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PA L AV R A D A D I R E T O R I A
Abril de 2020 é um mês abençoado pela Páscoa. Uma
data de muita reflexão e fé, que nos faz pensar em como evoluir
como seres humanos, dentro dos diversos espaços sociais que
ocupamos.
Entendo que a nossa fé deve ser praticada diariamente,
através de ações solidárias e verdadeiras, que gerem impactos
concretos e positivos para a sociedade. Mas, especialmente no
período de Páscoa, a sensibilidade da fé aflora em todos nós,
porque é o momento de rememorar o sentido da nossa jornada
na terra.

Desse modo, desejo que este mês de abril seja
abençoado para cada um de nossos associados, seus familiares
e colaboradores. Que possamos, juntos, transformar a nossa
cidade em um lugar cada vez mais fraterno e desenvolvido.
Muitas bênçãos nos aguardam no mês de abril!
Associado (a), aproveite a leitura da edição 139 da
Revista do Empreendedor!
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E V E N T O S E M D E S TA Q U E

1

Nos dias 4 e 5 de março, a Agrária e a FAPA (Fundação Agrária de Pesquisa
Agropecuária) promoveram o Dia de Campo de Verão 2020, recheado com
uma programação técnica de qualidade.

3

No dia 6 de março, a Evidência Corretora de Seguros recepcionou clientes
e parceiras, entre 8h30 e 18h, com aperitivos, sorteios e lembrancinhas, em
comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

5

No dia 12 de março, a vice-presidente da Acig e presidente da Cacicopar, Maria
Inês Guiné, e outras 11 guarapuavanas, receberam o Diploma Mulher Cidadã
da Câmara de Vereadores de Guarapuava. Parabéns à nossa vice-presidente
pelo reconhecimento! Ela é uma mulher forte, de um coração gigante, e
comprometimento admirável com o associativismo.

8

2

No dia 6 de março, as empresas que aderiram à Campanha Natal Sonho
Dourado 2019 participaram de um workshop gratuito de Marketing Digital,
na Acig. Na ocasião, os profissionais Fabrício Silva (F2X Marketing), Robson
Krieger (K13 Agência Web) e Paulo Meister (Agência Hey) abordaram temas
como a eficiência na comunicação com o cliente, tendências e mídias sociais.
O evento demonstrou a importância de o empresário saber trabalhar os
bancos de dados gerados pelas Campanhas de Prêmios.

4

No dia 7 de março, a Modas Jolie promoveu uma tarde festiva para comemorar
o Dia Internacional da Mulher com suas clientes.

6

No dia 14 de março, a gestora e as colaboradoras da Metalkit tomaram um café
da manhã especial no Hotel San Marino, em comemoração ao Dia Internacional
da Mulher.
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Novos Sócios

BEM-VINDOS À ACIG

Estes são os mais novos elos de nossa corrente associativista

1

2

Clínica Vitta

Incorporee Instituto de Saúde

3

4

Liv Card

Mecânica Power Diesel

5

6

LD Educacional

DRR Leilões

10
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Novos Sócios

Estes são os mais novos elos de nossa corrente associativista
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Sex Shop Doce Veneno

F.A.N Auto Peças

9

Tintas Guarapuava
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Felchak Produções Artísticas
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MINHA HISTÓRIA DE EMPREENDEDORISMO

Por José Augusto Plácido (La Portt)

Nossa história teve início no ano de 1994, com
uma pequena loja de 50 metros quadrados localizada
em um dos shoppings atacadistas de Cianorte – PR,
onde vendíamos calças jeans para clientes de várias
regiões do Brasil.
Minha esposa Neuza era a vendedora e estilista
das coleções enquanto eu me dedicava na administração
e produção dos artigos. Com muito empenho e talento
a marca passou a ganhar espaço e ser cada vez mais
desejada por nossos clientes.
Assim, nossa lojinha ficou pequena e a
necessidade de produção aumentou, foi quando em
1996 montamos uma pequena fábrica, numa casinha de
madeira. No início eram seis funcionários, produzia-se
jeans e camisaria. Com o passar dos anos, a La Portt
foi ganhando mais e mais clientes de diversas regiões
do Brasil, fazendo com que a marca se destacasse no
mercado da moda.
A partir deste sucesso, no ano de 1999, a fábrica
da La Portt se mudou para sua atual sede, que hoje
conta com quase 2.000 metros quadrados de área, o que
proporcionou um aumento de produtividade, qualidade
e maior geração de empregos. Nesta época contávamos
com lojas nas cidades de Cianorte e Maringá.
No ano de 2009 resolvemos expandir nossas
atividades para outras cidades. Assim, em maio de
2009 inauguramos uma nova loja La Portt, na cidade
de Guarapuava. Buscamos Guarapuava pelo potencial
econômico e localização privilegiada em nosso Estado.
Desde o início fomos muito bem recebidos por
colaboradores, funcionários, clientes e amigos que aqui
fizemos.
Estamos muito felizes de completar 11 anos de
história aqui em Guarapuava, e só temos a agradecer o
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empenho e dedicação de todos os nossos funcionários
que já estiveram conosco, passaram e estão presentes
hoje, e principalmente queremos agradecer aos nossos
clientes por todos estes anos.
A La Portt hoje está presente nas cidades de
Cianorte, Maringá, Guarapuava, Umuarama e Paranavaí
e conta com mais de 100 funcionários diretos.
Além de mim e minha esposa, meus filhos André,
Guilherme e Carlos Eduardo também trabalham na
empresa e nos ajudaram a construir nossa história. O
que me orgulha em dizer que a La Portt é uma empresa
familiar que busca seu sucesso através de muito
profissionalismo, dedicação, ética e respeito de todos
que estão envolvidos.
Temos como objetivo principal continuar a levar
produtos com estilo e qualidade aos nossos clientes,
produtos estes que temos orgulho de dizer que são
desenvolvidos e produzidos por mãos brasileiras.
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EMPRESA

FUNDAÇÃO

1 ANO
Raltec Energia 						
Incorporee Instituto de Saúde					
Evolua						
Seguro Auto Center					
Smokehouse à Lenha					
Supera						
Acelumix						
Insptran						

30/04/19
23/04/19
18/04/19
12/04/19
11/04/19
01/04/19
01/04/19
01/04/19

2 ANOS
Álvaro Bahls Engenharia de Segurança do Trabalho			
Pure Brand						
Universidade Positivo					
Sinhá Benta						
Tonon Pneus						
Agrícola Centro Sul					
Hering						

