês, tudo com acompanhamento de uma nutricionista. 

“As comidinhas vão desde as sopas e cremes 
mais tradicionais para a introdução alimentar, até as mais 
elaboradas, como, por exemplo, o strogonoffinho baby, 
que é sucesso de vendas. A aceitação tem sido a melhor 
possível, costumo dizer que as mamães clientes são minha 
melhor propaganda”, conclui. 

@churrasdasgurias
@gourmetdebebe
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Vilmar Domingues (Acig)

Adenir Marchioro e
Thamiris Padilha (Fiat Veritá)

Clóvis Luiz Schons
(Mecar Peças e Serviços)

Ezequias Luiz Costa
(Elcco Materiais de Construção)

Luciana Delgado
(Faax Imóveis)

Terezinha Scheidt, Egon Scheidt (Comercial Oeste) e Aragão 
Siqueira (Central Cartuchos)

Andressa Bona Maia
(Delícias da Rô - Bolachas Caseiras)

Fátima Caldeira e Thainá Schmitt 
(Animalium Clínica Veterinária)

Eliton Rocha Esteche
(Agrícola Estrela)

Gabriela Brustolin
(Meraki Intercâmbio e Viagem)

Rosangela Bona (Delícias da Rô Bolachas 
Caseiras) e Luiz Lopes (Acig)

Cristiane Kuster
(Academia Usina)

Alan Patrick Ksiaskiewcz
(Advantage Consultoria em Informática)

Luth Kimak
(Guaravel Rent a Car)

Larissa Aparecida Mello
(Universidade Positivo)

Thiago Pfann
(Agrícola Estrela)

Patricia Melhem Rosas e Adailton 
Lehrer (Faculdade Campo Real)

Alfredo Gelinski e Alfredo Gelinski 
Junior (Atalaia Palace Hotel)

Jessica Martins Padão e
Neuraci de Jesus Gonçalves (CCBEU)

Angelo Baggio Sheidt (Comercial Oeste), 
Nerli Kopanski e Andréa Lima

(Kopanski Bikes e Fitness)

Alysson Felipe Corehia (Guiapão)

Alexandra Zvolinski, Kelen C. P. Borges, Marco Aurélio Borges e 
Rafaela Barros (Chocolate Lugano)

Greidi Cáceres e Aramis Antonio Junior
(Guará Entulhos)

Jean Felde de Liz
(Anjo Sapeca Berçário e 

Educação Infantil)

Rodrigo Plefka da Cruz, Adriana Kovalski, Mariana da 
Silva Michalouski, Luís Carlos Muncinelli e Fernando 

Plefka da Cruz (Ambiente Gesso)

Claudio Delgado, Diego,  Heverton Felipe Marcondes e 
Matheus Henning (Unimax Supermercado)

Maria Aparecida Virmond (Aquarela do Saber)

Oigres Ferreira 
(Blesscorr Corretora de Seguros)

Adriane Streski (Adriane Streski 
Fisioterapeuta)

Maria Inês Guiné (FM Promoções e 
Eventos) e Miriam Abedala (Primeira 

Estilo Natação)

Ivonete Gomes, Elizebet Gomes e Luciana 
Paulouski (Bete Joias)
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Estudos do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (SEBRAE) revelam informações 
importantes sobre a longevidade de empresas no Brasil. 
Apenas 25% delas sobrevivem além do segundo ano. Em 
outras palavras, uma em cada quatro fecham antes de 
completar dois anos.

Ainda de acordo com o SEBRAE, das empresas 
que encerram as atividades antes do segundo ano, 7% o 
fazem por falta de lucro e 20% por falta de capital. Quase 
a metade dos empreendedores entrevistados (50%) na 
pesquisa misturam faturamento, caixa e salário. Ou seja, não 
sabem precisar se têm lucro ou prejuízo. Dado curioso: 60% 
dos brasileiros se dizem preparados para abrir um negócio, 
segundo pesquisa da Copywriting do Brasil.

Júlio Clebsch 
Administrador de Empresas, especialista em Propaganda e Marketing (FAE), com ex-
tensão em Marketing na San Diego State University (USA). Consultor associado da Kre-
ativ Factory – julio@kreativfactory.com.br. Especializado em Vendas e Marketing, foi por 
mais de 10 anos editor e consultor da revista VendaMais.

É TUDO CULPA DA ECONOMIA?

De acordo com outra pesquisa, do IBGE, em 2016, 
de cada dez empresas, seis não sobrevivem após cinco anos. 
Também, segundo essa pesquisa, 648 mil CNPJs foram 
abertos, enquanto 720 mil foram extintos.

São números trágicos. Há anos, nós aqui da Kreativ, 
acompanhamos empresas de todos os portes e percebemos, 
principalmente nas micros e pequenas, uma grande carência 
de informação e capacitação delas no que diz respeito a 
quesitos básicos de administração: fluxo de caixa, margem 
de lucro, ponto de equilíbrio, tributo, logística, etc.

Um cruzamento dessas estatísticas nos informa que 
a economia brasileira não pode ser imputada como a única 
responsável pelo insucesso de muitos empreendimentos. 
Muito tem a ver com gestão. E gestão está relacionado com:

1. Produtos e serviços diferenciados (marketing)
2. Plano de negócios e análise de viabilidade  

  (planejamento estratégico)
3. Capital de giro suficiente (finanças)
4. Encontrar companheiros de jornada   

 (recursos humanos)
5. Logística e estoques (administração básica)
6. Mostrar valor para o cliente   

 (treinamento de vendas)

Os itens (e cursos) acima, entre outros, podem 
ser encontrados facilmente, e a preços acessíveis, em 
diversos locais: SEBRAE, Associações Comerciais, SENAI, 
Internet, etc. A Fundação Getúlio Vargas (FGV), renomada 
instituição de ensino, oferece um curso grátis de Introdução 
à Administração Estratégica (cursosfgvonlineocwc@fgv.br).      

