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Chegamos à última edição de 2019! Este ano, a nossa 
revista institucional passou por uma reformulação completa. 
Depois de 12 anos circulando como Revista Acig, mudamos o 
nome para Revista do Empreendedor, e este novo título veio 
aliado a conteúdos mais ricos, inovadores e focados em gestão 
empresarial. 

Muitos associados e parceiros elogiaram o novo 
formato da revista, o que demonstra que cumprimos com o 
nosso objetivo de tornar o impresso mais informativo e atrativo. 
Continuamos com o conteúdo social, mas a parte de informação 
e jornalismo foi ampliada, para que os sócios tenham acesso a 
informações especializadas, que realmente interessam para o 
segmento. 

Agora que conseguimos consolidar a nossa Revista 
do Empreendedor, o próximo passo – para o ano que vem – 
é aprimorar ainda mais o trabalho jornalístico, trazendo pautas 
especializadas em marketing, gestão, liderança, financeiro, leis, 
RH, segurança, etc. 

Associado (a), aproveite a leitura da nossa revista de 
dezembro. Analise criticamente o que este conteúdo pode 
contribuir para o dia a dia da sua empresa. Ano que vem, 
voltamos com mais novidades na edição 137 (jan/fev).

Que o nascimento do menino Jesus ilumine o nosso 
fim de ano e nos encha de bênçãos em 2020! Feliz Natal e 
Próspero Ano Novo!

Fábio Peterlini 
Diretor de Créditos Cooperativos
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E m p r e s a r i a l
COLUNA

EVENTOS EM DESTAQUE

No dia 11 de outubro, a Heróis Comics Store inaugurou uma nova unidade da 
loja, na Rua XV de Novembro, 6815, Centro. 

Entre os dias 17 a 20 de outubro, ocorreu a Apropec (Feira Agropecuária de 
Negócios), em Guarapuava. O evento é uma realização da Sociedade Rural, 
com o patrocínio da Cooperaliança e Faculdades Guarapuava, apoio do 
Sindicato Rural e Prefeitura Municipal, e parceria do Núcleo de Criadores de 
Cavalo Crioulo de Guarapuava. Foto: Ascom Sindicato Rural

No dia 16 de outubro, ocorreu a inauguração da Akademie Ireks & Agrária, um 
centro de tecnologia em panificação e produção de cerveja, que atuará com 
a experimentação de novos produtos e oferecerá aos clientes a oportunidade 
de capacitação. A iniciativa é uma parceria entre a Cooperativa Agrária e a 
Ireks da Alemanha. Foto: Ascom Agrária

No dia 21 de outubro, no Teatro Municipal de Guarapuava, representantes 
da Acig, da Prefeitura Municipal, e empresários locais, reuniram-se com uma 
comitiva portuguesa para trocar experiências e informações sobre poten-
cialidades de investimentos no Brasil e em Portugal. Além disso, a comitiva 
portuguesa visitou as empresas Santa Maria Papel e Celulose e Cooperativa 
Agrária.

No dia 28 de outubro, a Acelumix foi inaugurada em Guarapuava. A empresa 
funciona na Rua Polônia, 87, Bairro Industrial. 

A Piteko’s Candy reabriu sua loja, na Rua Presidente Getúlio Vargas, 1690, 
Centro. O horário de atendimento da empresa é de segunda a sexta das 9h30 
às 18h, e aos sábados das 9h às 17h.

No dia 28 de outubro, o Instituto de Pesquisa do Câncer foi oficialmente criado 
a partir de uma Assembleia constituída por representantes do Departamento 
de Medicina da Unicentro, da Acig (Associação Comercial e Empresarial de 
Guarapuava) e do Hospital São Vicente. Com previsão de inauguração da sede 
em fevereiro de 2020, no bairro Cidade dos Lagos, o Instituto será um dos mais 
equipados centros de Medicina Genômica do Brasil. Foto: Ascom Unicentro

No dia 16 de novembro, a Modas Jolie lançou a decoração de natal da sua loja, 
com a participação das clientes que ajudaram a enfeitar a árvore.
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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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Acelumix Distribuidora de Alumínios e Acessórios

Elisê Lingerie e Boutique Sensual

Jataí Imobiliária

Juliana Rickli Master CoachCVC Turismo e Viagem

Terapias Associadas
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O r i e n t a ç ã o  p s i c o l ó g i c a
COLUNA

2020 PODE SER O MELHOR ANO DA SUA VIDA!

Maria de Lurdes Dziecinny
Bacharel em Direito pela faculdade UCP. Psicóloga formada pelo Centro 
Universitário Campo Real, e pós-graduanda em Psicologia Organizacional e 
do Trabalho. Atua como psicóloga organizacional na Acig e como psicóloga 
clínica no “Recriar Espaço Terapêutico”, com atendimentos aos públicos 
adulto e infantil.

Analisar o ano que está findando e se preparar 
para o Ano Novo é uma prática positiva para o bem-estar 
físico e mental. O final do ano traz consigo um período de 
muitos compromissos, festas, encontros e reencontros, mas 
sobretudo é momento de refletir sobre a realização ou não 
das metas que foram traçadas, rever conceitos, renovar as 
energias e planejar o próximo ano. 

Dos erros, recordar o aprendizado; do sofrimento e 
dificuldade lembrar que eles nos fazem descobrir o quão 
fortes e resilientes podemos ser; dos acertos a felicidade. 
Acima de tudo é preciso ser grato, pois a gratidão leva à 
grandeza e sabedoria, para compreender que o modo mais 
simples de perceber as bênçãos é lembrá-las diariamente. 
Reconhecer tudo de bom que possui, é essencial, pois tudo 
aquilo que semear com amor e gratidão, seguramente trará 
prosperidade e motivação para seguir perseverantes em 
seus objetivos.

Cultivar pensamentos positivos possibilita discernir 
acerca do verdadeiro sentido do Natal, pois enche os 
corações de esperança, sonhos e desejo de renovação, 
acreditando que novas oportunidades são ofertadas a cada 

despertar, e que a escolha depende unicamente de você. 
É válido ressaltar a importância de estar receptivo 

às mudanças que almeja, pois não basta esperar pelo ano 
novo e continuar com os velhos hábitos, acomodados 
em sua zona de conforto, por acreditar que esse é um 
lugar seguro, sendo que na verdade é apenas uma crença 
limitante que condiciona a comportamentos disfuncionais 
criando um ciclo vicioso, o que dificulta o desenvolvimento 
do autoconhecimento e superação constantes. Existe um 
ditado que afirma: “Loucura é continuar fazendo a mesma 
coisa e esperar resultados diferentes”.

Até porque, sonhar não custa nada, mas realizar 
requer ação e planejamento, pois a única barreira que 
separa a pessoa de seus objetivos é a capacidade de agir. 
Nessa perspectiva, se não há satisfação com os resultados, 
basta admitir que errou na escolha das estratégias, e então 
redirecioná-las de maneira autorresponsável, concreta e 
racional. A partir de então, é entrar em ação de posse do seu 
planejamento, sendo realista e persistente, de modo que 
suas metas sejam alcançáveis. Lembre-se: “A sorte costuma 
favorecer aqueles que não desistem”.

Constantemente, por querer fazer algo grande 
e notável, pequenos gestos são ignorados, como um 
abraço fraterno, um sorriso solto, doar um pouco do 
seu tempo, ajudar alguém sem esperar nada em troca, 
e estar mais presente na vida das pessoas. Práticas como 
essas manifestam a essência do espírito natalino, pois isso 
independe de status sociais, religião, cultura, raça, cor ou 
condição financeira.  

Diante disso, refletir sobre a real importância do ser 
humano, do acolher o próximo, da presença física ao invés 
de apenas uma mensagem ou marcação em suas redes 
sociais. Sem dúvidas a tecnologia facilita muito nossa vida, 
oportuniza manter o contato com aqueles que se encontram 
distantes, mas e aqueles que estão próximos? Quais atitudes 
tem feito a diferença na vida das pessoas do seu convívio? 
Sendo o tempo o que de mais valioso há, qual a qualidade 
do seu tempo no trabalho, nas relações sociais e em família?

Planejar o futuro está ao alcance de todos, mas é 
fundamental incluir quem amamos em nossos projetos de 
vida, tendo em vista que no sucesso teremos com quem 
dividir as alegrias, e em eventuais frustrações teremos em 
quem nos apoiar. 

Por fim, desejo que suas energias sejam renovadas, 
que esteja pronto para novos pensamentos, afinal, 2020 
pode ser o melhor ano de sua vida! Que nesse novo ano o 
perdão e a cooperação sejam tão comuns quanto dormir e 
acordar, e que a cada amanhecer sejamos gratos pela vida e 
por poder recomeçar. Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!
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V o c ê ,  E m p r e s á r i o
COLUNA

Eu sou natural do Rio Grande do Sul, vim para o 
Paraná fazer faculdade de Economia, em Curitiba. Depois de 
formado, mudei para Guarapuava junto com minha esposa 
para assumir uma proposta de trabalho, e aqui estou desde 
então. 

A vocação para trabalhar com o segmento de 
transporte é uma herança do meu pai, que era caminhoneiro. 
Em 1950 ele comprou um caminhão e veio do Rio Grande 
do Sul para o Paraná para trabalhar, então eu me criei dentro 
de um caminhão, aprendi a dirigir primeiro um caminhão. 
Portanto, a motivação para empreender nesse segmento 
veio de família.

A história da Verdes Campos começou em 1979, 
quando compramos o primeiro caminhão da empresa. Em 
1980, montamos a Transportadora em sociedade, eu e o 
meu irmão. No início, nós não tínhamos espaço, era apenas 
um escritório num posto de combustível na rodovia. Naquela 
época, transportávamos cimento para a construção da Usina 
de Itaipu, mas em 1983 o grande volume de obras da Usina 
terminou, então nós dissolvemos a empresa, meu irmão 
saiu da sociedade. Fiquei uns 5 meses com os caminhões 
parados, porque não consegui vender. Depois de um tempo 
resolvi colocar os caminhões de volta na estrada, mas num 
outro segmento: transporte de produtos agrícolas.