26/04/18
25/04/18
25/04/18
23/04/18
23/04/18
12/04/18
11/04/18

3 ANOS
Extremelly Cosmetics					
Vitória Confort Móveis E Eletros					
Hayana Sanquetta Beaute					
Atacadão Da Construção					

28/04/17
25/04/17
10/04/17
06/04/17

4 ANOS
Clube Conteza						
Nobre Pizzaria						
Cliomed Guarapuava					
Verde Menta						
Nora Fammi Manutenção Industrial				
Arty Madeira						

28/04/16
28/04/16
25/04/16
19/04/16
18/04/16
15/04/16

5 ANOS
Jornal Correio do Cidadão					
Ensina Mais Turma da Mônica					
Gpsap Equipamentos Agrícolas					

EMPRESA

FUNDAÇÃO

18 ANOS
Revista Visual Guarapuava					
Super Mill Supermercado					
Vitrine Design						
Dallo Sistemas						

15/04/02
08/04/02
08/04/02
08/04/02

19 ANOS
Madeireira Flor Da Serra					
Celta Acabamentos					
Matheus Calçados E Confecções				

26/04/01
25/04/01
03/04/01

20 ANOS
Núcleo Filmes						
Rpctv Guarapuava					
Fau - Unicentro						
Vênus Victrix						

27/04/00
20/04/00
12/04/00
01/04/00

21 ANOS
Arkétipo Agrocomunicação					
Aggimotos Moto Peças					
Falcão Mastertronic					
Laboratório Góes					
Casa Flor						

28/04/99
27/04/99
27/04/99
15/04/99
15/04/99

22 ANOS
Posto Vila Bela						

20/04/98

23 ANOS
Getec Aluguéis e Rastreamento					
Instituto do Pé						

30/04/97
15/04/97

25 ANOS
Zeagro						

27/04/95

29/04/15
23/04/15
17/04/15

26 ANOS
Visótica						

04/04/94

6 ANOS
Fashion N						
Evidência Corretora de Seguros					

25/04/14
16/04/14

29 ANOS
Dstak Modas						
Eurolajes						

04/04/91
01/04/91

7 ANOS
Dell Anno Guarapuava					
Fancar						

30/04/13
24/04/13

30 ANOS
Promoar Compressores e Bombas				

18/04/90

32 ANOS
Cedro						

07/04/88

37 ANOS
Auto Mecânica Lorenci					

18/04/83

38 ANOS
Frederico E. W. Virmond - Médico				

26/04/82

40 ANOS
Insight						

08/04/80

41 ANOS
Baterias Planalto					

02/04/79

42 ANOS
Gouveia						

28/04/78

47 ANOS
Reflorestadora Santa Carlota					
Ravel Camargo do Valle					

11/04/73
03/04/73

73 ANOS
Caixa Econômica Federal - Agência Guarapuava				

09/04/47

8 ANOS
Expresso Guairacá					
Lysenko Locação					
Objetiva Odontologia					

17/04/12
02/04/12
01/04/12

9 ANOS
Brustolin Máquinas E Equipamentos				
Mp Vidros Temperados					
Auto Elétrica Primavera					

27/04/11
26/04/11
13/04/11

10 ANOS
QTI - Qualidade em Tecnologia da Informação				
Tevah Moda Masculina					
Ampliar Materiais de Construção				
Odontomaster						
Valenga Odontologia					
Lojão Do Keima						
Composee						

27/04/10
16/04010
16/04/10
15/04/10
14/04/10
08/04/10
01/04/10

11 ANOS
La Portt						
Vem Comunicar						
Luciene Martinazzo - Cirurgiã Dentista				
Revista + Saúde						
2w Ferramentas Elétricas					
Clínica De Olhos Dr Guilherme Araujo				

23/04/09
13/04/09
11/04/09
07/04/09
03/04/09
02/04/09

12 ANOS
Imprendere						
Portal do Marceneiro					
João L.agner Cordeiro-Imóveis					

07/04/08
01/04/08
01/04/08

NOVOS ASSOCIADOS

Xalão e Morais Advogados Associados				

13 ANOS
Instituto Virmond					
Companhia do Piso					
Da Sappateira Calçados					
Saudax Medicina e Segurança do Trabalho				

20/04/07
18/04/07
05/04/07
02/04/07

14 ANOS
Projetar						
Posto Petro XV						
Topazyo Bijouterias					
Raiher Auto Peças					

11/04/06
06/04/06
04/04/06
03/04/06

15 ANOS
Luflores Eventos					
Monna Malhas						

28/04/05
25/04/05

16 ANOS
Wande Pecas						
Mil Malhas						

26/04/04
01/04/04

17 ANOS
Eletro Schulze						

01/04/03
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ADESÃO
17/02/20

Maira Antunes Ribeiro Ferramentas				

17/02/20

F.A.N Auto Peças					

27/02/20

Agrovoges						

03/03/20

Chiquinho Sorvetes					

05/03/20

Clipcel						

09/03/20

L D Educacional					

10/03/20

Singular Desenvolvimento Infantil				

10/03/20

M C Bassani						

12/03/20

M.V Comércio de Equipamentos Agrícolas				

13/03/20
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Projeto do bem

ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DO 2000 E DO
XARQUINHO CRIAM BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS

A biblioteca comunitária do 2000 conta com um
acerco de aproximadamente 1.200 livros.

2000

Container do Saber, esse é o nome dado à
biblioteca fundada pela Associação de Moradores do
bairro 2000, com o apoio voluntário da comunidade.
“Nós tínhamos dois containers vazios, sem uso,
que decidimos transformar em espaços sociais de
transformação. Um dos containers virou a biblioteca, o
outro estamos trabalhando para tornar uma escola de
música, com aulas de violão, bateria e guitarra”, explica
o presidente da Associação, Marcos Antonio Fernandes.
Inaugurada em meados de 2019, a biblioteca
conta com aproximadamente 1.200 livros, de segmentos
relacionados à pesquisa, poesia, contos, infantis, etc. O
acervo só aumenta, já que as doações continuam.

Atualmente, a biblioteca abre as portas aos
sábados, dia em que os moradores frequentam o espaço,
emprestam livros e fazem a leitura nas arquibancadas
da redondeza. Desse modo, o principal objetivo do
projeto é cumprido: ocupar o tempo ocioso dos jovens,
contribuindo para que eles troquem algumas horas de
uso do celular e computador pelos livros.
O próximo passo almejado pela Associação é
adicionar uma brinquedoteca à biblioteca, e conseguir
voluntários para desenvolver um projeto de conto de
histórias, com o objetivo de atrair o público infantil.