Abrir um novo negócio não é apenas ter uma boa 
ideia. Como bem diz a velha sabedoria popular: “O sucesso 
tem muitos pais. A derrota é sempre órfã!”.
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“Eu sou um otimista 
patológico, e tenho olhado com otimismo 
todas as mudanças que estão em curso no 

Brasil. Acredito que existe uma nova consciência e 
responsabilidade de cada um de nós, para construir 

um Brasil que a gente se orgulhe, para as novas 
gerações. Quanto ao evento, fiquei muito bem 

impressionado com os casos dos empreendedores 
locais. Guarapuava certamente tem um DNA 

empreendedor, fiquei feliz em sentir a vibração 
empreendedora da noite”

Ricardo Bellino 

PRÊMIO MÉRITO EMPRESARIAL 2019:
RECONHECIMENTO, NETWORK, APRENDIZADO E INOVAÇÃO 

No dia 12 de setembro, no Buffet e Eventos Vitri, 
ocorreu o evento mais aguardado da classe empresarial 
guarapuavana: o jantar do Prêmio Mérito Empresarial. Em 
sua 17ª edição, o prêmio reconheceu as melhores práticas 
de gestão da cidade nas categorias MEI, Micro, Pequena, 
Média Empresa e Inovação.

Com mais de 100 empresas inscritas nas cinco 
categorias de concorrência, este ano o PME trouxe duas 
novidades principais: a participação dos MEIs e a mudança 
do formato de avaliação da Inovação.

“Nós decidimos inserir os MEIs, pois sabemos o 
quanto esse segmento tem crescido na nossa cidade. 
Com isso, incentivamos os MEIs a começarem uma cultura 
de desenvolvimento de gestão em seus negócios. Já a 
categoria Inovação foi avaliada com uma metodologia 
diferente, pois este ano os participantes tiveram que 
apresentar suas propostas para uma banca avaliadora 
especialista em inovação. Esses dois pontos novos 
contribuíram para valorizar ainda mais o prêmio”, explica 
o presidente do Conjove, Paulo Meister.

Com o salão cheio, estiveram presentes mais de 300 
empresários, prestigiando os finalistas do Prêmio Mérito, 
fechando parcerias, confraternizando e aprendendo com 

Mais de 300 empresários participaram 
do jantar do PME 2019.

a troca de experiências. 
“O ponto forte da noite foi o depoimento dos 

empresários finalistas reconhecendo a qualidade e a 
credibilidade do Prêmio. Acredito que os vencedores 
deste ano representam realmente o que a gente tem de 
melhor na nossa cidade. Foi uma noite para ficar para a 
história do Conjove e da Acig”, declara Meister. 

Além da cerimônia de entrega do PME, o evento 
também contou com a palestra do ex-sócio do Donald 
Trump, Ricardo Bellino, que contagiou o público 
empresarial contando uma série de histórias de superação.
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Fotos: Frederico Meister

Entrega do 
certificado de 
parceiro do 
PME para o 
CRA-PR.

Finalistas da 
categoria 
MEI: Bardo 
Zé, Guará 
Entulhos e Na 
Hora Notícias.

Finalistas da 
categoria 
Inovação: 
Santini 
Odontologia, 
Pet Eternum e 
Tribal Pepper.

Integrantes 
do Núcleo 
Multissetorial 
da Mulher 
Empresária.

Finalistas da 
categoria Micro 
Empresa: Angelica 
Federizzi, Escola 
Primeiros Passos, 
Moça Bonita, Pet 
Eternum e Tribal 
Pepper.

Finalistas da categoria Pequena Empresa: Diagmax, 
Formédica, J Losso Imobiliária, Michelc Contabilidade e 

Santini Odontologia. 

Entrega do 
certificado de 

parceiro do 
PME para o 

Sebrae. 

Integrantes da 
Coordenadoria 

das Associações 
Comerciais e 

Empresariais do 
Centro-Oeste do 

Paraná.

Vencedores 
do PME 2019, 

integrantes 
do Conselho 

do Jovem 
Empresário e da 

diretoria da Acig.

Entrega do 
certificado de 

Embaixador do 
Empreendedorismo 

para o palestrante 
Ricardo Bellino.

Finalistas da 
categoria 

Média Empresa: 
Guarácampo e 

Guaratel.

Entrega do 
certificado de 
parceiro do 
PME para a 
K13 Agência 
Web.
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Depoimentos dos vencedores do PME 2019

Empresas que acreditam no potencial da classe produtiva guarapuavana:

Quero agradecer a nossa equipe pela evolução. Agradecer ao Prêmio 
Mérito por disponibilizar pra gente essa ferramenta de mudança na empresa, 
na questão da organização, atendimento, controle financeiro e muito mais. 
A gente participou ano passado, identificamos nossos erros e esse ano 
felizmente conseguimos ganhar! 

A Guaratel recentemente completou 10 anos de história em 
Guarapuava. Esse ano, fomos também contemplados com o prêmio 
de maior franquia da operadora Oi Empresarial do Brasil. Hoje, 
empregamos quase 200 pessoas de forma direta, e continuaremos 
investindo e acreditando no potencial da nossa região. É uma honra 
receber essa premiação!

