
REVISTA INSTITUCIONAL
ORCA CONTABILIDADE
JUBILEU DE PRATA

ORCA COMEMORA
O SEU JUBILEU

DE PRATA
O Orca Contabilidade nasceu de um sonho de três pessoas que
acreditaram no trabalho, na competência, na economia local e, 

principalmente, na importância da contabilidade comprometida, 
séria e ética para com os seus clientes. 

Clube de benefícios

ISO 9001:2015

O Orca Contabilidade está comple-
tando 25 anos de fundação e para 

comemorar, está lançando o CLUBE 
DE BENEFÍCIOS exclusivo para 

clientes do escritório.

Em noite especial, no ano do seu 
Jubileu de Prata, colaboradores e 

a direção do Orca Contabilidade de 
Toledo e Cascavel festejaram a recer-

tificação ISO 9001:2015. 
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A vida lhe dá muitos 
motivos para sorrir. 
Aproveite cada um deles.

Parabéns Orca Contabilidade,
você é um exemplo de que acreditando
no trabalho e seriedade se chega lá.

O melhor
cuidado para 
a sua Saúde
Bucal

Clínica Biocentro
Rua Independência, 2564
Próximo ao Lago Municipal de Toledo

45 3252-9090 / 99973-8838

Saúde e Estética Bucal
Implantodontia
Cirurgia Guiada
Lentes de Contado



PALAVRA DA 
DIRETORA

Em janeiro de 2019 nossa empresa 
completa 25 anos de fundação. É com 
muita alegria que compartilhamos esta 
data com as centenas de empresas clien-
tes da matriz Toledo e da Filial Cascavel, 
que o Orca Contabilidade conquistou ao 
longo dos anos. Desejamos em primeiro 
lugar, agradecer a Deus que está sempre 
ao nosso lado, agradecer a toda nossa 
equipe que trabalha com muita dedica-
ção e desempenha papel fundamental 
na nossa jornada, a todos os familiares 
e, principalmente aos clientes Orca que 
acreditam e crescem ao lado do nosso 
escritório. 

O Orca Contabilidade tem dois pila-
res indispensáveis: a equipe de profissio-
nais pautada na ética, competência e se-
riedade e o respeito aos nossos clientes. 
Essa é receita do nosso sucesso. 

Estamos iniciando o novo ano oti-

mistas em relação à economia interna e 
com esperança de grandes transforma-
ções na política nacional e estadual. Os 
resultados das urnas mostraram que a 
população deseja mudanças profundas 
na administração pública. Um basta à 
corrupção, aos desmandos políticos e ao 
desvio de dinheiro público, é o que todos 
anseiam. Precisamos destacar a impor-
tância da Operação Lava Jato, que com 
seu magnífico trabalho acendeu nos bra-
sileiros a esperança de um país livre da 
corrupção. 

O presidente da república, gover-
nadores, deputados e senadores terão 
grandes desafios pela frente a partir de 
2019. A classe empresarial, assim como 
todo o povo brasileiro, está mais confian-
te quanto ao futuro da Nação. A expecta-
tiva é que as reformas da Previdência e 
Tributária sejam realizadas o mais rápi-
do possível, para que a economia volte a 
crescer, gerar empregos e renda. Atrair 
investimentos internos e estrangeiros, 
incentivar as exportações também se faz 
necessário. 