COMO OS EMPRESÁRIOS
PODEM AUXILIAR O PROJETO?
No momento, o principal auxílio que o projeto
necessita é verba para pagamento de um funcionário
para abrir a biblioteca durante toda a semana, não
somente aos sábados.

SAIBA MAIS SOBRE O
CONTAINER DO SABER:
@residencia.2000
“A iniciativa surgiu pela falta de uma biblioteca
no bairro e na escola. Através da doação dos moradores
do 2000 e de outros bairros de Guarapuava, estamos
conseguindo criar um acervo interessante para uso da
comunidade”, conta Fernandes.
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(42)

99132-0629 (Marcos)
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XARQUINHO

A biblioteca comunitária do Xarquinho, fundada
há pouco mais de seis meses, carrega dois nomes
importantes para a comunidade: do Moacir Gonçalves,
um dos primeiros líderes do bairro; e do Abeia,
um catador de recicláveis de alma abençoada, que
contagiou a comunidade com seu amor ao próximo.
Idealizado pela Associação de Moradores do
Xarquinho, a biblioteca tem como propósito transformar
a comunidade através da leitura. “Eu moro no Xarquinho
quase a minha vida toda. Nosso bairro é um dos mais
violentos da cidade, e não temos nenhuma área de
lazer ao ar livre aqui. Por isso, pensando em trazer
uma contrapartida para a sociedade, e atuar como
agentes do dia a dia transformando a vida dos jovens
através da educação, a Associação criou a biblioteca”,
conta o coordenador do Departamento de Cultura
da Associação de Moradores do Xarquinho, Everaldo
Moraes Fogaça.
Com doações recebidas dos quatro cantos
de Guarapuava, a biblioteca comunitária conta,
atualmente, com um acervo de aproximadamente 1.300
livros, revistas e gibis. O espaço é administrado com
o auxílio de voluntários da Unicentro e moradores da
comunidade.
“A gente começou pequeno, com meia dúzia
de livros, mas as pessoas foram abraçando a ideia e
a biblioteca ficou recheada. Para fazer o espaço da
biblioteca, surgiu a demanda de arrumar o forro e o piso
da Associação, trabalho desenvolvido voluntariamente
com o mutirão de moradores do bairro. Agora, já
precisamos ampliar a biblioteca, o espaço está ficando
pequeno”, afirma Fogaça.
Em dezembro de 2019, a Associação realizou a
1ª Feira Literária, promovendo poesia, música, dança
e resgate da história do bairro. Neste mês de abril,
ocorre a primeira edição do Coelho Literário, concurso
de conto e poesia.

MATÉRIA

Projeto do bem

A biblioteca do Xarquinho funciona às segundas,
quartas, sextas e sábados.

“A gente está plantando sementes e regando todo
dia, para que amanhã ou depois os frutos venham. É uma
flor no meio do deserto. Não é porque nasceu na periferia
que é bandido, é uma questão de oportunidade! A gente
tem muitos talentos aqui, poetas, músicos... estamos
estimulando a cultura”, conclui o coordenador do projeto.
A biblioteca abre quatro vezes por semana:
segunda (das 16h às 18h); quarta (das 16h às 18h); sexta
(das 14h às 18h); e sábado (das 8h às 17h).

COMO OS EMPRESÁRIOS
PODEM AUXILIAR O PROJETO?
A Associação do Xarquinho se coloca à
disposição dos empresários para dialogar, apresentar
projetos e fechar parcerias, visando tornar o bairro cada
vez melhor.

SAIBA MAIS SOBRE A BIBLIOTECA
MOACIR GONÇALVES:
@ass.ambix
42 9 9998-8385 (Associação de Moradores do Xarquinho)
42 9 8824-4844 (Everaldo)
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COLABORADORAS DA ACIG RECEBEM HOMENAGEM
DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER

75% do quadro de colaboradores da
entidade é composto por mulheres.

Desde fevereiro, os colaboradores da Acig iniciaram
uma série de projetos internos denominados como Acig
em Ação, com o objetivo de atuar num nível mais social e
fortalecer o clima organizacional da entidade.
No mês de março, em alusão ao Dia Internacional
da Mulher, as colaboradoras receberam um vasinho de
suculenta e um bombom com a seguinte mensagem:
“Lembre-se sempre que nada pode te limitar, definir ou
alterar a sua liberdade. Você pode ser o que quiser. Neste
dia, queremos ressaltar que a sua competência, força e
capacidade de adaptação nos inspiram. Obrigada por se
dedicar com tanto comprometimento”. Com a mensagem,
“Eu gostei muito da mensagem
da entidade, porque diz respeito
à competência do nosso trabalho.
Temos colaboradoras com quase 30
anos de Acig, outras com mais de
10, algumas com mais de 5 anos, e
também as que compõem a equipe
há meses, mas, todas têm em
comum a vontade de dar o melhor
de si pela entidade” – Giselle
Juliana (auxiliar de comunicação
da Acig)
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a Acig exaltou e reconheceu o trabalho realizado pela
equipe, que, atualmente é composta por 15 mulheres e
cinco homens.
“A homenagem da Acig nos
lembrou que temos capacidade
para sermos o que quisermos,
lutando sempre para alcançar a
melhor versão de nós mesmas.
Acredito que é um lembrete
permanente para levarmos
para a vida, e que nos estimula
a desempenhar um trabalho
dedicado e de qualidade” –
Claudia Ladislau (facilitadora do
DEA da Acig)

O Acig em Ação é um projeto idealizado pela
psicóloga organizacional da Acig, Maria Lurdes Dziecinny,
que prevê uma série de etapas ao longo do ano. Em
abril, os colaboradores se empenharão na arrecadação
de chocolates para doação. Acompanhe as mídias
online da Acig – Instagram e Facebook – e a Revista do
Empreendedor para ficar por dentro do Acig em Ação.
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Associativismo

POR QUE EU SOU ACIG?
“Desde o início das atividades da QSL decidimos nos associar
a Acig, porque enxergamos diversas vantagens, sendo uma delas
o uso da ferramenta de consulta SPC. A liberação de crédito ao
consumidor é um fator muito importante para impulsionar as vendas
de uma empresa, porque apresentar alternativas para facilitar o
pagamento do cliente é um convite para que ele feche negócio com
você e não com algum concorrente. Mas, para que esse atrativo
não se torne um grande problema para as finanças da QSL, antes
de qualquer coisa, decidimos estabelecer uma política de critérios
claros de concessão de crédito. A partir disso, com a ferramenta de
consulta SPC, tornamos o processo muito mais seguro e assertivo.
Vender para clientes que honram seus compromissos é a melhor
opção para quem deseja manter seu negócio financeiramente
estável. Com a consulta do CPF ou CNPJ no SPC disponibilizado
pela Acig, temos a garantia de uma boa venda!” - Marco Aurelio
Klossinak Gluskoski (QSL Autopeças)