Categoria Média Empresa
Guaratel

Somos um casal de dentistas, sabemos muito pouco de gestão, 
mas nos últimos anos nos empenhamos muito para conseguir preencher 
o gráfico radar do Prêmio Mérito. Esse prêmio é o reconhecimento 
de um trabalho bastante árduo que a gente vem fazendo na parte de 
gestão. Dedicamos à nossa equipe, que é quem faz tudo acontecer!

Dedicamos o Prêmio Inovação aos nossos pacientes, porque 
essas inovações nós trazemos para a clínica sempre pensando neles, 
pensando em transformar suas vidas através do sorriso, trazendo mais 
conforto e qualidade. 

Categoria Pequena Empresa
Santini Odontologia

Categoria Inovação 
Santini Odontologia

Apoio: Realização:Patrocínio:

Categoria Microempresa
Angelica Federizzi

C a p a
MATÉRIA

Quero agradecer a Acig e o Conjove por dar essa oportunidade para 
os MEIs participarem. Quero agradecer aos meus clientes, que confiam no 
nosso trabalho e proporcionam que a gente faça essa melhoria da empresa. 
Quero agradecer a minha esposa Greidi, por ter me incentivado a participar 
do Prêmio Mérito. Só quero agradecer por tudo o que aconteceu nessa 

noite!

Categoria MEI
Guará Entulhos
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LOJAS DE RUA SÃO PREFERÊNCIA DOS PAIS 
GUARAPUAVANOS PARA COMPRAR BRINQUEDOS

G u a r a p u a v a  e m  N ú m e r o s
MATÉRIA

 Com o Dia das Crianças chegando, a Revista 
do Empreendedor traz alguns dados levantados pela 
RPC, através da pesquisa TG Light de junho de 2019, 
em que 39% dos pais ou responsáveis guarapuavanos 
afirmaram ter comprado jogos ou brinquedos nos 

últimos três meses.
 A preferência de local de compra deles são 
as lojas de rua, seguido pelas lojas de departamento, 
shoppings centers, internet e hipermercado, como é 
possível visualizar no gráfico:

 A faixa etária mais representativa dos pais ou 
responsáveis que compram brinquedos em Guarapuava 
está concentrada entre 35-49 anos (32,6%) e 25-34 
anos (31,9%). Sendo estes, em sua maioria, da classe 
AB (42,4%) e C1 (24,6%). Outro dado interessante é 
que 88,2% destes pais ou responsáveis são casados ou 
vivem com o companheiro.
 Além dos brinquedos, outro segmento de 
mercado que é movimentado pelo público infantil 
é o de vestuários e calçados. De acordo com dados 
da CNDL e SPC Brasil, as vendas no Dia das Crianças 
devem crescer pelo terceiro ano consecutivo, devido 
ao aumento de 7,71% das vendas a prazo em 2018. A 
média de gasto para a data é R$187,00. 
 Ainda conforme a mesma pesquisa, os 

Apresenta

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

presentes mais procurados para o Dia das Crianças 
são:
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A proposta desta coluna é trazer ao 
leitor da Revista do Empreendedor ideias 
a respeito do fenômeno da liderança e 
suas possíveis contribuições para a gestão 
empresarial, sendo uma necessidade 
requerida pelo mundo corporativo 
contemporâneo e para os desafios que lhes 
serão impostos pelo futuro.

Tem-se o entendimento de que, para 
as boas práticas da gestão empresarial 
o empreendedor pode-se valer de 
conhecimentos próprios do meio militar, 
com seus erros e acertos, a respeito da 
liderança, nas mais diversas situações, tanto 
nas crises, como nos conflitos.

Portanto, este artigo tem por finalidade 
desenvolver, ainda que de forma superficial, 

A liderança perpassa pelo 
conhecimento do ser humano, do conhecer 
a si mesmo e ao próximo, navegando 
pela Psicologia e suas subdivisões como 
a Psicolinguística, aprofundando com a 
Psicologia da Aprendizagem, a Social e a 
Organizacional, dentre outros ramos. Desde 
o líder estratégico ao colaborador do 
“chão de fábrica”, todos estão no mesmo 
barco - ou deveria ser esta a percepção do 
empreendedor.

A História, a Sociologia, a Economia, a 
Filosofia, as Ciências Políticas, a Inteligência 
e a Agilidade Emocional e as mais diversas 
Teorias sobre Liderança são conhecimentos 
que o gestor deve possuir para a condução 
do seu empreendimento. Isso não quer 
dizer que o empreendedor tem que ser 
um profundo conhecedor dessas matérias, 
pois se conhecem grandes líderes e 
empreendedores com parcos estudos, mas 
que, com pensamento crítico e consciência 
situacional do ambiente destacaram-se 
como lideranças, motivando e influenciando 
seus colaboradores. Sendo um dos mais 

Fernando Luiz Velasco Gomes
Coronel de Artilharia e Estado-Maior da Reserva do Exército Brasileiro. Tutor 
de História, História Militar, Geopolítica e Estratégia do Curso de Preparação 
da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME). Palestrante do 
Curso de Extensão – Liderança Estratégica - ministrado na ECEME. Comandou 
a 14ª Bateria de Artilharia Antiaérea (Olinda – PE) e o 26º Grupo de Artilharia 
de Campanha (Guarapuava-PR).  É professor emérito da Faculdade Guairacá.

O FENÔMENO DA LIDERANÇA

noções sobre o fenômeno da liderança e 
os atributos do líder, concluindo sobre a 
apropriação desses conhecimentos pelo 
empreendedor, considerando, segundo o 
general Stanley Mc Chrystal (US Army), que 
“a liderança não é um talento e nem um 
dom é uma escolha”. E, se for realmente 
uma escolha, pode-se desenvolvê-la.