Ainda bem que eu insisti no negócio, quando 
dissolvemos a sociedade eu fiquei com três caminhões, 
hoje a Verdes Campos conta com 150 caminhões. Temos 
220 colaboradores, distribuídos na parte administrativa, 
manutenção básica e motoristas. Desde 1988 nós temos 
a sede própria, um terreno amplo de 10.000 metros, com 
2.000 metros de construção. 

Em 2019 nós mudamos o foco da empresa, até ano 
passado 90% do transporte era agrícola. Agora, meu filho 
Marcelo assumiu a administração da empresa, e passamos 

MINHA HISTÓRIA DE EMPREENDEDORISMO
Por José Paulo Orth (Transportadora Verdes Campos)

a trabalhar com indústrias, nosso maior faturamento hoje é 
industrial, com produtos como cimento, bebidas, cerâmicas. 
Aproximadamente 50% das nossas cargas são da Ambev, 
30% cimento e os outros 20% produtos industrializados 
variados. Nessa linha, nós trabalhamos bastante em São 
Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do 
Sul, onde temos nossas filiais. 

Com a administração do Marcelo, a Verdes Campos 
está passando por um novo momento de desenvolvimento. 
Desde pequeno, ele sempre me ajudou na empresa, com 
14 anos ele já fazia a parte de banco, financeiro, correios, 
estudava de manhã e à tarde trabalhava. Ele se formou em 
Curitiba em Engenharia Civil, conhecimento que ajudou na 
parte de raciocínio e lógica. Logo que se formou, voltou para 
trabalhar na Verdes Campos, desde 2001 está no quadro 
funcional, e há 2 anos assumiu a parte comercial e trouxe 
uma nova visão empresarial. 

Com tantos anos de mercado, a dica que eu posso 
dar aos empreendedores iniciais é que para o seu negócio 
dar certo você precisa trabalhar 12 ou 13 horas por dia, meu 
horário na empresa sempre foi das 7 horas da manhã até as 8 
ou 9 horas da noite. Ser empreendedor é trabalhar bastante, 
não tem outra saída. 

A Verdes Campos sempre foi uma empresa que 
primou pelo bom atendimento, pela honestidade, sempre 
palavra dada foi palavra cumprida, mesmo que nós 
tivéssemos prejuízo, se prometemos vamos até o fim, 
para ter credibilidade. O setor de serviços demanda muita 
responsabilidade, você tem que prestar um bom serviço para 
ter clientela e confiança. Para o serviço ser bom, você tem 
que buscar melhorias, se aprimorar, se atualizar, ficar sempre 
atento às oportunidades do mercado, ser especialista 
naquilo que faz.
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FUNDAÇÃO FUNDAÇÃOEMPRESA EMPRESA
1 ANO
MS Bebidas e Conveniências   13/12/18

2 ANOS 
House Cook 21/12/17
Alice Salazar Store  21/12/17
Mr. Cat  19/12/17
Lady Lord - Guarapuava  18/12/17
Jorge Bischoff  08/12/17

3 ANOS
Click Info 16/12/16
Dom Imóveis 16/12/16
Movitá - Móveis e Decoração 06/12/16
Adriane Streski Fisioterapeuta 05/12/16
Donna 01/12/16

4 ANOS
Supermercado Cristo Rei 15/12/15
Piccole Bontà 14/12/15
Dani Bijouterias 04/12/15
Amo Jeans 01/12/15

5 ANOS 
Eko 7 Colchões  19/12/14
Dalba Engenharia e Empreendimentos  02/12/14
Moratta Administradora de Condomínios  01/12/14

6 ANOS
F2X Marketing  12/12/13
Adéli Joias e Semijoias  01/12/13

7 ANOS
Espaço Café Havan 13/12/12
Rede Progresso 13/12/12

8 ANOS
Supermercado Hrinczuk 21/12/11
Lojas Real 20/12/11

9 ANOS 
C.C.M Pisos Industriais    20/12/10
AG Modas    02/12/10

11 ANOS
Carlos Henrique Silvestri 10/12/08

12 ANOS
Cooperaliança 12/12/07
New House 11/12/07
Consormais Consórcios e Imóveis 06/12/07
MMW 01/12/07

14 ANOS 
Entre Rios Assessoria Contábil 13/12/05
Maxiesportes 12/12/05

16 ANOS 
Centro de Educação Profissional 10/12/04

17 ANOS 
Confiança Materiais de Construção    01/12/02

21 ANOS 
GRT Óleo Vegetal  16/12/98

22 ANOS
Plaza Paraná    04/12/97

23 ANOS
Porterit      01/12/96

24 ANOS
Tratorsolo      09/12/95
Casa dos Colchões    01/12/95
Batel Embalagens    01/12/95

25 ANOS
Telma Abreu - Cir. Dentista     12/12/94
Diguá Distribuidora de Bebidas    06/12/94

26 ANOS
Panificadora Vitória    17/12/93

28 ANOS
AGF Saldanha       11/12/91

31 ANOS
Libra Kirchbaner Peças e Baterias       01/12/88

33 ANOS 
Funerária Cristo Rei     01/12/86

35 ANOS 
Coruja Fashion     01/12/84

38 ANOS 
Transportadora Verdes Campos     01/12/81

40 ANOS 
AFS Indústria de Erva-Mate    28/12/79

42 ANOS 
Metalúrgica Visão    01/12/77

45 ANOS
Contábil Bilek Ltda 26/12/74

51 ANOS
Escritório Atalaia 04/12/68

52 ANOS
Fábrica de Molas Guará 07/12/67

62 ANOS
Anézio Bastos Silvério Contador 31/12/57

EMPRESA
NOVOS ASSOCIADOS

Guarapuava Piscinas 18/10/19

Jataí Imóveis   22/10/19

Getec Aluguéis e Rastreamento  22/10/19

Terapias Associadas 22/10/19

Luciane Lemes Terapeuta  23/10/19

CVC Viagens e Turismo  23/10/19

Amplo Sabor Marmitaria 29/10/19

ADESÃO
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N a t a l
MATÉRIA

Você conhece o Concurso Brilha Guarapuava? Ele 
foi idealizado pela ACIG em 2016, com o objetivo de 
premiar as empresas com as decorações natalinas mais 
bonitas da cidade. Então, desde 2018, o Brilha passou 
a premiar também as decorações das residências, para 
incentivar os guarapuavanos a decorarem tanto o comércio 
quanto as casas no período de festas de fim de ano.

Com o patrocínio da Energisa, ano passado os 
dois primeiros colocados da categoria “Comércio” e o 
primeiro colocado da categoria “Residência” receberam 
prêmios em dinheiro. Este ano, a premiação foi ampliada, 
estendendo-se para os três primeiros lugares de cada 
categoria, portanto, serão seis contemplados:

“Para nós da Energisa Sul-Sudeste é gratificante 
participar pelo segundo ano consecutivo dessa importante 
iniciativa realizada pela ACIG em Guarapuava. Ações como 
essa contribuem para enaltecer o clima natalino na cidade e 
proporcionar momentos de alegria e festividade entre toda 
a população. Parabenizo a ACIG por essa grande iniciativa”, 
destaca Gabriel Alves Pereira Junior, diretor-presidente da 
Energisa Sul-Sudeste.

CONCURSO BRILHA GUARAPUAVA
 AMPLIA PREMIAÇÃO EM 2019

As empresas e residências inscritas serão avaliadas 
entre os dias 18 e 21 de dezembro de 2019, por uma comissão 
composta por profissionais das áreas de arquitetura, cultura, 
decoração e publicidade e propaganda, além de um 
representante indicado pela Prefeitura Municipal.

“É importante destacar que só são avaliadas as 
decorações disponíveis para apreciação do público que 
transita pela rua onde a empresa ou residência está localizada, 
ou seja, vitrines, fachadas, jardins, sacadas. Optamos por 
focar na decoração externa, porque o Concurso é uma 
maneira de estimular o embelezamento e ornamentação 
de Guarapuava em dezembro”, explica a coordenadora do 
Brilha Guarapuava 2019, Lilian Waschburger Cadore.

As decorações são avaliadas a partir de quatro 
critérios: utilização dos símbolos natalinos; criatividade e 
originalidade; harmonia entre os elementos utilizados e 
iluminação. Confira o regulamento completo do Concurso 
no site da ACIG – www.acig.com.br. 

Os vencedores do Concurso Brilha Guarapuava 2019 
serão revelados no dia 17 de janeiro de 2020, durante a 
comemoração do aniversário de 65 anos da ACIG.
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 Nesta edição de dezembro, conversamos com 
a psicopedagoga e Irmã da Caridade Social, Clotilde 
Rodrigues Bonfim, sobre a atuação da Caritas Socialis. A 
entidade, que desenvolve diversos projetos sociais para 
crianças e mulheres em situação de vulnerabilidade social, 
completa 50 anos em Guarapuava em 2020.

Sim. A Hildegard nasceu em 1883, na Alemanha, 
numa família de classe média. Dedicou-se intensamente ao 
estudo, chegando ao doutorado em Filosofia. Cresceu sem 
religião, mas desde a sua infância buscava a verdade sobre 
Deus. Em sua juventude passou por momentos de grande 
luta interior e suplicava: “Deus, se tu existes, manifesta-te 
a mim!”. 

Após concluir seus estudos casou-se e algum tempo 
depois ficou gravemente doente, sendo desenganada 
pelos médicos. Milagrosamente ficou curada e reconheceu 
isso como um sinal do Amor Misericordioso de Deus. Pediu 
o Batismo e disse: “Quero doar e consumir minha vida no 
amor aos irmãos”. A partir de então colocou-se inteiramente 
a serviço dos irmãos mais necessitados; procurou as causas 
dos problemas sociais e buscava despertar nas pessoas o 
desejo e o compromisso em ajudar os outros. A pedido 
das autoridades civis e eclesiásticas atuou na política como 
vereadora e deputada federal. 