“Nós somos Acig pela credibilidade que a entidade
tem em Guarapuava. Nossos estagiários são contratados
através do DEA (Departamento de Estágios) da Acig, o
que nos facilita na parte burocrática. A cada ano utilizamos
mais esse serviço, sendo que atualmente contamos com
15 estagiários contratados via DEA. Com a Associação,
sempre superamos as dificuldades através de diálogos
abertos” - Cristiane Siqueira De Macedo (Escola Santa
Teresinha do Menino Jesus)

“Eu acredito na Acig, porque sei que é uma entidade
séria, assim como a Comtudo. Ser associado é poder
desfrutar de produtos e serviços desenvolvidos para
fortalecer o comércio local. Eu utilizo muito o SPC para
realizar as minhas vendas com mais segurança, além disso, a
Comtudo sempre está presente nas Campanhas de Prêmios
da Acig. Na última Campanha de Natal, fomos a empresa que
mais recebeu premiações, foram cinco no total, sendo dois
vales-compra de R$1.000 e três vales-compra de R$300,00.
Nossos clientes e nós ficamos muito satisfeitos!”- Iriberto
Jose Chiott (Comtudo Materiais de Construção)
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OAB GUARAPUAVA: INSTITUIÇÃO CINQUENTENÁRIA
ADAPTADA AO MUNDO MODERNO
MARIA CECÍLIA DE OLIVEIRA SALDANHA

Advogada desde 28 de junho de 1999, Presidente da OAB Subseção de
Guarapuava, gestão 2019-2021, 2ª mulher neste cargo.

Com quase 50 anos de história, adaptando-se aos
avanços do mundo moderno e às suas demandas, a OAB
Guarapuava mudou sua sede para a região do Parque
do Lago em 2019. A construção é fruto do esforço
conjunto da OAB local, Estadual e Federal e da Caixa
de Assistência dos Advogados. A mudança nos permite
colocar em prática novos projetos e anseios da classe,
além de sermos privilegiados com uma vista digna de
cartão postal.
A OAB, considerada pela Constituição Federal
atividade essencial à administração da justiça, tem como
propósito defender a Constituição, a ordem jurídica do
Estado democrático de direito, os direitos humanos,
a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida
administração da justiça, o aperfeiçoamento da cultura
e das instituições jurídicas em prol de toda a sociedade
e promover a defesa das prerrogativas da advocacia, a
seleção, a valorização, a representação e a disciplina
dos advogados. Propósitos tão nobres demandam
comprometimento e dedicação de nossos Diretores,
Conselheiros e membros, todos voluntários.
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À nossa Diretoria compete dar cumprimento
efetivo às finalidades da OAB.
Ao Conselho de Ética cabe zelar pelo
cumprimento do Estatuto da Advocacia e do Código de
Ética Profissional e, em última análise, contribuir para a
dignidade e a credibilidade da advocacia.
Às Comissões temáticas, a seguir relacionadas, cabe
a realização de eventos, atividades, grupos de estudo,
entre outros, conforme a área de atuação: Advocacia
Iniciante, Inovação e Gestão, Direito Previdenciário,
Direito do Trabalho, Advocacia Dativa, Direito Criminal e
Assuntos Penitenciários, Mulher Advogada, Pessoa com
Deficiência e Prerrogativas Profissionais. Em 2020 temos
o objetivo de instituir novas comissões para ampliarmos
nossa área de trabalho.
A Caixa de Assistência está presente em nossa
Subseção e tem por finalidade prestar, justamente,
assistência e benefícios aos advogados, advogadas e
a seus dependentes. Dentre os principais destacam-se
os escritórios compartilhados e a área de convivência
na nova sede, a promoção de campanhas preventivas
de saúde e o incentivo a prática de esportes. A Caixa
também é responsável pelos convênios com o comércio
local.
Cabe frisar que a OAB não mantém com órgão
da Administração Pública qualquer vínculo funcional
ou hierárquico. Nossos recursos financeiros advêm
exclusivamente de contribuições, preços de serviços e
multas fixadas e cobradas pela entidade.
Nosso grande desafio para o ano de 2020 é a
integração à comunidade, instituições, poder público e
privado objetivando auxiliar o desenvolvimento social,
econômico e ambiental da nossa região. Para tanto
temos como meta o desenvolvimento de projetos para
a implantação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das
Nações Unidas (ONU), que buscam promover a criação
de riqueza e bem-estar para toda a população. Assim,
convidamos a todos para “abraçarem” conosco a agenda
ODS, para juntos desenvolvermos as potencialidades da
nossa região. Nossa sede, a casa da Advocacia, desde
sua idealização, é um lugar de encontro, de amparo,
de diálogo e de debate em prol do desenvolvimento
individual e coletivo. Serão muito bem-vindos!
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PÁSCOA 2020: 86% DOS CONSUMIDORES DE GUARAPUAVA
CONSIDERAM IMPORTANTE MANTER AS TRADIÇÕES

De acordo com dados da Kantar Ibope, coletados
no primeiro semestre de 2019, os consumidores
guarapuavanos estão distribuídos entre 51% mulheres
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e 49% homens, concentrados, predominantemente, em
uma faixa etária a partir dos 35 anos, como é possível
visualizar no gráfico:
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Por sua vez, quase metade dos clientes de
Guarapuava estão inseridos na classe C, seguido por
um número expressivo pertencente às classes AB.

Pensando nas compras para a Páscoa 2020, os
consumidores paranaenses aumentaram a busca na
web pelos termos “Páscoa” e “Chocolate”, a partir
de fevereiro, objetivando comparar preços e analisar
opções de presentes.