Novos “ventos” devem abranger a 
indústria, o comércio, o turismo, o agro-
negócio e a prestação de serviços. A 
crise econômica ficou no passado e aos 
empreendedores cabe aproveitar o novo 
momento econômico que está por vir, 
estabelecer metas claras, investir com 
criatividade, tomar decisões e assumir 
riscos, sempre com muita responsabili-
dade. Nós, do Orca Contabilidade, esta-
mos à disposição dos clientes para es-
clarecer eventuais dúvidas e auxiliar na 
tomada de decisões. 
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Entendemos que empreender com 
visão voltada para o futuro, em busca de 
inovação, investir na equipe de colabora-
dores, em tecnologia de ponta e oferecer 
o melhor para os clientes, também coloca 
a empresa no caminho certo para crescer 
forte e sólida. É com essa determinação 
que o Orca Contabilidade conduziu ao 
longo de 25 anos o escritório. Com o ob-
jetivo de oferecer assessoria contábil da 
mais alta qualidade, além dos constantes 
investimentos, buscamos uma Gestão da 
Qualidade conquistando a ISO 9001:2000, 
hoje na versão 9001:2015. Assim, vamos 
continuando nossa história, crescendo ao 
lado dos nossos clientes, que atualmen-
te são mais de 400 empresas de todos os 
setores da economia. 

Um grande abraço! Deus abençoe a 
todos neste novo ano que inicia! 

Neiva Maria Theobald
Diretora do Orca Contabilidade

O Orca Contabilidade 
tem dois pilares indis-
pensáveis: a equipe de 
profissionais pautada 
na ética, competên-
cia e seriedade e o 
respeito aos nossos 
clientes.

“
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45 99987-5211
Rua Primeiro De Maio, 1681, Toledo - PR

AGROPECUÁRIA

RAÇÕES   .   PRODUTOS VETERINÁRIOS   .   ADUBOS E FERTILIZANTES   .   ASSESSÓRIOS E LINHA PET

A maior variedade de rações
e produtos para animais de
pequeno e grande portes. 

Desejamos ao Orca
Contabilidade um

caminho de grandes
conquistas e muito

sucesso. Parabéns pelo
seu aniversário de 25 anos!

EXPEDIENTE Editor e Jornalista Responsável: Jane Rita Lentcsh DRT PR 9996 | Valdir Lentcsh
Projeto Gráfico e Editoração: Luiz Felipe R. Lentcsh | Tauana J. Lazaretti Lentcsh

Uma publicação de Orca Contabilidade S/S Ltda em 
parceria com Amecom Marketing e Propaganda Ltda.

- IR Imposto Solidário - Pág. 08

- Receita Federal disponibi-
liza Pesquisa de Satisfação 
online - Pág. 09

- Clube de Benefícios - Pág. 10

- Torrefação Duas Marias - 
Muito além do café - Pág. 12

- A arte de produzir joias
   Pág. 15

- Atualização em Cascavel
   Pág. 18

- Aeroporto Regional
   Pág. 20 e 21

- 25 anos de desafios e 
resultados - Pág. 24 e 25

- Há 11 anos em Cascavel
   Pág. 26

- Legalize e proteja 
seu negócio - Pág. 27

- O que vem a ser 
a qualidade - Pág. 28

- Evento marca a 
recertificação - Pág. 32 e 33

- A sustentabilidade 
em foco - Pág. 34

- Pão de todo dia em Toledo 
- Pág. 36

- Reicom: o sucesso está em 
atender bem e na qualidade 
- Pág. 42

- Brasil sobe no ranking 
de comércio exterior - Pág. 47

- Orca apoia importantes 
projetos - Pág. 48 e 49

- O maior parque gráfico 
de Toledo - Pág. 50
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Mais elegância e estilo
para o seu dia a dia e para

momentos especiais.

Rua Barão do Rio Branco, 1390
www.facebook.com/arcoiris.toledo

45 3252-0411

Roupa Feminina e
Masculina

Casual
Traje Festa

O Orca Contabilidade está completando
25 anos e, nós da Arco Íris, queremos
parabenizar o escritório por toda sua

dedicação, comprometimento,
honestidade e seriedade
ao longo dessa jornada.

Com parcerias fortes podemos
crescer com mais segurança
e confiança. Muito sucesso!