EMPREENDEDORISMO E LIDERANÇA
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ATRIBUTOS DO LÍDER 

DESENVOLVENDO A LIDERANÇA 

O líder tem que possuir determinados 
atributos que podem ser verificados nos 
Estudos de Casos Históricos de Liderança. 
Pode-se constatar, ao longo da história, 
que a liderança se manifestou em tipos, tais 
como: a carismática, a transformacional e a 
transacional, segundo Joseph Samuel Nye 
Jr; e nas formas direta e indireta, podendo 
ser autocrática, democrática ou delegativa.

A percepção de mundo é uma das 
outras características do líder, aberto a 
novas ideias, com capacidade de aprender 
e desaprender, atento ao assombro da 
arrogância que ronda as pessoas com 
poder. Confortável na adversidade deve 
possuir resistência ao stress físico, mental 
e espiritual; ser um negociador; resolver 
problemas, se antecipando a eles; ter FOCO, 
ALINHAMENTO, VISÃO e capacidade de 
PLANEJAMENTO.

Ao líder deve caber o conhecimento 
de sua equipe, com as primordiais virtudes: 
colocar-se atento às suas necessidades; 
ter uma desenvolvida capacidade de 
comunicação; decidir com firmeza e 
brandura; confiar e ter a confiança de seus 
liderados; corrigir e elogiar; estimular a 
iniciativa, desenvolvendo a liderança em 
outros níveis; ter propósito e ser exemplo. 
Enfim, SER, SABER e FAZER. Ou seja, isso 
também cabe ao EMPREENDEDOR.

Tem-se como conclusão desta sintética 
coluna, que se pode buscar e desenvolver 
a liderança por intermédio de práticas 
calcadas na educação continuada, o que 
dependerá do interesse e dedicação 
do empreendedor, buscando-se sempre 
desenvolver os atributos da liderança, 
muitos deles listados aqui.

Os comandantes, chefes, diretores, 
empreendedores e líderes não são super-
homens, haja vista os líderes terem de saber 
administrar suas frustrações e fracassos, já 
que eles acontecem a todo o momento. Ser 
um líder, em sua atividade profissional, não 
é coisa de filme ou do outro mundo. É uma 
necessidade.

A pergunta é: como os mecanismos 
formais de educação e seus agentes 
estão lidando com esse mundo novo da 
gestão, do planejamento estratégico, do 
empreendedorismo e da liderança?

Um primeiro passo é desenvolvimento 
do pensamento crítico a respeito do mundo 
que nos cerca, com seus ambientes internos 
e externos e com os cenários futuros.

No entanto, o principal fator é o 
homem, com todos os aspectos de sua 
humanidade, líder ou liderado, sendo 
motivado e motivando, influenciando, 
sabendo que tem que liderar, não só para 
ser o “número um”, mas também para 
servir. E é esse, o próximo passo, em voga, 
no estudo da liderança – A LIDERANÇA 
SERVIDORA.

Servir também pode trazer lucros. É só 
tentar, empreendedor!

importantes aspectos, no estudo desse 
fenômeno, os fatores da liderança, quais 
sejam: a situação, o líder, os liderados e a 
interação entre líderes e liderados.
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GRUPO REPINHO APOIA DOIS
PROJETOS EM GUARAPUAVA

Através de uma parceria entre a Repinho e a Prefeitura 
Municipal, são mantidos os trabalhos do Centro Municipal 
de Educação Infantil Repinho e do Centro de Referência da 
Assistência Social Arlindo Antonelli. Há 24 anos, a Repinho 
investe na área social, acreditando que é possível desenvolver 
a sociedade através do trabalho conjunto entre iniciativa 
pública e privada. Nesta matéria conheça um pouco mais 
sobre o trabalho desenvolvido pelos dois Centros. 

Através da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI – 
Repinho) atende 400 crianças de 4 a 5 anos, ofertando o 
ensino regular da pré-escola. 

Neste Centro, o papel da Repinho é contribuir com 
toda a parte estrutural, cedendo o espaço e os uniformes 
para as crianças, além disso, a empresa promove as datas 
comemorativas do ano, como Páscoa, Dia das Crianças, 
Natal, entre outras. Já a parte pedagógica e de contratação 
de professores é responsabilidade da Prefeitura. 

Os objetivos de aprendizagem da pré-escola 
estão organizados em cinco campos de experiência, 
que contemplam aspectos de relações interpessoais, 
conhecimentos cognitivos e de conteúdos básicos de 
ensino, adequados à faixa etária dos pequenos.

O CMEI atende crianças com quatro anos 
completados até 31 março do ano corrente, sendo a maioria 
residente nas proximidades da Repinho.

Centro Municipal de Educação 
Infantil - Repinho

Centro de Referência da Assistência 
Social – CRAS I Arlindo Antonelli

O CRAS é uma unidade de proteção social básica 
do SUAS (Sistema Único de Assistência Social), que 

tem por objetivo prevenir a ocorrência de situações de 
vulnerabilidade e riscos sociais nos territórios, por meio 
do desenvolvimento de potencialidades e aquisições do 
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da 
ampliação do acesso aos direitos de cidadania.

Atua junto às famílias, que em decorrência da 
pobreza encontram-se em situação de vulnerabilidade 
social, privadas de renda e do acesso a serviços públicos, 
com vínculos afetivos frágeis, discriminadas por questões de 
gênero, idade, etnia, deficiência entre outras.