P r o j e t o  d o  B e m
MATÉRIA

HÁ 49 ANOS, CARITAS SOCIALIS DESENVOLVE 
PROJETOS EM PROL DAS FAMÍLIAS GUARAPUAVANAS

A CARIDADE SOCIAL FOI FUNDADA 
PELA ALEMÃ HILDEGARD BURJAN, 
CERTO? CONTE UM POUCO SOBRE A 
HISTÓRIA DELA E A MOTIVAÇÃO PARA 
CRIAR A ENTIDADE. QUANDO A CARITAS SOCIALIS FOI 

FUNDADA E QUAIS FORAM SUAS 
PRIMEIRAS ATIVIDADES?

Em 1913, sentiu o apelo de fundar uma comunidade 
de Irmãs consagradas inteiramente a Deus a serviço da 
caridade. Deu os primeiros passos para a fundação, mas 
teve que deixar esse projeto de lado para ajudar a socorrer 
as vítimas da Primeira Guerra Mundial. Alguns anos depois 
o objetivo foi retomado, e em 4 de outubro de 1919 nasceu 
oficialmente a Comunidade Caridade Social (que significa: 
amor que eleva e liberta). Entre os inúmeros campos de 
apostolado da Caridade Social, destacam-se o cuidado 
com a família, a promoção da mulher e o atendimento às 
crianças. 

Em agosto 1967 as irmãs da Caridade Social chegaram 
ao Brasil, na diocese de Guarapuava a convite de Dom 
Frederico Helmel, primeiro Bispo de Guarapuava. Chegando 
aqui elas viram que uma grande parcela da população vivia 
em condições desumanas devido à falta de moradias dignas 
e total ausência de saneamento básico. Faltava também 
formação e capacitação para o trabalho. Para poder atuar 
nessa realidade as irmãs fundaram, em 1970, a entidade 
Caritas Socialis para desenvolver o trabalho social de acordo 
com as exigências da legislação brasileira. Através da Caritas 
Socialis realizaram mais de 200 cursos profissionalizantes e 
50 Clubes de Mães nos bairros e distritos de Guarapuava. 

A Caritas Socialis também atuou na melhoria das 
condições de moradia para muitas famílias que viviam em 
condições desumanas. Destacam-se a construção do Núcleo 
João Paulo II e dezenas de casas de madeira na Vila São Luís, 
bem como a construção da Escola Hildegard Burjan, creche 
João Paulo II e Igreja São Luís Gonzaga nesse mesmo Bairro.
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Na coordenação da Pastoral da Criança na Diocese, 
onde atua há 33 anos, formando e acompanhando centenas 
de voluntários no desenvolvimento de ações que visam o 
cuidado e promoção da vida das crianças e suas famílias. 
Graças a esse trabalho muitas vidas foram salvas e pessoas 
reencontraram um novo sentido para sua existência no 
trabalho voluntário. Vale lembrar que foi a Caritas Socialis 
quem iniciou a Pastoral da Criança na Diocese. 

No Centro de Apoio à Família, fundado em 2008, no 
Bairro Bonsucesso, onde são desenvolvidas atividades de 
esporte, música, artesanato, formação humana e espiritual 
para crianças, adolescentes e mulheres fortalecendo o 
vínculo familiar e a dignidade humana. 

Desde 2017, a Caridade Social está presente em 
Pitanga, atuando na Pastoral da Escuta nas Paróquias Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro e Santana, assessorando na 
formação de lideranças, promovendo projeto de costura 
e evangelização na cadeia, além do projeto Costurando 
Sonhos, voltado para mulheres com a finalidade de melhorar 
a renda familiar.

Através da doação de alimentos, roupas e calçados 
(em bom estado de uso). Nós temos também um carnê de 
contribuição, que iniciamos este ano devido a dificuldades 
financeiras. O carnê tem valor mínimo de R$20 mensais, 
que o empresário ou pessoa física podem pagar trazendo 
o dinheiro aqui, ou nós passamos buscar, ou ele pode 
depositar diretamente na nossa conta (cc: 124-5 – ag:389 
– operação 03). Outra possibilidade é doar através da 
destinação de parte do imposto de renda para a entidade. As 
doações destinadas aos projetos que amparam as crianças e 
adolescentes se tornaram possível em 1990 com a vigência 
do Estatuto da Criança e do Adolescente — Lei n.º 8.069 de 
1990. No município de Guarapuava o doador de Imposto 
de Renda poderá fazer em dois momentos: sendo cálculo 
antecipado e depositado na conta do FIA Guarapuava até 
31/12 de cada ano; ou no momento da declaração anual até 
30/04 através de pagamento da DARF.

Nosso Centro funciona na Rua Rubens Fleury da 
Rocha, 1312, Bairro Bonsucesso.

Atualmente atendemos, por mês, 110 adultos (de 
18 a 59 anos), e 120 crianças. Alguns vêm todos os dias, 
outros esporadicamente. A equipe é formada por três Irmãs, 
uma cozinheira, uma faxineira, uma assistente social, três 
educadores e cerca de 15 voluntários. Nosso atendimento 
é de segunda a sexta.

Primeiramente é necessário fazer um cadastro com 
nossa assistente social, para fazer o cadastro é preciso 
ter Cadastro Único no município, ou seja, são crianças e 
mulheres que recebem o bolsa família. Alguns procuram 
espontaneamente o serviço, no caso das crianças muitas são 
encaminhadas pelo Conselho Tutelar ou juizado de menores.

E ATUALMENTE, ONDE A CARITAS 
SOCIALIS  ESTÁ PRESENTE EM 
GUARAPUAVA? DE QUE FORMA ATUA?

QUANTAS PESSOAS SÃO ATENDIDAS 
HOJE PELA CARITAS SOCIALIS NO 
CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA? 
E COMO A EQUIPE DE VOCÊS É 
FORMADA?

@caritassocialiscaaf 

caritassocialiscaaf@hotmail.com

(42) 3629-3566 ou (42) 98829-7085

QUAIS SÃO OS REQUISITOS PARA 
CRIANÇAS E MULHERES RECEBEREM O 
ATENDIMENTO DO CENTRO? 

COMO A CLASSE EMPRESARIAL PODE 
AJUDAR A CARITAS SOCIALIS ? COMO 
ENTRAR EM CONTATO COM VOCÊS?

De 1997 a 2006, a Caritas Socialis esteve presente 
em Curitiba, no Bairro Novo, nas comunidades eclesiais 
de base, onde ajudou a implantar o Projeto Mutirão com 
atenção especial aos catadores de reciclável, cuja atividade 
continua ainda hoje.
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CONGRESSO EMPRESARIAL PARANAENSE APRESENTA 
CAMINHOS PARA O NOVO MOMENTO DO EMPREENDEDORISMO

Nos dias 25 e 26 de outubro, a Faciap (Federação 
das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná) - 
que é a representante estadual da Acig -, realizou mais 
uma edição do Congresso Empresarial Paranaense, em 
Foz do Iguaçu. Considerado o maior evento empresarial 
do Estado, este ano o Congresso reuniu mais de mil 
empreendedores e líderes. 

A região de Guarapuava teve representação 
no Congresso, através de caravanas compostas por 

 “O Congresso foi muito assertivo em trazer 
como tema este ano ‘caminho para um novo momento 
do empreendedorismo’, porque converge com o 
momento político que o Brasil está passando, e com 
as mudanças relacionadas à tecnologia e inovação que 
estão dominando o ambiente empresarial. Nos dois 
dias de evento, tivemos contato com conteúdos de 
alta qualidade, trazidos por palestrantes de renome 
nacional”, avalia o vice-presidente da Acig, Acássio 
Antonelli. 

ACIG NO CONGRESSO

C a p a

Mais de mil empreendedores e líderes participaram do Congresso 2019.

17 representantes da Acig participaram do Congresso, entre eles o 
vice-presidente Acássio Antonelli, as integrantes do Núcleo da Mulher 

Empresária, colaboradoras da entidade e outros associados.

representantes da Acig, diretores da Cacicopar 
(Coordenadoria das Associações Comerciais e 
Empresariais do Centro-Oeste do Paraná) e presidentes 
e executivos das Associações Comerciais de cidades 
vizinhas. 

Os dois dias do evento foram recheados de 
programação técnica focada em liderança, gestão, 
marketing, protagonismo, motivação, tecnologia, 
inteligência emocional, entre outros temas importantes 
para a classe empresarial.
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O diretor da Comissão de Serviços da Cacicopar, 
Marco Borges, destaca que a participação no Congresso 
impacta diretamente a qualidade dos negócios da região. 

“A Cacicopar participou com seus diretores e 
executivos das Associações do centro-oeste paranaense 
e, sem dúvida, o conhecimento adquirido soma muito à 
nossa região, trazendo uma nova visão para dentro das 
empresas e entidades. O Congresso é uma oportunidade 
ímpar que as Associações Comerciais têm de participar 
de um grande evento empresarial, com baixo custo. É 
uma imersão, onde os empresários renovam as energias 
e fazem várias reflexões”, declara o diretor.

O governador do Paraná, Carlos Roberto Massa 
Júnior, prestigiou a abertura do evento e destacou que 
o bom momento vivido pelo Estado é resultado de 
uma somatória de esforços entre sociedade e poder 
público. Dentro deste contexto, o governador ressaltou 
a importância da classe empresarial paranaense e o 
esforço político para atrair novos investimentos para o 
Estado. 

“Nós tínhamos colocado como meta nos quatro 
anos atrair 40 bilhões de investimento privado para 
o Estado, 10 bilhões por ano. Nós já vamos fechar 
dezembro deste ano com mais de 21 bilhões de 
investimentos privados, são grandes investimentos que 
geram riqueza e emprego. O Estado não pode atrapalhar 
a classe produtiva, deve ser um instrumento facilitador”, 
aponta.  