Você sabia que empresas ou pessoas 
físicas podem doar parte do imposto de ren-
da (IR) para instituições que desenvolvem 
ações de assistência e proteção a crianças 
e adolescentes? Pessoas físicas podem doar 
até 6% do imposto devido; as jurídicas, 1% 
do imposto ao Fundo da Infância e da Ado-
lescência (FIA) e Fundo do Idoso. Ao desti-
nar parte do IR, o imposto deixa de ir para 
o governo federal e permanece no próprio 
município. Os recursos possibilitam man-
ter e ampliar as ações das entidades que 
realizam trabalhos sociais com crianças 
e adolescentes e idosos. Além de ajudar, 
o contribuinte tem a possibilidade de 
acompanhar como parte do seu IR está 
sendo empregado e verificar se está sen-
do aplicado de forma correta.

O Orca Contabilidade está à dispo-
sição para esclarecer todas as dúvidas 
e explicar como fazer a doação, já que 
devem ser seguidas regras previstas na 
declaração do IR.

O CRCPR ONLINE PUBLICOU UM TIRA-
DÚVIDAS SOBRE AS DESTINAÇÕES DE IR

CONFIRA:
QUEM PODE DESTINAR? 
Pessoas físicas que apresentam de-

claração de imposto de renda no modelo 
completo e empresas que apuram a tri-
butação pelo lucro real.

COM QUANTO POSSO COLABORAR? 
Até 29 de dezembro, pessoas físicas, 

até 6% do imposto devido, mesmo que lá 
na frente, na hora de preencher a decla-

IR Imposto Solidário

+55 45 3252-1513  |  3277-5623
RUA VERGÍLIO COMERLATO, 754 - CEP 85906-620

VIA MARGINAL ROD. BR 467 - KM
 TOLEDO - PARANÁ - BRASIL

W W W . B E T O C O N . C O M . B R
betocon@betocon.com.br BETOCON

F Ô R M A S    M E T Á L I C A S

MOLDES metálicos 
para pré-moldados em 
concreto e artefatos
em geral

Parabéns Orca Contabilidade
pelos seus 25 anos de sucesso.

Protegido pela lei da
Propriedade Industrial

Nº 9.279 de 14 de
Maio de 1996

SISTEMA
PATENTEADO

ração, tenham imposto a restituir. Já para 
as empresas, o teto é 1% do imposto de-
vido. Após essa data, as pessoas físicas 
ainda podem destinar até 3% na declara-
ção de ajuste anual, desde que o somató-
rio das destinações deste ano e via decla-
ração não ultrapasse o teto de 6%. Neste 
caso, o próprio programa do IR calcula o 
teto que pode ser destinado.

COMO SE CALCULA O VALOR QUE EU 
POSSO DESTINAR? 

A base de cálculo para o valor a desti-
nar a instituições é o Imposto de Renda De-
vido e não o valor a pagar ou o imposto retido 
na fonte, por exemplo.

QUAL O PRAZO PARA FAZER 
A DESTINAÇÃO? 
Pessoas físicas podem destinar os 

6% do IR devido até 29 de dezembro. Tam-
bém podem optar por destinar 3% até esta 
data e outros 3% na própria declaração 
de ajuste anual de 2019 (ano-calendário 

2018). Empresas podem destinar a qual-
quer momento 1% do IR devido, mas para 
o ano calendário vigente, o prazo é 29 de 
dezembro. Após essa data, a destinação 
vale para o ano calendário seguinte.

E QUEM RECEBE RESTITUIÇÃO, 
TAMBÉM PODE CONTRIBUIR? 

Claro que pode! O valor destinado 
agora será somado ao da restituição lá na 
frente, na hora de fazer a declaração de 
ajuste anual. Lembrando que na hora de 
receber a restituição, o valor é corrigido 
pela taxa Selic.