Situado na Rua Arlindo Antonelli, 452, Bairro 
Industrial, abrange os bairros Primavera, Industrial, 
Xarquinho, Feroz II, Conradinho e Bonsucesso, e ainda os 
Distritos da Palmeirinha e do Guairacá. Conta com uma 
equipe interdisciplinar composta por: assistentes sociais, 
psicóloga, pedagoga, atendentes sociais, estagiários e 
pessoal de apoio.

Atualmente, são ofertados gratuitamente oficinas 
socioeducativas de robótica, artesanato, violão, temas 
transversais, esportes e jiu jitsu. Em parceria com o CIEE 
são oferecidos cursos com capacitação para as pessoas que 
pretendem ingressar ou se requalificar para o mundo do 
trabalho.

Todas as crianças e adolescentes que participam do 
SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) 
do CRAS – que atende as crianças e adolescentes de 6 a 17 
anos – tem a oportunidade de trabalhar na Repinho quando 
completam 18 anos. Atualmente, seis ex-participantes do 
SCFV foram premiados com bolsa integral no ensino superior, 
como reconhecimento pelo desempenho nos cursos.

O nome do CRAS I é uma homenagem ao pai do 
empresário Odacir Antonelli.
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Nesta edição de outubro, a Revista do Empreendedor traz 
uma entrevista com o fundador da Pesada Manutenção e Peças 
Industriais, Aldenir Lazaro Ferreira, e a sua filha Priscilla Travensoli 
Ferreira. O empresário contou sobre o início da sua trajetória no 
segmento de serviços de manutenção industrial em 1971, e toda a 
expansão da empresa que decorreu disto. 

Quase 50 anos de experiência com 
manutenção industrial
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Com 11 anos eu comecei a trabalhar em uma 
mecânica, onde aprendi muito sobre torno. Fiquei nesta 
empresa até os 18 anos, depois fui para o exército, quando 
saí do exército mudei para Laranjeiras do Sul, depois 
para Curitiba, depois para Lustosa. Em Lustosa conheci a 
minha esposa e voltamos para Guarapuava, aqui montei a 
Mecânica Industrial da Pesada com meu padrasto, na Rua 
Nereu Ramos, que existe até hoje.

Em 2000 nós abrimos uma filial em Imbituva, e eu 
fiquei responsável pela administração. Na época, o prefeito 
de Imbituva fez uma proposta pra gente montar uma 
empresa lá, pela carência da manutenção industrial que 

Nós sofremos o impacto da tecnologia, 
principalmente agora com a loja, por causa do e-commerce. 
Na manutenção industrial todo dia chega um produto 
diferente, não tem como ter uma linha de produção em 
série, nós não trabalhamos com nenhum produto em série, 
praticamente é um serviço artesanal, por isso temos que ter 
a equipe bem treinada para nos adaptar ao mercado.

Com certeza é a qualidade da mão-de obra. Todo o 
conhecimento e experiência que adquiri ao longo dos anos 
fui passando para os colaboradores. Temos colaboradores 
com mais de 30 anos de empresa, que aprenderam 
comigo e agora ajudam a aprimorar o serviço de outros 
funcionários. Nosso forte é a manutenção industrial, 
montagem e desmontagem de máquinas.

Nesse endereço aqui nós passamos a chamar 
Pesada Avenida. A família começou a aumentar, e eu 
achei melhor montar minha própria empresa. Mudamos 
para este endereço em 1989 – onde atendemos até hoje. 
Não tivemos tanta dificuldade de transição, porque muitos 
clientes de lá continuaram conosco. 

Tenho três filhas. A Priscilla sempre auxiliou na 
Pesada, a Cândida é advogada e mora em Santa Catarina, 
e a Paloma trabalhou um pouco conosco, mas decidiu 
empreender na área de confecções com a Jacaré Kids.

ALDENIR, COMO O SENHOR COMEÇOU A 
TRABALHAR NESTE RAMO DE MANUTENÇÃO 
INDUSTRIAL? 

E QUANDO O SENHOR MUDOU PARA A 
AVENIDA SEBASTIÃO DE CAMARGO RIBAS?

PRISCILLA, E A EMPRESA TEVE FILIAIS EM 
OUTRAS CIDADES?

PRISCILLA, QUAIS FORAM AS MUDANÇAS 
DE MERCADO QUE VOCÊS TIVERAM QUE SE 
ADAPTAR?

SENHOR ALDENIR, QUAL É O DIFERENCIAL DA 
PESADA MANUTENÇÃO E PEÇAS INDUSTRIAIS?

havia na cidade. Mas, há dois anos nós resolvemos fechar 
a filial lá, por conta da dificuldade de mercado e falta de 
mão-de-obra.

Então, eu voltei de Imbituva e resolvemos abrir 
uma loja de peças junto com a mecânica, para ampliar os 
negócios. A partir disso, a empresa passou a chamar Pesada 
Manutenção e Peças Industriais, deixamos de ser somente 
prestadores de serviço, para trabalhar também com a venda 
de peças que eram difíceis de encontrar em Guarapuava.
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Temos aproximadamente 28 funcionários. Destes, 
algumas equipes fazem manutenção externa, como, por 
exemplo, na Agrária, onde temos uma equipe fixa que atua 
diretamente lá. Temos algumas equipes que vão até as 
empresas fazer manutenções periodicamente. E também 
alguns que atendem aqui na sede, trabalhando com 
montagem, solda, etc. 

 A parte de administração da empresa, agora o pai 
está passando para mim, tanto a loja quanto a manutenção. 