Na mesma linha, o presidente da Faciap, 
Marco Tadeu Barbosa destacou a força do empresário 
paranaense, que eleva o Estado a um papel de 
protagonista nacional. 

“O Brasil não se resume a São Paulo e Rio de 
Janeiro, o Brasil é aquele que tem o Estado com a maior 
hidrelétrica do mundo, que tem as maiores cooperativas 
da América Latina, que tem um agronegócio muito forte, 
que tem empresas sólidas, que tem uma sociedade civil 
organizada engajada, que faz acontecer”, observa. 

Para o diretor superintendente do Sebrae/PR, Vitor 
Roberto Tioqueta, parte do protagonismo alcançado 
pelo Estado se deve à geração de empregos das micro e 
pequenas empresas. 

“Nos primeiros nove meses de 2019, o Paraná 
teve um saldo positivo de 58 mil empregos (de acordo 
com o Caged), destes, 47 mil são de micro e pequenas 
empresas. Isso demonstra claramente a força do trabalho 
do empreendedor da micro e pequena empresa, na 
geração de renda e emprego, na economia do país”, 
conta Tioqueta.

CACICOPAR NO CONGRESSO

AVALIAÇÃO DAS AUTORIDADES

C a p a
MATÉRIA

Mais da metade da caravana guarapuavana 
que participou do Congresso é integrante do Núcleo 
Multissetorial da Mulher Empresária da Acig. Para a 
presidente do Núcleo, Esabel Szeuczuk, o interesse das 
nucleadas em buscar conhecimento especializado revela 
a força da empresária de Guarapuava.

“Todos os anos, o Núcleo se organiza para 
participar do Congresso, porque sabemos da qualidade 
técnica da programação. Este ano, figuramos como o 
maior número de participantes do grupo guarapuavano, 
demonstrando que as mulheres estão buscando 
informações, estão atentas aos novos cenários do 
empreendedorismo paranaense. Além disso, sempre 
aproveitamos estas oportunidades para fazer network 
com outros grupos de mulheres empresárias do Estado, 
buscando parcerias”, afirma Szeuczuk.

Representantes das Associações da regional 
da Cacicopar participaram do evento.

Na foto: presidente da Cacb, George Pinheiro; governador do Paraná, Carlos Roberto Massa Júnior; 
presidente da Faciap, Marco Tadeu Barbosa; e presidente do Conaje, Marcelo Quelho.
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ALGUNS REGISTROS E APRENDIZADOS DO CONGRESSO
1

3

2

4

Hendel Favarin, co-fundador da Conquer, uma das escolas de negócios 
mais inovadoras do Brasil. Em 3 anos, já acelerou o crescimento 
profissional de mais de 15.000 alunos. Principais aprendizados da 
palestra:
1 – Se você não entende de pessoas, não entende de negócios;
2 – As falhas são muito importantes para o crescimento;
3 – A sociedade passou pela Era Agrícola e Industrial, agora é a vez da 
Era Digital e/ou Era da Informação;
4 – Sete ensinamentos da Conquer: 1) Você pode encarar qualquer 
desafio, 2) Encare o erro como aprendizado, 3) Apaixone-se pelo 
problema (não pela solução), 4) Planejar é bom, executar melhor ainda, 
5) Visão de outsider (escutar as pessoas), 6) Qualidade, qualidade, 
qualidade, 7) Domine tudo sobre pessoas.

João Appolinário, fundador e CEO da Polishop, uma das maiores 
empresas de varejo do Brasil. Principais aprendizados da palestra:
1 – Há duas formas de interpretar o mercado: multicanais competem 
entre si x multicanais se complementam;
2 – Quem é varejista e não trabalha com multicanais está perdendo 
vendas, porque o consumidor exige uma experiência em diferentes 
formatos; 
3 – Inovar é questionar o que existe;
4 – Ofereça inovações que tragam benefícios ao cliente;
5 – Omnichannel é a convergência de todos os canais utilizados pela 
empresa, num formato padrão, com ofertas e preços iguais.

Christian Barbosa, empresário e investidor anjo, é considerado 
o maior especialista em produtividade do Brasil. Principais 
aprendizados da palestra: 
1 – O tempo é o que há de mais precioso, por isso, aprenda a 
ter tempo;
2 – O ego é o maior ladrão de tempo;
3 – Gestão de tempo é gestão de relacionamentos;
4 – Gestão de tempo é gestão de sonhos;
5 – Cinco etapas do método tríade desenvolvido por Christian: 
identidade, meta, planejamento, organização e execução. 

Janete Vaz, fundadora do Grupo Sabin, rede de 235 laboratórios de 
saúde, que emprega 4,4 mil pessoas. De acordo com o instituto Great 
Place to Work, Sabin é a melhor empresa para uma mulher trabalhar. 
Principais aprendizados da palestra:
1 – Pense em seus valores familiares e o quanto você traz dos seus 
pais para dentro da organização. Crie uma empresa como se cria uma 
família;
2 – Deus deve ter um lugar de honra dentro da empresa;
3 – Faça gestão de pessoas com amor, e seja um líder que escuta e dá 
exemplo;
4 – Reaja rapidamente, com emoção e lógica;
5 – Dê autonomia ao seu colaborador;
6 – Cultura organizacional não se compra, se constrói.

20 DEZEMBRO 2019
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Renner Silva, palestrante, mestre em Ciência da Educação, 
estudioso de neurociência, que busca há anos mapear o 
comportamento e características dos grandes nomes de sucesso. 
Principais aprendizados da palestra:
1 – Reclamar não resolve nada. Você se torna altamente produtivo 
quando deixa de reclamar;
2 – 80% dos seus problemas não existem;
3 – Quando nós temos um “por quem”, entendemos qualquer por 
que. O mais importante da vida são as pessoas;
4 – Você é refém das suas escolhas. O homem é aquilo que ele 
quer ser;
5 – Coisas boas e ruins têm que acontecer. O erro é uma dádiva.

Thiago Rodrigo, formado em Teologia, Filosofia e Sociologia, 
palestrante, empresário e escritor, ensina as pessoas a terem mais 
produtividade e qualidade de vida. Principais aprendizados da 
palestra:
1 – Falta disciplina. É preciso ter não somente iniciativa, mas 
continuativa;
2 – Tudo o que você fizer na vida, faça do melhor jeito possível;
3 – Você precisa se gostar e acreditar em você;
4 – As pessoas frustradas vão querer te fazer acreditar que você 
não consegue, por isso desvie das pessoas negativas.

Maria Brasil, especialista em Comunicação Estratégica e Gestão de 
Marcas, fundadora da Essence Branding, apaixonada por construir 
marcas com alma, emoção e essência. Principais aprendizados da 
palestra:
1 – Quanto maior o volume de informações, menos atenção as 
pessoas dão;
2 – As pessoas consideram pobre e irrelevante 60% do conteúdo visto 
no dia;
3 – Vivemos uma crise de significado, e isso oportuniza novos 
caminhos; 
4 – Um mundo em transformação precisa de negócios que 
transformem;
5 – Propósito é algo maior do que sonho e objetivo. Propósito + 
Marca = + Impacto;
6 – Reflita sobre: qual marca a sua marca deixa no mundo?

Rick Chester, especialista em instigar as pessoas com sua trajetória de 
cidadão que nasceu sem muitos recursos e provou que só as escolhas 
podiam fazê-lo chegar onde queria. 
1 – A vida é baseada na lei da semeadura. Você colhe o que planta, 
por isso precisa sempre estar pronto!;
2 – O conhecimento transforma qualquer um em uma pessoa melhor. 
Rende mais quem trabalha com inteligência;
3 – Se você determinar que não consegue, você não vai conseguir;
4 – Vende mais quem se relaciona melhor com as pessoas;
5 – Quem não está disposto a sentir a dor do sofrimento morre 
pequeno;
6 – Ninguém pode fazer a sua parte por você.
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CONFIRA AS DICAS DAS AGÊNCIAS 
DE VIAGEM ASSOCIADAS À ACIG
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 A época mais aguardada de todo o ano está 
chegando! Aquela viagem planejada durante meses 
já está em contagem regressiva, e a expectativa de 
conhecer novos lugares ou rever a família, faz com 
que o fim de ano se torne uma experiência memorável 
para recarregar as energias e começar 2020 cheio de 
inspiração.

Fim de ano chegando e você ainda não decidiu 
para qual destino pretende ir? Sem problemas, aqui vão 
algumas dicas de destino para aproveitar a virada de 
ano. Para você que deseja ficar no máximo três dias, 
o Rio de Janeiro é uma excelente opção. Além dos 
shows de fim de ano, os passeios são incríveis, algumas 
opções são: Cristo Redentor, Museu do Amanhã, Pão 
de Açúcar e AquaRio. Outro destino que agrada muito 
aos viajantes é Foz do Iguaçu. Para uma viagem de 
curta duração Foz é o ideal, pois tem alguns passeios 
como Cataras do Iguaçu, Parque das Aves, Argentina e 
Paraguai.

Caso queira relaxar por uma semana, o Nordeste 
é uma boa pedida. Salvador está em alta, e com 
excelentes preços nas passagens aéreas. Fortaleza 
tem grande procura pelas crianças, por conta do maior 
parque aquático da América Latina Beach Park. Natal 
tem lindas praias e os melhores passeios de bugue 
do Nordeste, além de uma gastronomia de dar água 
na boca. Porto de Galinhas tem as melhores feiras de 
artesanato, e a tranquilidade que você precisa para 
recarregar as energias. Porto Seguro é fascinante pelas 
histórias e praias de tirar o fôlego. Já o destino do 

momento é Maceió, conhecida como o caribe brasileiro, 
abriga as piscinas naturais de Maragogi e uma linda 
orla para caminhar, além da vida noturna badalada e 
gastronomia premiada. 