Neste contexto, os consumidores guarapuavanos
demonstram grande potencial de aquecimento do
comércio na Páscoa, já que 86% dos entrevistados
responderam que consideram importante manter
as tradições e 67% declararam pagar mais caro por
produtos de qualidade.
Quer informações, insights, palestras, soluções de mercado aqui da região? Conte com a gente informações@rpc.com.br
ABRIL 2020

25

MATÉRIA

Expansão

REVISTA DO EMPREENDEDOR

ACREDITANDO NO POTENCIAL DE GUARAPUAVA, COOPERATIVA
EVOLUA INAUGURA NOVO POSTO DE ATENDIMENTO

Original de Francisco Beltrão, a Cooperativa
Evolua foi fundada em 2008, alicerçada por uma gestão
democrática e transparente, que possibilita ao associado
usufruir de serviços financeiros a baixo custo. Com a
aprovação dos cooperados, passou a chamar-se Evolua
somente 10 anos após o início das atividades, com o objetivo
de marcar o crescimento e modernização da cooperativa.
Atualmente, possui atendimento nas cidades de Francisco
Beltrão, Marmeleiro, Dois Vizinhos, Pato Branco, Realeza e
Guarapuava.
Em Guarapuava, atua desde maio de 2019, através
da Sala de Negócios da Evolua, localizada no andar térreo
da Acig. E, em 2020, abre as portas do amplo e moderno
Posto de Atendimento da Evolua, no bairro Bonsucesso,
próximo à Rodoviária Municipal.
Para o diretor executivo da Evolua, Kelvi Krauspenhar,
a expansão para Guarapuava ocorreu devido ao momento
de intenso desenvolvimento pelo qual a cidade passa. “Em
uma cooperativa não existe um dono, todos são donos,
todos são beneficiados, principalmente a comunidade. Com
esse intuito viemos para Guarapuava, sentimos um ambiente
muito favorável para expandir para cá, com um mercado em
crescimento constante e pujante. A cidade está sendo vista
com bons olhos por muitos”, ressalta.
A equipe que iniciou os trabalhos com três
colaboradores em 2019, agora com o novo Posto de
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Atendimento passou para 12, visando melhor atender os
cooperados e suas respectivas demandas.

“Como o próprio nome
sugere, a Sala de Negócios tem como
objetivo fomentar negócios, atender o cooperado
com um foco mais direcionado para os seus projetos.
Já o Ponto de Atendimento é para um público
mais geral, com produtos, serviços e atendimento
mais completo. Os dois espaços funcionam como
extensão um do outro, e estão localizados em pontos
estratégicos da cidade, bem próximo ao cooperado”,
afirma o presidente da Evolua Jerson Vivian
Com uma boa expectativa quanto ao potencial
de desenvolvimento de Guarapuava, a Evolua amplia sua
atuação na cidade, embasada pela economia colaborativa
e desenvolvimento sustentável dos cooperados e das
comunidades.
“Desde o início da cooperativa, compreendemos
a importância de acreditar na evolução de nossos
colaboradores, cooperados e da própria cooperativa. A nossa
evolução é constante e tem propósito de servir e inspirar
pessoas para melhorar o mundo”, conclui Krauspenhar.
ABRIL 2020
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Empreendedor argentino investe no
mercado brasileiro de agricultura de precisão
Na edição de abril de 2020, a Revista do Empreendedor traz
uma entrevista com o proprietário das empresas Gpsap e Buz, David
Colussi, que veio da Argentina para se estabelecer em Guarapuava,
com o objetivo de investir no mercado de agricultura de precisão. Com
vendedores espalhados por todo o Brasil, o empresário relatou a história
de expansão das empresas.
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David, acompanhado de alguns colaboradores
que trabalham na sede das empresas.

VOCÊ É A R G EN TI NO , C E RT O ? Q UAL F O I A
S U A T R A J E T Ó R IA PAR A C H E GAR AO B R ASI L?
Sim, sou argentino, da província de Santa Fé.
Em 2010 terminei a faculdade de Contabilidade, em
seguida uma fábrica especializada em agricultura de
precisão me contratou para fazer uma cooperativa na
Argentina, e quando terminei esse projeto me falaram
que queriam abrir o mercado brasileiro. Vi nisso uma
oportunidade e vim para o Brasil, inicialmente em
Porto Alegre, onde constitui o escritório e comecei a
abrir o mercado brasileiro para eles. Após um ano, eu
deixei esse projeto e iniciei a minha própria empresa
em Curitiba, através da empresa italiana AvMap, a
qual comecei a representar no Brasil com produtos de
agricultura de precisão. Fiquei em Curitiba por meio
ano, e em junho de 2012 vim morar em Guarapuava,
mas trabalhava através de um escritório com sede em
São Paulo. Em 2013 e 2014 me mudei para São Paulo,
mas em 2015 voltei para Guarapuava, porque a AvMap
tirou de série o produto que mais trazia lucro para a
minha empresa, então eu decidi fabricar aqui esses
produtos. Assim nasceram as empresas Gpsap e a Buz.
POR QU E DECIDI U S E E S TAB E L E C E R E M
GU AR A P U AVA ?
Gosto muito de Guarapuava, é uma cidade
aonde vim morar estrategicamente, pelo fato de estar
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no meio do Paraná e no meio do Rio Grande do Sul e
Mato Grosso. Encantei-me tanto por aqui, que até que
fui morar fora, mas acabei querendo retornar. Hoje em
dia cheguei a uma estabilidade aqui em Guarapuava,
que dificilmente sairei daqui.
COM O F U N CI ON A A S EM PR ESA S
GPSA P E B U Z? VOCÊ FA B R I CA A LGU N S
EQU I PA M EN TOS DE A GR I CU LTU R A DE
PR ECI SÃ O E R EVEN DE OU TR OS?
Alguns produtos prontos eu negocio para
revendas do segmento do agronegócio, a parceria
com a AvMap é uma das que continua, por exemplo.
Mas, além disso, comecei a fabricar alguns produtos
em Guarapuava, sendo que eu terceirizo a fabricação
das partes dos equipamentos e monto aqui na cidade.
Alguns dos produtos que trabalhamos são: GPS agrícola,
sensor de barra, bico de cerca, piloto automático,
monitor do plantio, corte automático de sessão, etc.
As minhas empresas não trabalham quase nada
com o cliente final. Tenho uma estrutura comercial, com
representantes em cada Estado, que trabalham através
de comissão. Eles representam os meus produtos e
outros que somos parceiros, visitam revendas – aqui em
Guarapuava a gente trabalha muito com a TratorSolo,
Augustin e Stara, por exemplo – e elas vendem para o
cliente final.
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cobrando os clientes depois. Hoje em dia, graças a Deus,
tenho uma equipe que me permite fazer outras coisas.
Hoje, consegui chegar nesse ponto de a empresa não
depender de eu estar no dia a dia, a equipe consegue
me dar todo o apoio, para que eu consiga focar em
outros setores.
Estamos
constantemente
trabalhando
pra
acompanhar o mercado, sempre aprimorando nossos
produtos e tentando deixar eles mais completos, e
buscando parcerias para aprimorar a inovação e crescer.
VOCÊ I N VESTE EM OU TR OS M ER CA DOS ALÉ M
DA A GR I CU LTU R A DE PR ECI SÃ O?