Temos funcionários com 30 anos, com 18 anos de 
casa. Temos um carinho por eles, e queremos valoriza-los, 
porque eles fazem um serviço bem feito. Hoje é muito difícil 
achar um profissional competente, a carência é grande 
nesta área, por isso nós formamos nossos colaboradores.

Muitas empresas que são nossas clientes o pai 
conversava diretamente com os fundadores, agora que 

É fundamental que o seu negócio tenha qualidade, 
confiabilidade e honestidade. Honestidade é essencial 
para que você sempre tenha crédito no mercado. Junto 
com esses pilares deve estar aliada a força de vontade e a 
criatividade também. 

Quando um cliente entra na loja ele está nos 
prestigiando, por isso, ele precisa ser bem atendido, 
independente de quem seja.  A partir do momento que 
ele está aqui, ele está nos escolhendo e merece ser tratado 
de maneira especial, e é isso que temos feito todos estes 
anos. Quero agradecer a cada um deles, porque são nossos 
clientes que fazem nossa história.

PRISCILLA, COMO FUNCIONA O QUADRO DE 
COLABORADORES DE VOCÊS?

SENHOR ALDENIR, E COMO É A RELAÇÃO DE 
VOCÊS COM OS COLABORADORES?

PRISCILLA, QUAL É A RELAÇÃO DE VOCÊS COM 
OS CLIENTES?

ALDENIR, QUE O SENHOR DIRIA PARA AS 
PESSOAS QUE QUEREM EMPREENDER?

PRISCILLA, QUER DEIXAR UMA MENSAGEM 
PARA OS CLIENTES DE VOCÊS?

estou na administração tenho uma relação empresarial com 
os filhos dos fundadores. É uma questão de credibilidade, 
nossos clientes continuam conosco pela qualidade do 
serviço e pela infraestrutura que nós oferecemos. Hoje 
para atender uma empresa grande é necessário estar  com 
tudo documentado, eu acabei me formando Engenheira 
Mecânica, porque o Crea-PR exige um responsável técnico 
para estas atividades que desenvolvemos. 
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NTI discute formação de 
mão de obra feminina na 
área de tecnologia

No dia 13 de setembro, representantes da 
Acig e do Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação 
receberam a visita da deputada estadual Cristina 
Silvestri, da secretária municipal de políticas públicas 
para mulheres Priscila Schran e da coordenadora do 
Núcleo Regional de Educação Isabela Queiroz.

Na reunião, o coordenador do NTI da Acig 
Rui Primak e o presidente do Fórum de Ciência, 
Tecnologia e Inovação Eloi Mamcasz apresentaram 
como é desempenhado o trabalho estratégico do 
Núcleo e do Fórum que presidem. Em seguida, a 
deputada e a secretária explicaram algumas políticas 
públicas para mulheres que são desenvolvidas em 
nível estadual e municipal. 

Desse modo, a partir da convergência da 
área de atuação das iniciativas tecnológicas e das 
políticas para mulheres, os representantes da Acig e 
do poder público discutiram maneiras de promover a 
sinergia entre empresas, entidades e prefeitura para 
proporcionar formação de mão de obra qualificada 
em tecnologia para as mulheres guarapuavanas.

“Devemos promover ações para que a TI 
deixe de ser um universo somente masculino. Temos 
demanda de mão de obra qualificada e podemos inserir 
as mulheres neste processo de desenvolvimento”, 
avalia Primak.

Formatado no primeiro semestre de 2019, o 
Núcleo do Shopping reúne empresas de diversos 
segmentos, com o objetivo de ser reconhecido 
como um centro comercial que fideliza clientes com 
produtos e serviços de qualidade, visando melhor 
gestão e faturamento. 

O Núcleo está com o planejamento estratégico 
concluído e com o plano de ações em andamento. 
As reuniões ocorrem quinzenalmente, no próprio 
Shopping. 

Núcleo Multissetorial 
do Shopping Maria 

Antônia conclui 
planejamento 

estratégico

Shopping

PARTICIPANTES DO NÚCLEO

Empresas associadas à Acig até 25/09.
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O Núcleo de Floriculturas também iniciou a 
sua formação no primeiro semestre deste ano, com o 
objetivo de reunir empresas do mesmo segmento para 
discutir maneiras de melhorar a gestão, aumentar o 
faturamento, fidelizar clientes e capacitar funcionários. 

O Núcleo Setorial está com o planejamento 
estratégico concluído e com o plano de ações em 
andamento. As reuniões ocorrem quinzenalmente, às 
terças, 8h, na sede da Acig. 

Com início no segundo semestre de 2019, o 
Núcleo de Corretoras de Seguros reúne empresas do 
mesmo segmento visando conscientizar a população 
sobre o papel do corretor de seguros. O grupo atua 
em prol da qualificação da mão de obra do setor de 
seguros e do aumento da rentabilidade nos negócios.

Com o lema “Seguro, só com corretor de 
seguros”, o Núcleo Setorial está com o planejamento 
estratégico finalizado e com o plano de ações em 
andamento. As reuniões ocorrem quinzenalmente, às 
quartas, 8h, na sede da Acig. 

P r o g r a m a  E m p r e e n d e r 
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Núcleo Setorial de 
Floriculturas reúne 
empresas de Guarapuava 
e Entre Rios

Núcleo Setorial de 
Corretoras de Seguros 

inicia plano de ações

PARTICIPANTES DO NÚCLEO PARTICIPANTES DO NÚCLEO

Associado, você tem interesse em formar um Núcleo com as empresas do seu segmento?
Entre em contato com o nosso consultor do Programa Empreender, Fernando Volanin: 3621-5545.