Todos estes destinos dispõem de Resorts com 
sistema All Inclusive e o melhor: grátis para as crianças, 
através da CVC. A maior novidade é que já estamos 
trabalhando com aeroporto aqui de Guarapuava, já 
imaginou nas suas próximas férias você saindo daqui 
da cidade? 

Além desses destinos, na CVC você monta sua 
viagem internacional do seu jeito, Punta Cana, Miami, 
Cancun, Orlando, Roma, Paris não importa o lugar, a 
CVC cuida da sua viagem, e o melhor: com guia que 
fala português, chip internacional, seguro viagem, sala 
vip no aeroporto e proteção de bagagem, para que sua 
viagem seja inesquecível. 

Fica o convite: procure quem a mais de 47 
anos cuida das férias dos brasileiros com qualidade e 
segurança, procure a CVC. 

CVC

SWS

A CVC está localizada na Rua Padre 
Chagas, 3050, ao lado do Teatro.

A SWS está localizada na Rua Padre 
Chagas, 2717 - sala 02.
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 Apesar dos planos já terem saído do papel, 
é importante estar pronto para qualquer imprevisto 
que possa ocorrer em sua viagem, evitando que um 
pequeno problema estrague seu momento de relaxar. 
Por isso separamos 5 dicas para que você vá pronto 
para imprevistos em sua viagem e volte cheio de boas 
experiências:

 1 - Contrate um seguro de viagem: parece 
óbvio, mas muitas pessoas não se incomodam com isso 
e acabam perdendo muito dinheiro quando as coisas 
dão errado.

 2 - Se estiver viajando com crianças, entre no 
avião por último: a confusão das filas, a escolha de 
lugar dentro do avião e a espera dentro do pequeno 
espaço dos assentos podem deixar as crianças ainda 
mais ansiosas.

 3 - Não leve muito dinheiro vivo: há caixas 
eletrônicos em quase todas as cidades do mundo, então 
não há realmente nenhuma necessidade de transportar 
uma quantia a mais do que você precisa para alguns 
dias.

 4 - Saiba o básico da língua local: saber dizer 
Oi, Obrigada, Por Favor e Tchau não é um esforço 
enorme e faz de você uma pessoa bem mais simpática, 
podendo também facilitar muito sua estadia no local. 

 5 - Curta mais e navegue menos: esqueça as 
redes sociais durante as férias. Curta o momento, ficar 
atrás de curtidas pode fazer com que você perca um 
grande tempo de sua viagem. 
 
 Quer ficar por dentro de pacotes de viagens, 
sorteios e mais dicas como essas? Então fique de 
olho nas redes da SWS Viagens e Turismo, e faça de 
sua viagem a melhor experiência, porque o mundo te 
espera!

 Mais do que uma agência de viagens, a Viajar 
Mais firma a cada dia o seu diferencial ao prestar 
serviços de consultoria e assessoria completa em 
mobilidade corporativa, viagens de lazer em família 
ou grupo que é o forte, pois uma viagem em grupo 
não se define apenas pela pessoa que nos guia, mas 
pelas experiências que em conjunto podemos partilhar. 
Esta é a razão porque acreditamos e realizamos muitos 
roteiros em grupo.
 Na Viajar Mais o cliente tem acesso às diversas 
opções em turismo: viagens nacionais e internacionais, 
pacotes personalizados, turismo exótico, cruzeiros 
marítimos e fluviais, ecoturismo, intercâmbio, pesca 
esportiva, roteiros prontos, somente passagens aéreas, 
hotéis, passeios, seguro viagens, ingressos, ou seja, 
tudo relacionado ao âmbito de turismo. 
 As férias de fim de ano costumam ter uma 
procura maior, isso não significa que é o período mais 
barato para se viajar e, por isso, merece muita atenção 
na hora de planejar uma viagem. Portanto, a Viajar Mais 
separou alguns destinos para facilitar a hora da decisão 
para os momentos mais importantes e inesquecíveis da 
vida dos nossos viajantes: 
 Gastando pouco indicamos Chapada dos 
Guimarães (MT), Circuito das Águas (SP), Foz do Iguaçu 
(PR), Porto Belo (SC) e, claro, para o Nordeste do Brasil, 
com descontos especiais saindo de Cascavel, Maringá, 
Londrina e Curitiba.
 Com o dólar aquecido podemos indicar alguns 
destinos como Cartagena na Colômbia, ou ainda, Punta 
Del Este no Uruguai, onde os viajantes encontram o 
segundo maior réveillon da América do Sul, com queima 
de fogos que é um espetáculo à parte.
 Para economizar, o segredo é planejar, tudo 
com antecedência, assim, os viajantes encontram 
excelentes promoções de passagens e hospedagem.
#vemviajarmais #viajarmaistur

VIAJAR MAIS

A Viajar Mais está localizada na Rua 
Quintino Bocaiúva, 1352.

@swsviagenseturismoguarapuava

@viagenssws
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A ESSÊNCIA DA ARTE
QUE EXALA DA FELCHAK

A Coluna Inovação da última edição de 2019 traz 
uma entrevista com uma empresa que tem tudo a ver com 
o Natal: a Felchak Produções Artísticas/ Arte e Manha. 
Constituída em 1994, a Companhia é administrada através 
de uma sociedade entre Rita Felchak, Dody Sanmann, 
David Felchak, Jisele Pavone e Daiana Felchak, que, juntos, 
agregam referências e experiências artísticas de diferentes 
décadas e perspectivas. 

Para saber mais sobre a história da empresa, a 
expansão, e a logística de apresentações Brasil afora, 
entrevistamos Rita Felchak e seu filho David Felchak.

O mais incrível do nosso trabalho é assistir as pessoas 
nos assistindo. Há 20 anos atrás, quando nos apresentávamos 
no calçadão de Guarapuava, observávamos as pessoas 

Certamente um deles é “Um conto para a nossa 
história”, que aborda a história de Guarapuava, dando 
destaque para vários fatos pitorescos da cidade. Desde 2003, 
nós já apresentamos mais de 500 vezes esse espetáculo, 
ganhamos festivais, tivemos menção honrosa no FENATA, 
porque enquanto os outros grupos representaram histórias 
da Grécia Antiga, nós falamos sobre nosso próprio quintal, 
com propriedade.

Quando você escolhe ser artista, você sabe que não 
vai ter aquele recurso financeiro maravilhoso, a valorização 
do trabalho. Algumas pessoas ligam aqui e perguntam se a 
gente cobra para apresentar. A nossa escolha é dura, mas 
nós temos a recompensa de transformar realidades, que é o 
que nos motiva a continuar.

Para nos adequar ao movimento financeiro da 
sociedade, encontramos uma maneira de levar a arte para 
as pessoas, valorizar os artistas e nos capitalizarmos. Com a 
dificuldade de viver somente de teatro, entramos no ramo 
de eventos. Iniciamos com eventos coorporativos, 15 anos, 
casamentos, aberturas de Congressos, Festivais e eventos 
diversos. Com o tempo, nos tornamos especialistas em 
eventos de grande porte, e esse know-how conseguimos 

O início da Felchak foi fazer teatro e levar teatro 
para as escolas de Guarapuava, expandindo a cultura 
para o máximo de crianças. Em Guarapuava não tinha 
nenhum grupo profissional que vivesse dessa arte, por 
isso, nosso trabalho foi bem pioneiro. Paralelamente, 
começamos a levar espetáculos para Festivais, já 
representamos o Paraná e o Sul do Brasil algumas vezes 
em Festivais Nacionais, nas categorias infantil e adulta. 
Participamos ativamente de duas grandes efervescências 
culturais na cidade, que foram as Cavalhadas e os 
espetáculos da Paixão de Cristo, ambos envolviam quase 
mil atores.

ANTES MESMO DE A FELCHAK EXISTIR COM 
UM FORMATO EMPRESARIAL VOCÊS JÁ 
TINHAM O TEATRO NA VEIA DA FAMÍLIA, 
CERTO? CONTE SOBRE ESSA MOTIVAÇÃO DE 
VOCÊS.

HÁ 25 ANOS, GUARAPUAVA ERA MUITO 
DIFERENTE EM TERMOS CULTURAIS. COMO O 
TRABALHO DA FELCHAK PASSOU A IMPACTAR/
CRIAR UM PÚBLICO QUE APRECIA ARTE?

TEM ALGUM ESPETÁCULO QUE MARCOU A 
HISTÓRIA DA FELCHAK?

A DIFICULDADE PARA VIVER DE ARTE NO 
BRASIL É UMA DURA REALIDADE PARA MUITOS 
ARTISTAS. QUAIS ALTERNATIVAS A FELCHAK 
ENCONTROU PARA CONSEGUIR MANTER A 
SUA PROPOSTA ARTÍSTICA DENTRO DE UM 
FORMATO EMPRESARIAL?

Reconhecida nacionalmente, Felchak Produções 
Artísticas atua em Guarapuava há 25 anos.

de Guarapuava e de outras cidades da região que nunca 
tinham visto teatro, com aquele olhar de estranhamento, 
aquela risadinha envergonhada. Isso nos encantou e nos 
deu a certeza de que era isso o que queríamos fazer da vida, 
mesmo com as dificuldades.
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Temos elencos talentosos no Brasil inteiro, que 
conversam com a nossa proposta de hibridismo, que é aliar 
teatro, dança e música no mesmo espetáculo. Administramos 
cerca de 100 atores em outubro e 200 em novembro, no fim 
de ano temos uma movimentação muito grande de pessoas. 
Temos atores em Guarapuava, diversas cidades do Paraná 
como Foz do Iguaçu e Curitiba, além dos outros Estados 
como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Goiânia, Brasília, 
entre outros. 

As pessoas estranham: como que uma capital como 
São Paulo contrata um grupo de Guarapuava? Uma cidade 
de interior, até na questão cultural. Para um cliente de São 
Paulo aprovar um trabalho nosso no início, tínhamos que ir 
até lá, mostrar os croquis, levar os tecidos, mandar fotos, até 
eles aceitarem. Com o passar dos anos começaram a fechar 
com a gente mais fácil, nós abrimos nossas próprias portas.