CAI NA MALHA FINA? 
Não. A destinação em si não faz o 

contribuinte cair na malha fina. Mas ao 
fazer a destinação para uma entidade es-
pecífica, o contribuinte precisa se certifi-
car de que ela esteja vinculada a um dos 
fundos / conselhos que as tornam elegí-
veis, para evitar dores de cabeça quanto ao 
cruzamento dos dados.
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Receita Federal 
disponibiliza Pesquisa 
de Satisfação online

A fim de fortalecer os 
compromissos e os 
padrões de qualida-
de de atendimento, o 
contribuinte pode, a 
partir de agora, avaliar 
de maneira online os 
serviços prestados 
pela Receita Federal.

A avaliação é um dos pontos elenca-
dos no Programa Nacional de Gestão Pú-
blica e Desburocratização (GesPública) de 
apoio ao aperfeiçoamento das atividades 
do setor público, que definiu como priori-
dade em 2010 a concretização das ações 
previstas no Decreto nº 6.932, de 11 de 
agosto de 2009, que dispunha sobre a sim-
plificação do atendimento do setor público 
e instituiu a Carta de Serviços ao Cidadão. 
Tal Decreto foi revogado pelo Decreto nº 
9.094, de 17 de julho de 2017, que dispõe 
sobre a simplificação do atendimento 
prestado aos usuários dos serviços públi-
cos, ratifica a dispensa do reconhecimento 
de firma e da autenticação em documen-
tos produzidos no País e institui a Carta de 

Serviços ao Usuário. Com a Pesquisa de 
Satisfação, a Receita Federal assegura a 
efetiva participação do cidadão na avaliação 
dos serviços prestados pelo órgão, possibi-

“

lita a identificação de lacunas e deficiências 
na prestação dos serviços e identifica o ní-
vel de satisfação dos usuários com relação 
aos serviços prestados. (Fonte Receita Federal)

Para fazer a avaliação, é só acessar o 
link: http://idg.receita.fazenda.gov.br/
interface/pesquisa-de-satisfacao

Rua Porto União, 28, Jd. Porto Alegre, Toledo 
4599961.4632

Recondicionamento de qualquer
tipo de pistão hidráulico:

macacos hidráulicos

pistão da cabine

pistão de bascular caçamba

bomba bascular cabine

serviço de torno

recondicionamento de turbina

RESTAURAÇÃO HIDRÁULICA

Parabéns ao Orca 
Contabilidade pelos 25 
de história! Que o 
futuro reserve a vocês 
ainda mais sucesso e 
realizações!



Borges

A MAIS COMPLETA LINHA DE 

ARTEFATOS DE CIMENTO 
DA REGIÃO

- CAIXAS DE PASSAGEM DE VÁRIOS TAMANHOS

- TANQUES REVESTIDOS DE AZULEJO E INOX

- CAIXAS DE GORDURA

- PAVER PARA CALÇADAS

- TAMPAS DE FOSSA

- CONCREGRAMA

- PALANQUES

-MEIO FIO | VARAIS

- MESAS E BANCOS

- ESCULTURAS

45 99918.0259
99807.8861

RUA CARLOS BARBOSA, 2790
VILA INDUSTRIAL - TOLEDO

Imagem ilustrativa

PARABÉNS AO ORCA 
CONTABILIDADE PELOS 

SEUS 25 ANOS DE 
CONQUISTAS.

O Orca Contabilidade está comple-
tando 25 anos de fundação e, para come-
morar com todos os envolvidos em sua 
história, está lançando o CLUBE DE BE-
NEFÍCIOS exclusivo para clientes do es-
critório. O objetivo deste projeto consiste 
em oferecer vantagens exclusivas para 
clientes Orca, de forma a criar vínculos 
e fortalecer ligações comerciais entre 
todos, ocasionando um funil de cresci-
mento único.

Como funciona - Cada empresa que 
está participando do projeto está ofere-
cendo um benefício - como desconto, ex-
clusivo para os seus parceiros de negócios 
(outros clientes Orca), diferenciando de 
vantagens já oferecidas no mercado para 
o público em geral. Em toda negociação 
realizada entre esses parceiros, deve ser 
concedido o desconto exclusivo na apre-
sentação do CARTÃO do beneficiário.