Empresas associadas à Acig até 25/09. Empresas associadas à Acig até 25/09.
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Guarapuava, cidade praticamente bicentenária 
localizada em ponto estratégico no centro sul do Paraná, 
tem crescido de forma exponencial e tem potencial para 
mais. Na área da Segurança Pública, especificamente em 
relação à segurança do tráfego rodoviário estadual, isso 
não poderia ser diferente. 

Na terra do Cacique Guairacá, a Polícia Militar do 
Estado do Paraná (PMPR), pelo serviço prestado através 
do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV) tem trabalhado 
incansavelmente para perfazer o grito símbolo do 
município: “co yvy oguereco yara” (essa terra tem dono).

Os resultados até aqui alcançados demonstram que 
o objetivo principal, que é a preservação da vida através 
da redução do número de óbitos atinentes aos acidentes 
de trânsito rodoviários, tem sido atingido.

Devemos ponderar que, assim como a cidade 
evolui, cresce também a população e, por conseguinte, o 
número de condutores e de veículos circulando nas ruas e 
nas rodovias. Por isso, manter a estatística sem acréscimo 
de mortes no trânsito já é motivo de vitória, reduzir é 
motivo de comemoração.

Estas estatísticas positivas na cidade de Guarapuava 
se devem a um conjunto de fatores, do qual gostaria de 
ressaltar o fator humano. Não se faz policiamento ou 
fiscalização sem policiais! Podemos ter viaturas novas e 
modernas, como é o caso atual do Pelotão de Guarapuava, 
que conta com uma Viatura Toyota Hilux (2013), uma 
Renault Duster (2018), uma Motocicleta Harley Davidson 
(2019) e uma Motocicleta BMW GS 800 (2018). 

Erich Wagner Osternack
O Tenente-Coronel QOPM Erich ingressou na Policia Militar em 1° de março 
de 1989. Foi declarado Aspirante à Oficial em 13 de dezembro de 1991, e es-
tava exercendo a atividade de Comandante do 16º BPM em Guarapuava ao 
ser nomeado Comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária. É idealizador 
e responsável pela criação da Unidade Especializada de fronteira (BPFRON – 
Batalhão de Polícia de Fronteira).

BATALHÃO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA:
ATUANTE E A SERVIÇO DA POPULAÇÃO

Podemos ter equipamentos eficientes de 
fiscalização como radares e etilômetros, armamentos com 
grande poderio de fogo; podemos ter a melhor estrutura 
física, com cobertura total das pistas, a qual possibilita 
fiscalização durante o dia, à noite, com sol ou chuva, de 
maneira ininterrupta. E, falando nisso, logo, Guarapuava 
receberá uma sede de Pelotão nova, localizada nas 
proximidades da entrada do Fortim Atalaia, estrutura 
que proporcionará melhoria na qualidade da fiscalização 
realizada. Contudo, sem policiais militares rodoviários 
nada disso adianta! É preciso ter policiais capacitados, 
comprometidos com a causa pública e com um comando 
eficiente.

Neste sentido, com o pronunciamento do Exmo. 
Governador do Estado do Paraná, Carlos Roberto Massa 
Júnior (Ratinho Júnior) na solenidade realizada em 04 de 
setembro de 2019 foi autorizado à abertura de concurso 
público para a contratação de novos policiais militares. 
Vê-se então, quando do término do período de formação, 
a possibilidade clara de alocação de policiais para o 
recompletamento dos quadros do BPRV, acarretando 
em maior fiscalização, maior presença e possibilidade de 
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redução ainda mais significativa dos índices de acidentes.
Podemos dizer com ênfase para a população 

paranaense e de Guarapuava: com o que temos fazemos 
muito e sem sombra de dúvidas tendo mais faremos 
melhor ainda.

Neste rumo de evolução já podemos perceber os 
indicativos contundentes da necessidade da criação de 
um segundo BPRV, ou seja, a divisão da área territorial com 
aumento do número de Companhias e Pelotões.   Evidente 
que o 2º Pelotão da 5ª Companhia do BPRV, localizado em 
Guarapuava, cidade estratégica pela localização e com 
grandes resultados atingidos, seria beneficiada e elevada 
a uma Companhia do BPRV, contando assim com uma 
melhor estrutura.

Essa elevação, em termos de melhoria do serviço 
prestado à sociedade é o caminho, pois como apontamos 
acima não se faz fiscalização ou policiamento sem 
policiais, e somente conseguimos aumentar a estrutura, 

principalmente de efetivo, com a criação de novas 
unidades operacionais.

Toda a população paranaense, incluindo a 
guarapuavana pode ficar tranquila, os planejamentos e 
tratativas são realizados de maneira técnica e profissional, 
com dados e experiência adquiridos ao longo dos anos 
e sempre com visão no futuro. Sabemos do rápido 
crescimento da região e das necessidades em relação 
à Segurança Pública advindas disso, principalmente às 
relativas à segurança viária. Diante deste cenário temos 
a certeza de contar com o apoio de toda a população, 
em especial da sociedade civil organizada, imprensa, 
autoridades civis eleitas e de todos aqueles que nos 
leem e apoiam o trabalho sério e honesto em prol da 
coletividade.