Agora no fim de ano nossa agenda está lotada, tem 
alguns eventos bem grandiosos que nós participaremos, 
somente para citar alguns: Unimed, Sicredi Nacional, Coca 
Cola Nacional, Iguatemi, Shopping El Dolrado, Shopping 
Center Norte, Jockey Club, Catuaí, Cataratas, Palladium, 
Pátio Batel,  Natal da Kopenhagen.

Sim, a vida inteira nós fizemos nosso figurino. Esse é 
um dom herdado da minha mãe (mãe da Rita Felchak), que 
fazia meus figurinos desde a época em que eu trabalhava na 
Casa da Cultura.  Hoje meu filho desenha os figurinos e nós 
temos as costureiras.

Nós trabalhávamos em casa, fomos ampliando, 
construindo puxadinhos. Fizemos um depósito, mas com o 
tempo os figurinos passaram a invadir os quartos, cozinha, 
sala, e já não tínhamos como construir mais, ficou difícil 
achar os materiais e guarda-los com qualidade. 

Então, procuramos espaços na cidade e nos 
encantamos com esse na Arlindo Ribeiro, 892. Aqui estamos 
atendendo com aulas de dança, teatro e workshops de 
musical, circo, tv e cinema, agora vai entrar música também. 

O guarapuavano é sempre muito bem acostumado 
com o nosso trabalho. O senso crítico, formação de público, 
formação de plateia do guarapuavano foram elevados 
no decorrer da história da Felchak na cidade. Somos um 
grupo prestigiado no Brasil inteiro, e aqui em Guarapuava 
costumeiramente estamos nos apresentando nos mais 
diversos eventos. Se chegar um grupo meia boca em 
Guarapuava, o pessoal fala “nossa, o Arte e Manha é muito 
melhor”. Muitos nos dizem “fui pra Disney, mas acho vocês 
melhores”, “fui assistir o Fantasma da Ópera em Londres, 
mas acho que vocês não saem tão perdendo assim”. Vemos 
que as pessoas aqui são bairristas nesse sentido, eles lutam 
por nós, e isso é incrível. 

Nós não conseguimos ter noção de quantas pessoas 
atingimos, quantas sementes plantamos. É como jogar 
uma pedrinha na água e não saber pra onde estão indo 
as ondinhas. Uma ação artística que você faz agora você 
não sabe até onde ela vai chegar, essa é a nossa grande 
missão. O artista se preocupa com a sua plateia, com o 
encantamento, com a emoção. 

Ser um artista no Brasil, com condições de fazer 
com liberdade, receber por isso, ter uma empresa que vive 
disso não é uma realidade vivida pela maioria dos artistas 
brasileiros. Quando éramos jovens queríamos tanto um 
produtor que nos notasse e ensaiasse uma peça com a 
gente, mas não tínhamos ninguém que fizesse uma gestão 
do nosso talento, hoje nós somos essas pessoas.

COMO FUNCIONA A AGENDA DA FELCHAK 
NO FIM DE ANO? QUANTOS ARTISTAS SÃO 
ADMINISTRADOS PELA COMPANHIA NESSE 
PERÍODO MAIS MOVIMENTADO?

A FELCHAK É MUITO CONHECIDA PELOS 
LINDOS FIGURINOS QUE APRESENTA. ELES 
SÃO ELABORADOS POR VOCÊS MESMO?

NO ANO PASSADO A FELCHAK MUDOU PARA 
UM NOVO ENDEREÇO, CONTEM SOBRE 
ESSA NECESSIDADE DE UM ESPAÇO NOVO E 
AMPLIADO.

CERTAMENTE O TRABALHO DESENVOLVIDO 
PELA FELCHAK É UM CASE DE INOVAÇÃO 
NA CIDADE. COMO O TRABALHO DE VOCÊS 
IMPACTOU O PÚBLICO GUARAPUAVANO?

QUAL É O IMPACTO DA ARTE NA VIDA DAS 
PESSOAS? 

estender para os outros Estados do Brasil. No segundo 
semestre do ano, por exemplo, sempre fazemos mais de 10 
grandes eventos em São Paulo. 

Nestes eventos eles querem uma experiência 
completa, que envolve luxo, figurino maravilhoso, tema, 
performance, maquiagem. Muitas vezes não nos contratam 
pensando na arte, mas nós mandamos a arte mesmo assim, 
em tudo que nós fazemos existe a intenção artística. Com 
a verba dos eventos conseguimos tocar nossos projetos 
autorais de poesia e teatro paralelamente.

Mas, o espaço aqui já ficou pequeno de novo. A oficina, 
por exemplo, continua lá em casa, tem mais 7 pessoas 
trabalhando lá.
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ANGELICA FEDERIZZI APRIMORA GESTÃO
E GANHA PRÊMIO MÉRITO EMPRESARIAL 2019

A Clínica Angelica Federizzi, empresa que carrega 
o nome de sua fundadora, reúne diversos tratamentos 
estéticos em um único lugar, desenvolvidos por uma equipe 
multidisciplinar composta por nutricionista, psicóloga, 
biomédica, educadores físicos, fisioterapeuta e esteticistas.

Fundada em 2016, a empresa atua com base no 
método 5S, que consiste na união de quatro estratégicas 
de emagrecimento: suplementação, tratamento estético, 
terapia em grupo e reeducação alimentar. Tais estratégias são 
aplicadas em três ciclos: perda, manutenção e reeducação.

“Em 2015, eu descobri uma doença no intestino que 
me fez engordar. Consegui perder peso e obtive resultados 
excelentes com o 5S, por isso, resolvi trazer o método para 
Guarapuava. Bem estar, qualidade de vida, autoestima e 
saúde são proporcionados pela nossa Clínica”,  afirma a 
fisioterapeuta Angelica Federizzi.

Pelo segundo ano consecutivo, a empresária 
inscreveu-se no Prêmio Mérito Empresarial, promovido 
pelo Conjove (Conselho do Jovem Empresário) da Acig. Na 
primeira oportunidade, em 2018, figurou entre os finalistas 
da categoria Microempresa, mas não levou o Prêmio. De lá 
para cá, investiu em gestão, organizou diversos setores da 
empresa, e decidiu participar novamente do PME, desta vez 
mais preparada. 

“Sou o tipo de pessoa que não aceita o não, o fato de 
não ter ganhado ano passado me fez repensar cada item de 
gestão de uma forma diferente. Analisei mais atentamente 
meu negócio, portfólio de produtos, público alvo, preço, 
estratégias, para ver onde eu estava errando e o que eu 
poderia melhorar. Do ano passado para cá eu revolucionei a 
empresa na parte de gestão”, conta Federizzi. 

Em plena expansão, atualmente a Clínica conta com 
duas unidades – em Guarapuava e Pato Branco, além de 
atendimentos especializados no município de Pitanga – e 
18 colaboradores. Declaradamente uma apaixonada por 
estudar e inovar, Angelica avalia que o Prêmio é mais um 
estímulo para continuar se aprimorando e desenvolvendo 
um trabalho de qualidade. 

“A sensação de ser premiada é incrível! Eu brinco 
que eu sou ‘imparável’, minha cabeça não cansa, eu tenho 
muitas ideias, e vou continuar buscando técnicas novas para 
os clientes obterem os melhores resultados. Espero que 
eu consiga empregar e atender cada vez mais pessoas. E 
quando eu puder participar novamente do PME será um 
prazer imenso!”, conclui a empresária. 

Na próxima edição da Revista do Empreendedor, 
confira a entrevista com os gestores da Santini Odontologia, 
vencedora das categorias Pequena Empresa e Inovação do 
PME 2019.

No dia do Jantar do Prêmio Mérito, a empresária Angelica Federizzi estava em viagem, por isso, 
a sua mãe Jandira Federizzi e a gerente da Clínica Kauane Agem, a representaram no evento.
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Nesta edição de dezembro, a Revista do Empreendedor 
traz uma entrevista com a vice-presidente e diretora de relações 
públicas da Cooperaliança, Adriana Azevedo. A entrevistada 
contou sobre a fundação da cooperativa, as ações realizadas 
para fortalecer os produtores de ovinos e bovinos da região, 
os resultados já alcançados pelos cooperados e os planos de 
expansão da Cooperaliança.

São 12 anos de história, que demonstram 
a força e a importância de Cooperaliança
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A Cooperaliança foi fundada em 12 de dezembro de 
2007, surgiu de um grupo chamado Aliança Mercadológica, 
que o atual presidente Edio Sander coordenava. Era um grupo 
que produzia carne bovina e vendia para os mercados em 
Guarapuava. Ao mesmo tempo, eu fazia parte de um projeto 
de ovinocultura dentro do Sindicato Rural. Esses dois grupos 
acabaram se encontrando em um dia de campo no Cedeteg, 
onde conversamos a respeito, demonstramos interesse em 
formar uma parceria em prol do desenvolvimento, e com a 
união destes dois grupos formamos a Cooperaliança. 

O principal objetivo da cooperativa é agregar valor ao 
produto dos cooperados, propiciar ao produtor a colocação 
do produto no mercado. Para o produtor é difícil manter 
uma escala de mercado sozinho, por isso, resolvemos nos 
reunir para organizar a cadeia produtiva e propiciar maior 
rentabilidade ao produtor.

Contamos com 125 cooperados entre produtores 
de ovinos e bovinos. Sim, realmente nós tivemos um 
crescimento da visibilidade da marca que nos surpreende. 
Hoje, a Cooperaliança é conhecida em todo o Paraná, e isso 
deve ao nosso foco em entregar ao consumidor qualidade 

Trabalhamos com o foco 100% no cooperado, na 
produção. Porteira adentro é a nossa maior preocupação, 
para isso temos uma equipe de técnicos que trabalha 
diretamente envolvida nos projetos de ovinocultura e 
bovinocultura. Estes técnicos ficam atentos a todo o sistema 
de produção, cuidando e zelando dos nossos produtos, 
que são: Novilho Precoce, Novilho Angus e o Cordeiro 
Guarapuava. 