Página web - A lista com as empresas 
e os descontos está disponível no www.
orcacontabilidade.com.br. Para visualizar 
é fácil, basta clicar no link Cartão Clube 
de Benefícios onde estão disponíveis os 
nomes das empresas, descontos ofereci-
dos, endereço e número de telefone. Para 
maiores informações é só ligar no Orca 
Contabilidade, estaremos a disposição 
para tirar todas as dúvidas. As empresas 

Vem aí o Clube 
de Benefícios

clientes do Orca que desejam participar do 
Clube é só entrar em contato. 

NOVOS CLIENTES
Os novos clientes do escritório serão 

informados do CLUBE DE BENEFÍCIOS e 
poderão participar oferecendo desconto, 
em contrapartida receberão desconto das 
demais empresas participantes. 

PRODUTOS E SERVIÇOS
Farmácias, construtora, floricul-

tura e paisagismo, locação e promoção 
de eventos, comércio varejista de gás, 
clínicas odontológicas, loja de rações 
pets, postos de combustíveis, trans-

portadora, gráfica, clínica médica de 
imagem, energia solar, mecânicas, co-
mércio varejista de calçados, comércio 
varejista de roupas, pet shop, artefatos 
de concreto, casas pré-fabricadas, en-
genheiro civil, laticínios, chopp  artesa-
nal, comércio de madeiras e artefatos, 
agropecuária, empresas de informática, 
relojoaria e fabricação de joias, indús-
tria de móveis para escritório, viagens e 
turismo, salgados e confeitaria, restau-
rante, estética, comércio de parafusos, 
indústria de panificação, embalagens 
no atacado e varejo, entre outros seg-
mentos podem ser parceiros de negó-
cios dentro do Clube. 
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Limpa e renovável, com baixa manutenção, 
e garantia de mais economia na sua 
fatura de energia elétrica

Faça uma cotação 
para o seu projeto 
Solar Fotovoltaico:

Parabéns ao Orca Contabilidade
pelo seu Jubileu de Prata!

45 2035-0659
99957-9222
 99122 3232

RESIDÊNCIAS - EMPRESAS E INDÚSTRIAS - MEIO RURAL

TOLEDO - PARANÁ

www.bsesolar.com.br
 sergio@bsesolar.com.br

euclides@bsesolar.com.br

DE                 FAMÍLIAS
ASSOCIADAS+ 200

VENHA FAZER PARTE DESSA 
COOPERATIVA!

Produção convencional e orgânica.

Cooperativa de agricultores
familiares de Toledo

Rua Raimundo Leonardi, 1295, Centro - Toledo
45 3252-3008 | 99811-1403

DESEJAMOS AO
ESCRITÓRIO ORCA
UM LONGO CAMINHO
DE SUCESSO.
TEMOS MUITA
SATISFAÇÃO
EM FAZER PARTE
DESSA HISTÓRIA!

produtos
sempre

direto
agricultuta
familiar

da

frescos

DIRETO AO MERCADO INSTITUCIONAL.

. PNEUS . ESCAPAMENTOS
. ALINHAMENTO . CAMBAGEM

. BALANCEAMENTO

R. 1º de Maio, 587
Vila Operária, Toledo

45 3252-5858

Um Viva ao Orca Contabilidade
pelo seu jubileu de prata!



As primeiras torradas de café dessa 
empresa familiar começaram em uma hu-
milde instalação em um bairro rural cha-
mado Vila Oriental, na cidade de São Jorge 
do Patrocínio. Naquela época, o café era 
empacotado manualmente. 