Stand Show Rural Coopavel 2020.

H OJE , EM QU A I S E S TAD O S A S UA E M P R E SA
TEM M E L HO R INS E R Ç ÃO ? E VO C Ê S VE NDEM
PA RA O U T R O S PAÍ S E S ?
Minha parte comercial mais forte é do Paraná
para baixo, mas temos vendedores em Goiás, São
Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso...
E através do site a gente atende todo o Brasil. Cada
vendedor atende um estado, além do Paraguai, Bolívia,
Uruguai, e em 2019 começamos a vender equipamentos
para Ucrânia, Rússia. Nem 2% das minhas vendas são
em Guarapuava. Meu estado principal é o Rio Grande
do Sul, que absorve 40% das minhas vendas. O meu
público final é o pequeno ou médio produtor.
QU AN DO V O CÊ P E R C E B E U Q UE O S E U
MODE L O DE G E S TÃO E S TAVA D AND O
RES U LTA DO E A S UA E M P R E S A E X PAN D I U?

A partir de 2017, quando percebi que esse
mercado de tecnologia na agricultura está crescendo
muito, e com medo de no futuro ser absorvido por
grandes empresas e não conseguir acompanhar o
ritmo, comecei a investir em outros mercados. Abri um
restaurante na frente da praça da XV de Novembro, mas
já vendi. Hoje em dia comecei a investir no mercado do
Poker, sou sócio-proprietário do clube de Poker K9, de
Guarapuava, e outros dois clubes de Poker online.
QU E DI CA S VOCÊ DA R I A PA R A QU EM Q UE R
TER SU CESSO N OS SEU S N EGÓCI OS?
Por experiência própria, acho que no começo o
próprio empreendedor tem que tocar a empresa. Todos
os negócios que eu tentei investir deixando nas mãos de
outras pessoas acabaram não dando certo. Mas todos os
negócios que eu comecei e depois repassei para outras
pessoas tive êxito. A empresa precisa da presença do
proprietário, e este precisa do conhecimento de 100%
dos setores em que está investindo. É preciso estar
presente, dedicar tempo e esforço para dar certo. Se
você não correr atrás, planejar metas e objetivos, fazer
ações para cumprir, os outros não vão fazer para você.

No começo era só eu quem viajava, que fazia
nota fiscal no carro, que instalava equipamento e ligava
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QUEBRANDO A CABEÇA? VEJA AQUI 5 PEÇAS QUE NÃO PODEM
FALTAR NO SEU PLANEJAMENTO COMERCIAL
RODRIGO SAPORITI

Consultor, teambuilder, palestrante internacional e professor de Gestão
e Técnicas de Vendas do Centro Europeu.
Contato: rsaporiti@gmail.com

AMBIENTE

Antes de qualquer planejamento, é hora de fazer
um diagnóstico amplo da situação em que sua empresa
se encontra. Uma ferramenta muito simples e útil para
analisar todas as variáveis é chamada Matriz SWOT (que
em tradução rápida prevê seus pontos fortes, fracos, além
das oportunidades e ameaças do ambiente externo),
conforme o modelo abaixo.

Entre as maiores qualidades dos vendedores
estão: foco, persistência, iniciativa, resiliência e outras.
Campeões de uma arena onde enfrentam diariamente
outros gladiadores. Muitos deles sonham em crescer
na carreira e se tornar gerentes, reconhecimento que
é conquistado com muita comemoração. Entretanto,
juntamente com o cargo, vem uma responsabilidade que
muitos não gostam, que pode parecer um verdadeiro
quebra-cabeça: elaborar um planejamento comercial.
Parece meio complicado mesmo, mas não é. Aliás,
de que adiantaria um navio sem uma bússola, um avião
sem um plano de voo? Inúmeras empresas nasceram e
se desenvolveram sem planejamento. Mas como diz Jim
Collins, autor do livro Como as Gigantes Caem, toda
empresa pode apresentar melhores resultados, sempre,
assim como a mesma política que transformou a empresa
em uma gigante, se não for controlada e corrigida,
será responsável pela queda irremediável. E aí vemos
a importância da visão macro, do planejamento como
ferramenta essencial para sua equipe comercial.
Ficou curioso? Precisa de uma ajuda? Então
veja aqui cinco peças que não podem faltar no seu
planejamento comercial:
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A base da análise está entre o ambiente interno
(sua empresa) e o externo (mercado, governo etc), bem
como o que é positivo e negativo para sua posição. No
primeiro quadrante (S), escreva quais são suas Forças
(equipe especialista no produto, marca forte) e no
segundo (W) aqueles pontos em que, comparado com
o concorrente, você vê Fraquezas (treinamento técnico
da equipe, qualidade do produto, entrega). Depois, no
terceiro (O), observe quais as Oportunidades que devem
se abrir para o seu mercado (nova legislação, insumo mais
barato), e no último as chamadas Ameaças (coronavírus,
preço do dólar).
Em seu planejamento, você pode discorrer sobre
a visão geral do mercado (tendências macroeconômicas
são bem-vindas). Em seguida, comente quais as
oportunidades você vê a curto e médio prazo que podem
ser aproveitadas e as ameaças que devem ser amenizadas
de alguma forma. Também prevê quais as ações para
potencializar seus pontos Fortes e reduzir as Fraquezas.
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Como já foi dito, muitas empresas cresceram sem
necessariamente terem um planejamento, números metas.
E essa cultura pode ainda ser vigente na sua. Entretanto,
será difícil alcançar um número sem prever qual ele é com
antecedência. A diferença entre um objetivo (vender mais)
e uma meta (vender R$ 5 milhões) é exatamente o foco,
que motiva todos da equipe. Por isso, a sugestão é você
utilizar os seguintes passos: a) veja quanto você faturou
no ano anterior (exemplo R$ 5 milhões); b) defina quanto
quer crescer este ano (em nosso exemplo 10% seria R$ 5,5
milhões); c) conte quantos dias úteis você terá no ano (em
2020 seriam 241); d) divida a meta anual pelo número de
dias úteis (para o exemplo seria mais ou menos R$ 22.820
por dia); e) observe quantos dias úteis cada mês terá e
defina a meta mensal (fevereiro com 18 dias/úteis teria
uma meta de R$ 410.760 e julho, com 23, R$ 524.860);
f) fique atento à curva de sazonalidade para fazer ajustes
finos nas metas mensais (um mês de outubro pode ser
tradicionalmente excelente, elevando a meta diária para
R$ 30 mil e janeiro sempre muito ruim baixando para 18
mil). Com tudo equilibrado, divida as metas mensais entre
os vendedores, tendo em conta suas médias diárias do ano
anterior (quanto cada um contribui proporcionalmente para
o resultado das vendas).