Além do atendimento a campo, nós estamos sempre 
levantando as demandas e trazendo eventos técnicos para 
os cooperados e parceiros. Um dos exemplos deste ano 
é a Expedição Pecuária, em que reunimos cooperados, 
parceiros e produtores de quatro regiões do Paraná, para 
fomentar a produção de bezerro.

QUANDO E COMO A COOPERALIANÇA FOI 
FUNDADA? COM QUAL MOTIVAÇÃO? 

QUANTOS ASSOCIADOS A COOPERALIANÇA TEM 
ATUALMENTE? A MARCA COOPERALIANÇA FICOU 
MUITO FORTE EM GUARAPUAVA AO LONGO 
DESTES 12 ANOS, NÉ? 

E PARA ALCANÇAR QUALIDADE E 
REGULARIDADE, DE QUE MANEIRA A 
COOPERALIANÇA ATUA?

Diretoria da Cooperaliança.

e regularidade. Quando você vai comprar achocolatado no 
mercado, você sempre vai querer Nescau, né? Pode ter outro 
achocolatado, mas o Nescau é o teu preferido. Assim é com 
a Cooperaliança também.  Quem é conhecedor aprecia as 
carnes Cooperaliança, somos muito procuramos para fazer 
parcerias em eventos gastronômicos de renome, isso ajuda 
a fixar a nossa marca e nos legitima. 

Em 2019, a nossa produção fechará em 
aproximadamente 31.000 cabeças de bovinos e 5.800 
cabeças de ovinos abatidos.
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Sem dúvida alguma o formato certo é esse! A 
entidade precisa trabalhar focada no seu segmento, o 
foco tem que ser o produtor, e esse objetivo foi atingido. 
Para nós, enquanto Cooperaliança, crescemos mais ainda 
com o evento, nos dois dias de palestra tivemos mais 
de 500 pessoas participando e muitos negócios foram 
fechados. Para 2020, um dos principais planos é trazer 
a agricultura junto para o evento, nesse mesmo sentido 
técnico, com palestras do agro para envolver nossos 
produtores da região.

Certamente a nossa região toda tem na essência 
a agricultura e a pecuária! O nosso produtor tem essa 
vocação, até mesmo familiar, de geração. Só que nossos 

A partir de abril de 2020, nós teremos um espaço 
de mais de 21 mil/m², sendo somente a área da planta 
frigorífica de mais de 4 mil/m², na Colônia Entre Rios. No 
atual frigorífico que nós abatemos a inspeção é estadual, 
por isso a nossa carne ainda não pode sair do Estado. 
Por esse motivo, resolvemos construir nossa própria 
unidade industrial, que possibilitará a exportação. É um 
novo momento da Cooperaliança, um divisor de águas! 
Passamos 12 anos aprendendo, crescendo e fidelizando 
a marca, para iniciarmos agora esse segundo momento 
da Cooperaliança, marcado pela nossa unidade industrial 
própria. 

Atualmente contamos com 70 colaboradores 
diretos, envolvendo logística e escritórios. A partir do 
ano que vem vamos gerar no mínimo mais 55 empregos 
na operação industrial e 45 na logística. Vamos mais que 
dobrar a geração de empregos logo de início, e a tendência 
é de crescimento exponencial.

É extremamente importante. Especificamente a 
nossa cooperativa que está no ramo da pecuária, que é 
a segunda atividade da nossa região, perdendo apenas 
para a agricultura. Sozinho ninguém faz nada, a união faz 
a força! O associativismo e o cooperativismo propiciam 
conhecimento e crescimento. 

Exatamente. A Cooperaliança foi parceira da 
Sociedade Rural nesse novo formato que é a Agropec, 
porque visualizamos que é um evento importante para o 
segmento. A cooperativa ficou responsável pelo Espaço 
da Pecuária, onde trouxemos conhecimento ao produtor 
através de palestras técnicas, e proporcionamos muitos 
negócios entre fornecedores e produtores com condições 
especiais.  

ALÉM DA EXPEDIÇÃO, TAMBÉM TIVEMOS A 
AGROPEC, NÉ? UM NOVO MODELO DE EVENTO 
TÉCNICO DO CAMPO QUE FOI TRAZIDO PARA 
GUARAPUAVA. 

QUAL É O SEU BALANÇO SOBRE A AGROPEC, E O 
QUE PODEMOS ESPERAR DO EVENTO PARA O ANO 
QUE VEM?

A NOSSA REGIÃO TEM UMA VOCAÇÃO VOLTADA 
PARA A AGROPECUÁRIA? 

EM BREVE A COOPERALIANÇA VAI INAUGURAR UMA 
UNIDADE INDUSTRIAL PRÓPRIA, CERTO? CONTE 
SOBRE ESSE NOVO MOMENTO DE EXPANSÃO DA 
COOPERATIVA.

QUAL É A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO E 
FORTALECIMENTO DE UMA COOPERATIVA COMO A 
COOPERALIANÇA, EM UMA REGIÃO COM VOCAÇÃO 
AGROPECUÁRIA COMO A NOSSA? 

Imagem aérea da Unidade Industrial da Cooperaliança.

produtores precisavam evoluir, passar de simples produtor 
para empresário rural. Nesse sentido, temos trabalhado 
muito forte pela profissionalização do mercado de carnes 
na nossa região. Antes, a maioria dos cooperados atuavam 
apenas como terminadores, hoje, eles já estão mais 
especializados em fazer o ciclo completo, tanto produzir 
quanto terminar. 
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O câncer de mama é a neoplasia maligna mais 
incidente em mulheres na maior parte do mundo. As 
últimas estatísticas mundiais do Globocan 2018 estimam 
2,1 milhões de casos novos de câncer e 627 mil óbitos 
pela doença. O Brasil segue a mesma lógica de incidência, 
sendo que somente para 2019 a estimativa é de 59.700 
novos casos. Em 2016, foram registrados 16.069 óbitos 
por câncer de mama em mulheres no país, e os maiores 
focos concentram-se nas regiões Sul e Sudeste. 

Diante deste contexto, todos os anos, o mês de 
outubro é conhecido pela mobilização de empresas, 
entidades e poder público em prol da conscientização 
da sociedade sobre a prevenção e diagnóstico precoce 
do câncer de mama e de colo do útero. Em Guarapuava, 
algumas das ações foram realizadas pelas empresas 
integrantes ao Núcleo Setorial de Corretoras de Seguros 
da Acig. Confira: 

EMPRESAS DO NÚCLEO SETORIAL DE CORRETORAS DE SEGUROS 
REALIZAM AÇÕES PARA FORTALECER O OUTUBRO ROSA 

A Officecor Corretora de Seguros promoveu uma ação social de âmbito virtual, em que obteve 
grande alcance através de visualizações, levando a mensagem da importância e necessidade do 

autocuidado, prevenção e proteção das mulheres.

A Evidência Corretora de Seguros patrocinou a ação de Outubro Rosa do Grupo Mulheres 
Empreendedoras de Guarapuava. A ação ocorreu em dois momentos: primeiro um café no Hotel 
Kuster, em que a verba foi revertida para a ACPAC, que contou com palestras sobre prevenção, 
diagnóstico, seguro de vida em vida, e depoimento de uma sobrevivente do câncer; segundo, 

uma mesa redonda no Teatro Municipal, com a participação de especialistas.

A Promissor Seguros promoveu um evento, no Sindicato Rural, que contou com a palestra 
da profissional de saúde Samantha Lana, da nutricionista Zedi Montani e de uma cliente da 
Seguradora que venceu o câncer. Elas abordaram a importância da prevenção do câncer e 
da alimentação balanceada durante todo o ano, não somente em outubro. Além disso, foram 

sorteados brindes para as 98 mulheres que participaram do evento.

A Guaracig Corretora de Seguros realizou um dia D com a equipe de colaboradores, em apoio à 
conscientização do Outubro Rosa. A frase disseminada pela empresa no dia foi: “Ame-se, cuide-se, 
previna-se! Amor próprio começa nos detalhes. Cuidar-se é a melhor maneira de se amar e ser feliz”.

A VIP SDC Seguros promoveu o dia “D” em outubro, para tirar dúvidas das mulheres 
sobre o seguro de vida, que possui coberturas exclusivas para elas em caso de 

doenças graves. Na avaliação dos organizadores, o evento foi um sucesso.
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P r o g r a m a  E m p r e e n d e r
MATÉRIA

No dia 19 de outubro, o Núcleo Multissetorial da 
Mulher Empresária realizou a Caminhada Rosa, visando 
estimular a prevenção do câncer de mama. Com saída da 
Praça Cleve e chegada ao Parque do Lago, a caminhada 
reuniu mais de 50 pessoas. 

A detecção precoce do câncer de mama é 
fundamental para um tratamento mais assertivo e 
efetivo. Ele pode ser percebido nas fases iniciais, através 
de alguns sintomas:

1 - Nódulo (caroço) fixo e geralmente indolor: é a 
principal manifestação da doença, estando presente em 
cerca de 90% dos casos quando o câncer é percebido 
pela própria mulher

2 - Pele da mama avermelhada, retraída ou 
parecida com casca de laranja

3 - Alterações no bico do peito (mamilo)
4 - Pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço
5 - Saída espontânea de líquido anormal pelos 

mamilos
Vale lembrar que, caso a mulher perceba a 

manifestação dos sintomas acima citados, é necessário 
procurar um médico para investigar e diagnosticar.

No dia 22 de outubro, o NTI (Núcleo de Tecnologia 
e Inovação da Acig) e o Sebrae promoveram a 1ª edição 
do NTI Talk. O evento reuniu mais de 50 empresários 
e líderes, na sede do Sebrae, para assistir a palestra 
“Impacto da transformação digital nos diferentes 
modelos de negócios”, com o consultor do Sebrae de 
Pato Branco, Emerson Cechin. 