Todo trabalho era realizado por ape-
nas duas pessoas: Paulo Fávaro e Catarina 
Fávaro, que também atuavam como vende-
dores do seu empreendimento. Eles leva-
vam os produtos para serem vendidos na 
cidade e também nos municípios vizinhos. 
Assim, com muito trabalho e dedicação, 
nascia em abril de 1993 o Comércio e In-
dústria de Torrefação de Café Duas Marias, 
há 25 anos. “Foram anos de muito trabalho 
e perseverança. A torrefação aos poucos foi 
crescendo, foi necessária a construção de 
um barracão maior para novas instalações, 
bem como o aumento da equipe de traba-
lho e a contratação de mais vendedores 
para dar continuidade a nossa indústria. 
Com o crescimento da torrefação, houve 
também a necessidade de mudar de en-
dereço para a zona urbana do município 
de São Jorge do Patrocínio, favorecendo a 
logística de trabalho e a entrega dos produ-
tos”, comenta sobre a história da empresa 
o empresário e filho dos fundadores, Gui-
lherme Fávaro.

FILIAL
Com um alto comprometimento com 

a qualidade dos produtos fabricados e a de-

Muito além 
do café

TORREFAÇÃO DE CAFÉ DUAS MARIAS

dicação contínua ao trabalho, a Torrefação 
Duas Marias cresceu rapidamente e, em 
2005, a empresa inaugurou sua filial na ci-
dade de Amambaí - Mato Grosso do Sul, com 
maior número de funcionários e maquinários 
de última geração, onde comercializa - além 
das marcas paranaenses, a marca Café 
Amambaí. Na nova unidade é realizado todo o 
processo de torra, moagem e empacotamen-
to de café, assim como na matriz.

O SUCESSO
Atualmente a empresa está entre as 

100 maiores indústrias cafeeiras do país, 
participantes da Associação Brasileira da 
Indústria do Café (ABIC). “Nosso trabalho 
e dedicação rendeu bons frutos, a empresa 
que começou pequena hoje é sólida e reco-
nhecida pela marca e qualidade dos produ-
tos. Com muita alegria queremos agrade-
cer aos colaboradores e a toda população 
que leva para sua casa, para sua família, os 
produtos da nossa marca”, afirma Fávaro.

MARCAS DE PRODUTOS 
QUE A EMPRESA PRODUZ
Com um vasto portfólio, a empresa 

possui diferentes marcas, sendo elas: Café 
Noroeste, Café Duas Marias, Café Altônia, 
Café Ilha Grande, Café Velho Oeste e Café 
Nosso Café. Além do café, é comercializa-

do também um mix diferenciado de produ-
tos, com a marca Alimentos Duas Marias. 
Itens como pipoca, amendoim, canjiquinha 
e farofa da marca Duas Marias e os Filtros 
para café da marca Noroeste e Nosso Café. 
As várias marcas se dão pela compra de 
algumas empresas de torrefação de café 
da região, uma das últimas compras foi a 
marca Café Nosso Café, uma das pioneiras 
na cidade de Cascavel - PR.

CRESCIMENTO COM SOLIDEZ
Como meta de expansão, o Alimentos 

Duas Marias almeja intensificar as vendas 
nas regiões Oeste e Sudoeste Paranaense, 
visando a criação de mais uma filial, mais 
precisamente no município de Toledo. “An-
dando a passos firmes, a empresa cresce 
forte no mercado, sendo assim, os investi-
mentos e o compromisso com a satisfação 
do cliente norteiam essa caminhada e dão-
-se como pilares fundamentais para o de-
senvolvimento”, conclui Guilherme Fávaro.
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R. Dom Pedro II, 2765 - Centro, Toledo 45 3056-8522 / 99850-2203

Conte com uma
equipe altamente preparada

para cuidar da sua Saúde Bucal.

Desejamos ao Orca
nossos votos de sucesso

e grandes conquistas!

Especialistas

Dra. Amanda Vieira
CRO 27.716
Odontopediatra.

Dr. Davi Ceolin
CRO 14.452
> Especialista em
Dentística Restau-
radora e Periodontia,
Clínico Geral. 

Dr. Elexsander Mazieri
CRO 13.496
> Especialista em Im-
plantodontia e Endo-
dontia, Mestre em
Prótese Dentária. 