INDICADORES DE
PERFORMANCE

Ter um número para nortear o ano é um bom começo.
Entretanto, nunca esqueça que as metas de faturamento
são um tipo de Indicador de Resultado, ou seja, ele mostra
o quanto foi atingido (ou não) em um período. Infelizmente
é como a febre, um sintoma, não mostra a causa. Se você
realmente está interessado em fazer a gestão correta de
sua equipe comercial, precisa controlar outros números,
associados aos chamados Indicadores de Performance.
Eles demonstram o esforço, quanto de uma atividade o
vendedor realiza para chegar no resultado. Por exemplo,
bater uma meta de R$ 200.000 implica em 10 contratos de
R$ 20 mil. E para cada contrato fechado, são necessários 5
orçamentos. E para fazer um orçamento, são necessários
8 visitas. Aí você entende que seu olhar precisa de
indicadores como Taxa de Conversão (quantos orçamentos
viraram pedidos), Tíquete Médio (total faturado dividido
pelo número de pedidos), Giro de Carteira (número de
clientes que compraram no mês em relação ao tamanho
da carteira), Lucratividade, Novos Clientes, Inativos etc. Ao
observar números que representam esforço de venda, você
também poderá eleger novas metas em seu planejamento:
Taxa de Conversão precisa subir de 30% para 35%; Tíquete
Médio precisa subir para R$ 1000; Giro de Carteira será
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15%; Lucratividade 25% e muito mais. E o que isso faz?
Ao melhorar a performance naturalmente os vendedores
melhoram os resultados.

COMPETÊNCIAS
Com o mapa já desenhado, é importante falar
dos “atores” desta Odisséia, sua equipe de vendas. É o
momento de pensar como estão as Competências de seus
vendedores, afinal, é por meio delas que o resultado final
será entregue ou não. Planejamento Comercial não é um
decreto. E quando o assunto é Competências, o leque
abre em três pilares: Conhecimentos (quanto sua equipe
toda “sabe” sobre os produtos/serviços, concorrentes,
mercado, empresa, perfil dos clientes); Habilidades (quanto
sua equipe está treinada com técnicas de negociação e
vendas); e Atitudes (quanto o comportamento da equipe
está alinhada com seus valores – Motivação, Iniciativa, Foco,
Ética etc). Os indicadores de Conhecimentos geralmente
são avaliados periodicamente com uso de provas (quiz de
perguntas) – assim o gestor sabe de verdade se o vendedor
conhece o que vende e, se for necessário, programa
treinamentos. As Habilidades são garantidas por cursos de
Técnicas e acompanhadas até que sejam incorporadas à
maneira do vendedor persuadir e negociar. E as Atitudes
precisam de reuniões individuais de feedback, onde o
gestor esteja disposto a colaborar com a melhoria de cada
colaborador. Se qualquer uma destas colunas do C.H.A.
estiver com problemas, o resultado ficará muito mais
inatingível, por isso, como diminuir o gap de competências
também faz parte de seu planejamento.

CAMPANHA DE INCENTIVO
E aqui uma peça importantíssima, como irá
remunerar sua equipe. Mesmo que não tenha meta,
comissionamentos por vendas são o mais comum, pois
vendedores que só ganham fixo costumam trazer um
resultado mais tímido. Só que além das regras normais de
comissionamento, você também pode inovar com bônus
por atingir meta diária/semanal/diária; prêmio para quem
bater supermeta (em vez de 100% da meta faz 130%);
alíquota de comissionamento maior para quem mantém
mais a lucratividade; e muito mais. O importante é lembrar
que nem sempre os prêmios precisam ser em dinheiro (vale
jantares, presentes, viagens, eletro domésticos, motos), o
que às vezes não só motiva mais como também tem um
efeito residual de gratidão mais forte. Ganhar um dia de
folga, estacionar uma semana na vaga do chefe também
são exemplos criativos de reconhecimento.
Por fim, fica o lembrete de que não importa como
seu Planejamento Comercial foi montado, você precisa
ligar o botão de olho do dono e acompanhar os resultados
e tendências todos os dias, dando feedback quando
necessário, fornecendo treinamentos e exercitando seu
lado líder. Porque este será o segredo para solucionar seu
quebra-cabeça sem faltar nenhuma peça ao final.
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NÚCLEO DA MULHER PROMOVE PALESTRA SOBRE
ATITUDES QUE TRANSFORMAM

Aproximadamente 200 mulheres
participaram do evento.

No dia 10 de março, o Núcleo Multissetorial da
Mulher Empresária da Acig promoveu a palestra “Atitudes
que transformam”, em alusão ao Dia Internacional da
Mulher. Ministrada pela terapeuta em Programação
Neurolinguística, Sandra Zannette, a palestra trouxe
conhecimentos sobre constelação familiar e empresarial,
para um público de aproximadamente 200 mulheres.
“A palestra é uma maneira de promover a reflexão
nesta data, que é marcada pela luta de mulheres por
melhores condições de vida. Ainda há muito a ser
conquistado, por isso, desejamos que o espírito de luta
das mulheres continue, para que superemos os desafios.
Hoje, a mulher está inserida em todos os setores, muitas
como líderes, e ao ocupar essa liderança devem contribuir
para estimular e inspirar outras mulheres a serem mais
participativas na sociedade”, afirma a presidente do
Núcleo da Mulher, Esabel Szeuczuk.
Na palestra, Zannete abordou algumas “leis do
amor”, que trazem conhecimentos práticos relacionados
às atitudes que transformam o dia a dia das pessoas,
e, consequentemente, melhoram o mundo. As leis do
pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio são algumas
das abordagens da terapeuta para transformar a vida das
pessoas.