“A gente deve continuar com esse modelo NTI 
Talk no ano que vem, promovendo a cada 60 dias eventos 
gratuitos, em parceria com o Sebrae. Isso nos possibilita 
trazer pessoas de outros Ecossistemas de Inovação do 
Paraná para contribuir com o nosso contexto”, explica o 
coordenador do NTI, Rui Primak. 

Em novembro, outros três eventos foram apoiados 
pelo NTI da Acig: 1) o 1º Congresso de Negócios e 
Empreendedorismo, promovido pelo Sebrae/PR, no 
município de Pitanga; 2) a Jornada Educatech, promovida 
pelo Núcleo de Educação do Estado e pelo Sebrae, 
no Shopping Cidade dos Lagos; e 3) a Feira de Ideias, 
promovida pela Incubadora Tecnológica de Guarapuava, 
no Shopping Cidade dos Lagos. 

“Esse ano foi muito movimentado para o NTI, 
fizemos missões técnicas, e promovemos, fomos 
parceiros e participamos de muitos eventos. O ano que 
vem promete! Nós devemos fazer um evento bastante 
interessante que é o NTI Conference, voltado para 
desenvolvedores, continuar o NTI Talk e ampliar as 
nossas missões técnicas”, finaliza Primak.

NÚCLEO DA MULHER EMPRESÁRIA
PROMOVE CAMINHADA ROSA

NÚCLEO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
FINALIZA 2019 COM A AGENDA CHEIA

Trajados de cor-de-rosa, durante o percurso os participantes da 
caminhada estimularam as mulheres a fazerem o autoexame.

Para 2020, o NTI já está articulando ações para continuar 
fortalecendo o Ecossistema de Inovação de Guarapuava.
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C o n j o v e
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No dia 9 de novembro, o Conjove – em parceria 
com a Acig, RPC, Sectra, SESC, SESI, Unimed e Vicofarma 
– realizou mais uma edição do Novembro Azul na Praça 9 
de Dezembro, entre as 10h e 14h. 

A ação disponibilizou para a comunidade uma 
série de atividades diretamente relacionadas à saúde, 
como: aferição de pressão arterial, cuidados pessoais 
(orientação sobre câncer de pele e outros cuidados 
gerais), medição de massa corpórea (IMC), alimentação 
saudável, teste de glicemia, saúde do homem e exercício 
físico. Os profissionais que auxiliaram na ação foram: 
Cirurgião e Clínico Geral Dr. Marco Antônio Cordeiro, 
Gastro/Hepato Dr. Celso Didone, Urologista Dr. Marcelo 
Campos, Psiquiatra Dra. Marine Brachak e Dermatologista 
Dr. Guilherme Kruger 

“É o quarto ano consecutivo que realizamos 
essa ação, para fomentar a importância do diagnóstico 
precoce do câncer de próstata, que contabiliza mais de 
60 mil diagnósticos por ano no Brasil. Apesar de ser o 
segundo tipo de câncer que mais mata homens no mundo, 
quando diagnosticado precocemente, há 90% de chance 

CONSELHO DO JOVEM EMPRESÁRIO PROMOVE A 4ª EDIÇÃO 
DO NOVEMBRO AZUL NA PRAÇA 9 DE DEZEMBRO

Mais de 700 pessoas participaram 
da ação, em Guarapuava.

de cura. Por isso, é essencial que a população masculina 
se conscientize”, declara o vice-presidente do Conjove, 
Paulo Gomes. 

Assim como nas edições anteriores, este ano a 
ação contou com a participação de mais de 700 pessoas, 
consolidando-se como uma das principais iniciativas do 
Novembro Azul em Guarapuava. 

1 – De acordo com o Portal da Urologia, diariamente, 42 homens 
morrem em decorrência do câncer de próstata e cerca de 3 

milhões vivem com a doença, sendo essa, a segunda maior causa 
de morte por câncer em homens no Brasil;

2 – O Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima que, somente 
em 2019, mais de 68 mil casos de câncer de próstata foram 

diagnosticados;

3 – Os principais fatores de risco são: idade (mais comum 
em homens acima de 50 anos); histórico familiar (pai, irmão 

ou tio aumentam as chances de se ter o câncer); obesidade 
(excesso de peso pode contribuir para esse tumor); e raça 

(maior incidência em homens negros).
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De acordo com dados do CRC-PR (Conselho 
Regional de Contabilidade do Paraná), atualmente, mais 
de oito mil escritórios de Contabilidade estão ativos no 
Estado. No entanto, somente oito possuem a certificação 
ISO 9001:2015, sendo uma delas a empresa guarapuavana 
Michelc Assessoria Contábil. 

“Com a certificação, passamos a fazer parte de 
um seleto grupo de empresas no Paraná, legitimando a 
Michelc como pioneira na conquista do ISO 9001:2015, 
dentro do nosso contexto regional do segmento de 
contabilidade”, declara o proprietário da Michelc, Robert 
Michelc. 

A certificação internacional, criada pela ISO 
(International Organization for Standardization), que tem 
duração de três anos, coloca Guarapuava em evidência 
no cenário nacional, demonstrando que a cidade abriga 
empresas de alto padrão, que prestam serviços de 
excelência. 

“Nós investimos muito em processos, tecnologia 
e treinamentos para conquistar a certificação. A ISO 
9001:2015, certamente, é uma garantia na prestação de 
serviços, um padrão de qualidade que é positivo para os 
clientes de Guarapuava, os colaboradores da Michelc e a 
sociedade em geral”, avalia Robert. 

Identificação do contexto que a empresa 
está inserida;

Visão holística da organização utilizando 
a abordagem de processos;

Identificação dos riscos que podem 
prejudicar o andamento das atividades;

Medição e avaliação dos resultados do 
desempenho e eficácia do processo;

Seguridade da melhoria contínua do 
processo;

Monitoramento contínuo da satisfação 
dos clientes.

D e s t a q u e
MATÉRIA

NO RAMO DA CONTABILIDADE, MICHELC É UMA DAS OITO 
EMPRESAS DO PARANÁ CERTIFICADAS COM A ISO 9001:2015

A ISO 9001:2015 compreende uma ampla análise 
da empresa, que perpassa o contexto organizacional 
interno e externo, como as oportunidades e ameaças, 
pontos positivos e negativos do negócio. Ainda na 
análise, são estabelecidos os pontos missão, visão e 
valores, que norteiam todo o processo da gestão da 
qualidade e formulação estratégica da empresa. Outro 
passo importante é a definição e mapeamento dos 
processos organizacionais, que depois são monitorados 
regularmente para verificar se os indicadores de qualidade 
estão dentro dos resultados ideais. Os indicadores levam 
em consideração, por exemplo, a satisfação dos clientes e 
fornecedores, o foco nos processos internos e a melhoria 
contínua do sistema.

A empresa guarapuavana conseguiu a 
certificação em outubro deste ano.

PILARES DA MELHORIA DA GESTÃO DA 
EMPRESA, DE ACORDO COM A ISO:

O QUE É ISO 9001:2015?
Criada em 1946, na Suíça, a ISO tem como 

objetivo desenvolver normas e ferramentas que possam 
ser utilizadas por empresas do mundo todo, de qualquer 
porte. Por sua tradição e eficiência tornou-se a norma mais 
conhecida e adotada internacionalmente por empresas 
de sucesso. 

Portanto, a ISO 9001 é um sistema de gestão, que 
visa atestar a otimização de processos, proporcionando 
mais agilidade no dia a dia organizacional. Além de 
auxiliar o administrador a identificar e corrigir processos 
ineficientes dentro da empresa, o sistema é uma maneira 
de documentar a cultura da organização, permitindo 
que o negócio cresça mantendo a qualidade dos bens e 
serviços prestados.



REVISTA DO EMPREENDEDOR

34 DEZEMBRO 2019

E x p a n s ã o
MATÉRIA

Fundado em 1992, o Grupo Rede Parteka, 
amplamente conhecido em Guarapuava, inicialmente 
foi nomeado como Supermercado Parque das Árvores. 
Somente em 2000, passou a chamar-se Parteka, que é o 
nome da família fundadora e administradora do negócio. 
Em constante expansão, atualmente, a empresa conta 
com sete unidades, e projeto para pelo menos mais três.

Atualmente, o Grupo emprega mais de 400 
colaboradores, e os próximos três empreendimentos 
previstos pelo Parteka devem gerar quase 200 novos 
empregos, ou seja, no próximo ano, a empresa terá um 

PARTEKA INVESTE EM GUARAPUAVA
 E CIDADES DA REGIÃO

aumento de 50% no quadro funcional.  
“Já temos projetos para a 8ª, 9ª e 10ª lojas, 

até o final de 2020 queremos estar com 10 lojas em 
funcionamento. Uma delas, por exemplo, é em Irati, 
onde já temos um terreno comprado. Outra é no centro 
de Guarapuava, uma loja express, para atender o público 
central que está com pressa, que não quer perder tempo 
no supermercado”, conta o presidente do Grupo Rede 
Parteka, Marcos Parteka. 

Ainda conforme o presidente, o diferencial do 
Parteka está em sua localização estratégica, já que 
atua em cinco bairros diferentes da cidade, distribuição 
feita propositalmente para atender diferentes públicos. 
Além disso, o empresário aponta que em todos os 
supermercados do Grupo tem açougue e padaria, e em 
quase todos tem restaurante, loja de conveniência, loja 
de presentes e farmácia. 

“Nós nascemos aqui, começamos a nossa história 
de empreendedorismo aqui, por isso temos um carinho 
especial por Guarapuava. A cidade tem potencial de 
crescimento, muitas empresas tem investido na cidade, 
e nós também continuaremos investindo. Enquanto a 
cidade permitir, a intenção é crescer”, avalia Parteka.
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