PERÍODO
ACIDENTES

FERIDOS

AUTUAÇÕES

IMAGENS DE RADAR

ART 306

VEÍCULOS RETIDOS

MORTOS

AUTOS FISCALIZADOS

TESTES ETILOMÉTRICOS

ART 165

PRISÕES

251 242 171

TOTAL

208 193 103

6.848 5.499 2.858

2.706 2.772 683

3 8 9

136 110 45

22 17 13

3.322 3.029 1.490

1.019 1.139 1.161

5 12 16

5 10 9

2017 2018 2019

POLÍCIA MILITAR
SUBCOMANDO-GERAL

BATALHÃO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA
DADOS ESTATÍSTICOS - 2017/2018

(PRv Guarapuava - 5ª Cia BPRv)

OBS: PRv de Guarapuava atende os municípios de Guarapuava, Pinhão, Turvo, Goioxim, 
Marquinho, Reserva do Iguaçú, Foz do Jordão e Campina do Simão, totalizando 386,49 
quilômetros de rodovias estaduais.

Dados 2019 referentes até o mês de agosto.
Fonte: Relatórios Diários de Serviço
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Com 95 anos de história em Guarapuava, o Grupo 
Superpão – que atua através de cinco marcas: Superpão, 
Superpão Compre Mais, Oba, Super Baratão, Superbaratão 
Atacado – está, atualmente, com a maior taxa de crescimento 
e realizando os maiores investimentos da história da empresa. 

No dia 18 de setembro, o Grupo lançou três novos 
empreendimentos da marca Compre Mais, que funcionarão 
em Guarapuava, em Pato Branco e em Canoinhas/SC. 
Portanto, a empresa que já atua em 12 cidades, passará a 
atender 14 cidades. 

Alguns dados demonstram o tamanho e a força 
do Grupo Superpão. O primeiro deles é em relação à 
empregabilidade. Atualmente, o Grupo conta com 3.700 

Para o vice-presidente do Grupo Superpão, Luiz 
Maurício Hyczy, apesar de a empresa ser quase centenária, 
procura trabalhar com pensamentos modernos e atualizados, 
sempre acreditando no potencial de crescimento do país. 

“Acreditamos nesse novo Brasil, um Brasil 
representado por um Estado menor, com poder público 
mais eficiente, melhor administrado, para que nos dê o 
devido retorno em educação básica, saúde e segurança. 

Presidente da Acig, Cledemar Antonio Mazzochin, junto com 
o fundador do Grupo Superpão, Getúlio Velente Hyczy.Inauguração do Superpão Compre Mais da Rua Saldanha Marinho. 

colaboradores, e com os três novos investimentos serão 
geradas 1.050 vagas de emprego (415 em Guarapuava, 310 
em Pato Branco e 325 em Canoinhas). Com isso, o Superpão 
se legitima como o maior empregador da região centro-sul 
paranaense. 

O segundo dado interessante é o fato do Grupo estar 
entre as cinco maiores redes de supermercados do Paraná, 
contando com tecnologias inovadoras como o selfcheckout, 
o sistema de delivery e a padaria com atendimento 
acompanhado. 

O terceiro dado, diz respeito ao crescimento 
exponencial no faturamento da empresa, com projeções de 
grandes resultados em médio prazo:

E que estimule acima de tudo a prosperidade, com menor 
burocracia. Acreditamos mais do que nunca na livre iniciativa, 
na liberdade de mercado. Estamos comprometidos com o 
futuro do nosso país, investimos mesmo no período em que 
o Brasil teve queda de PIB. Vamos juntos fazer acontecer”, 
declara o vice-presidente.

Projeção de faturamento do Grupo Superpão

940 milhões
1,1 bilhões

1,3 bilhões
1,6 bilhões

2019
2020
2021

2018

GRUPO SUPERPÃO LANÇA NOVOS 
EMPREENDIMENTOS
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>>SOBRE A 
  GUARÁSOLAR

Uma empresa 100% Guarapuavana, uma das pioneiras na região com mais de 60.000 W de potência 
instalada, utilizando sempre produtos, serviços e mão de obra de qualidade, onde respeita as normas 
e segurança de cada projeto realizado, se tornando referência no mercado e como diferencial possuí 
engenharia própria e pós venda, fazendo com que seus preços batam a concorrência. 

Deixe o SOL
pagar a sua conta de

ENERGIA

Os projetos da Guarásolar são financiados em até 
60 vezes, com juros menor que 1%, sem entrada e 
com carência de 60 dias para pagar a primeira 
parcela, ou seja, começa a pagar depois que 
tiver gerando a sua própria energia.

A nossa proposta é oferecer uma solução reduzindo os custos da sua energia elétrica em até 95%. 
Estamos dispostos a construir, uma sociedade inovadora, planejada, sustentável e preocupada com os 
nossos  recursos naturais e econômicos. Contamos com uma equipe de engenharia altamente competente 
e especializada, além de uma completa linha de produtos de altíssima qualidade.

FINANCIAMOS
o seu projeto 60

VEZES

Fones: (42) 3624.4167 / 98832.8011
Rua Leonardo Valente Hiczy, Nº 472
Bairro Primavera | Guarapuava - Paraná

ACOMPANHE
O RENDIMENTO DE SEU PROJETO

PELO CELULAR

Facebook.com/GUARASOLAR

Solicite um orçamento 
envie  a foto da sua fatura 
de energia para o nosso
Whatsapp: (42) 98832.8011

>> VANTAGENS
.Não consome combustível
.Não produz poluição e contanimação ambiental
.Vida útil superior à 25 anos
.Valorização de seu imóvel
.Resistente à condições climáticas extremas

NOSSOS
ENGENHEIROS
ACOMPANHAM A INSTALAÇÃO
PARA QUE TUDO SAIA PERFEITODE ATÉ

ECONOMIA

95%
NA SUA CONTA DE LUZ
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