“A mulher empreendedora é uma líder, que
tem a capacidade de levar o equilíbrio para dentro da
empresa, entre fornecedores, colaboradores e clientes.
A mulher tem essa capacidade de gestão, muitas
vezes até mais acentuada do que o homem, devido à
sua amplitude de visão. Falar para empreendedoras
é uma grande honra, porque são mulheres que tem
potencial para desenvolver seus negócios e fazer com
que seus funcionários também se sintam agraciados
por trabalharem com elas. As mulheres repassam seus
conhecimentos para uma série de pessoas, elas levam
adiante”, afirma a terapeuta Sandra Zannette.

AÇÃO SOCIAL
Com a palestra, o Núcleo Multissetorial da
Mulher Empresária arrecadou mais de 150 litros de leite
para a instituição João Paulo II.

Atualmente, o Núcleo da Mulher Empresária conta
com 39 nucleadas. Elas se reúnem todas as quintasfeiras, a partir das 7h30, na sede da Acig.
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ACIG E PROGRAMA EMPREENDER FORMAM
NÚCLEO DA RUA 17 DE JULHO
Através do Programa Empreender, a Acig articulou
a abertura de mais um Núcleo Multissetorial dentro da
Associação, trata-se do Núcleo da Rua 17 de Julho. O
principal objetivo do grupo é fortalecer o comércio do
bairro Santa Cruz, com foco nas empresas localizadas na
Rua 17 de Julho.
“Estamos na fase de elaboração coletiva do
planejamento estratégico do Núcleo. No plano,
primeiramente analisaremos os ambientes internos e
externos ao Núcleo, para, posteriormente, formalizar,
de maneira clara, quais são os objetivos, resultados
compactuados e ações a serem realizadas pelos
nucleados”, explica o coordenador do Programa
Empreender, Fernando Volanin.
Para fortalecer as demandas do Núcleo, os
empresários já estão em contato com o poder público,
para solicitar o apoio da Prefeitura em ações estruturais
de melhoramento do bairro.

NÚCLEO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO
FINALIZA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Iniciado em fevereiro deste ano, o Núcleo de
Saúde e Segurança do Trabalho finalizou o planejamento
estratégico e iniciou o plano de ações do grupo. Os
integrantes definiram como objetivo principal: ser um
Núcleo de profissionais da área da saúde e segurança do
trabalho, que tem uma atuação presente nas empresas,
com o objetivo de minimizar os riscos de acidentes e
doenças ocupacionais, com foco em conscientizar os
colaboradores e empresários das suas responsabilidades.
“O Núcleo definiu quatro focos estratégicos
para alcançar os objetivos: 1) promover capacitações
(especializações e conhecimento); 2) estimular o
ABRIL 2020

comportamento ético profissional do segmento; 3)
focar em algumas questões do mercado (deficiência de
fiscalização, acumulo de funções, revisão de normas,
desburocratização de NR’s, etc), e 4) atuar como um
diferencial no mercado, articulando parcerias, criando
uma cultura de prevenção e compartilhando informações
e recursos específicos entre os nucleados”, explica o
coordenador do Programa Empreender, Fernando Volanin.
Associado, se interessou pelo Núcleo de Saúde e
Segurança do Trabalho? As reuniões são quinzenais, nas
sextas-feiras, às 8h.
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Segurança

O FOCO DO 16º BPM SOB O COMANDO
DO MAJOR CUBAS
CRISTIANO MOSKALESKI CUBAS DE LIMA

Major da Polícia Militar, Comandante do 16ºBatalhão de Polícia Militar
(Guarapuava). Formado pela Academia Policial Militar do Guatupê no
ano de 1995, aspirante a Oficial designado ao 16ºBPM. Formado em
Direito pela Faculdade Guarapuava. Pós Graduado em Metodologia do
Ensino Superior, Implementação de Políticas Públicas, e Implementação
de Políticas Públicas para a Segurança Pública.

3
Major Cristiano Cubas, teve sua carreira pautada
no 16ºBPM, chegando a Guarapuava como aspirante
a oficial no ano de 1995, galgando seus postos
promocionais todos no 16ºBPM, chegando ao Comando
do 16ºBPM no mês de setembro de 2019. Ao assumir
o Cmdo iniciou um sistema diferenciado de Comando,
visando o empreendedorismo e a modificação de
conceitos pré-determinados. Utilizou de três pontos
que considerou primordial para as melhorias:

1
2
34

Reconhecimento da tropa e de
seus serviços: implementando
formaturas semanais, onde se fazem
reconhecimentos públicos aos
Policiais Militares que se destacam no
desempenho da função, trazendo seus
familiares na entrega destes elogios;
Qualificação da Tropa: a melhoria
na qualidade e na quantidade de
Instruções, enfatizado que, quanto
melhor e mais instruído o Policial Militar,
menos incidência de crimes e abusos
praticados pela Polícia nós teremos,
desta forma, melhor qualidade de
prestação de serviços a comunidade;

Operacionalização das Ações do
16º BPM: um aumento significativo
de operações policiais, em
várias frentes, através das blitz,
arrastões, operações AIFU,
operações saturação, operações de
cumprimento de mandados de busca
e apreensão, e prisão. Operações
estas, comandadas pelo Comandante
da Unidade, que se faz presente,
motivando ainda mais sua tropa.

Além destes três pontos considerados essenciais,
o Comandante abriu a Unidade para a população, com
comemorações e ações para as crianças, renovação
de projetos sociais e criação de novos, visando o
atendimento a população mais carente. Outro marco é
a comemoração de aniversário de crianças admiradoras
da Polícia Militar, onde uma equipe Policial se desloca
a residência da criança e se faz presente de forma
surpresa no aniversário deste admirador. Dificilmente
alguém vai ao Batalhão e não vê crianças, brincando ou
correndo no campo do 16ºBPM.
Por último, visando a melhoria psicológica
e mental dos Policiais Militares, foi construída uma
Capelinha, onde os Policiais Militares, independente
de crença ou religião, encontram um lugar de paz e
conforto dentro do Batalhão. Além disto, se iniciou
no 16ºBPM o projeto “Meditação, um caminho para o
Bem”, com encontro todas as terças, com a professora
Maristela, profissional de Yoga e Meditação.
Por fim, a marca deste Comando é o verdadeiro
empreendedorismo dentro da administração pública,
mostrando que, com boas ideias, e com iniciativa e
liderança, pode-se melhorar, e muito. Major Cubas
agradece todo o apoio de sua Tropa, pela Compreensão
e por terem juntamente com ele, comprado esta ideia
e metodologia de trabalho. Metodologia esta que se
comprova através dos números que o 16ºBPM tem
demostrado nos últimos meses. Empenho e dedicação
que merecem ser reconhecidos.
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