Dr. Rodrigo Vieira
CRO 13.655
> Especialista em ci-
rurgia e Traumatologia
Buco-Maxilo-Facil,
Especialista em Im-
plantodontia e Mestre
em Implantodontia. 

Dr. Guaracy Perin Junior
CRO 13.421
Especialista e Mestre
em Ortodontia e Orto-
pedia Facial. 

Odontologia

O uso da Inteligência Artificial (IA) 
será necessário para o crescimento e a 
transformação dos pequenos negócios 
nos próximos anos. 

Segundo o diretor de Administração 
e Finanças do Sebrae, Vinicius Lages, os 
negócios tradicionais só se manterão se 
acompanharem a transformação digital. 
“Inteligência Artificial é a principal com-
ponente que se integra aos processos de 
automação. A perspectiva é de que surjam 
novos modelos de negócios com inteli-
gência artificial embarcada. E os negócios 
existentes vão pouco a pouco incorporan-
do mais inteligência. IA já está presente 
em nosso dia a dia, e será como a eletrici-
dade, o ar que a gente respira. Imperceptí-
vel, mas vital, fundamental para os peque-
nos negócios e toda a economia. O Sebrae 
vai ampliar o apoio da inclusão digital dos 
pequenos negócios para que lidem com 
mais fluência com essas tecnologias que 
habilitam negócios para o presente e, so-
bretudo, para o futuro”, destacou o diretor.  

O SingularityU Brasília Chapter dis-
cutiu a “Importância da Inteligência Arti-
ficial para a transformação digital e suas 
consequências”. Segundo Wagner Arnaut, 
especialista da IBM, o tema já é uma rea-
lidade no país e faz parte de um processo 
que influencia todos os setores da socie-
dade, principalmente nos negócios. “A 

Inteligência Artificial 
nos pequenos negócios

Inteligência Artificial tem um papel rele-
vante na era digital e potencializa a trans-
formação do mercado”, afirma Arnaut. 
“Ela encurta a distância com os clientes”, 
acrescentou Cláudio Santos, analista de 
tecnologia da informação do Banco do 
Brasil.

De acordo com a diretora técnica do 
Sebrae, Heloisa Menezes, mediadora do 
debate, o encontro buscou aprofundar a 
transformação digital no Brasil. “A inten-
ção foi refletir sobre como utilizar a inte-
ligência artificial no país e na sociedade”, 
explicou a diretora. “A sociedade tem que 
estar envolvida na discussão dessa trans-

formação, assim como a iniciativa privada, 
o governo e as universidades”, ressaltou 
Ana Régia Neves, professora de inteligên-
cia artificial do Instituto Federal de Brasí-
lia (IFB).

SOBRE A SINGULARITY 
UNIVERSITY
A Singularity University tem o propó-

sito maior de fomentar discussões e análi-
ses do papel das tecnologias exponenciais 
frente aos maiores desafios do mundo, 
atuais e futuros. No Brasil foram realiza-
dos 116 encontros em mais de 60 localida-
des do país. (Fonte Sebrae)



Sabe aquela joia perfeita para você, 
delicada e ao mesmo tempo rica em de-
talhes, ela está na sua mente, mas pre-
cisa ser confeccionada, lapidada, uma 
obra de arte para usar em momentos 
especiais, um ourives com muita sensi-
bilidade sabe fazer.

Uma das mais antigas profissões do 
mundo, a arte de criar e produzir joias re-
quer experiência, concentração, dedica-
ção e muito amor ao ofício e a cada nova 
peça criada. Para o ourives Darci Theo-
bald, que há mais de 30 anos produz joias 
em Toledo, transformar sonho em reali-
dade é sempre um grande desafio. “Cada 
pedido é especial para mim, é sempre um 
grande desafio, existe uma história por 
trás da joia que a pessoa deseja, seja para 
casamento, aniversário ou presente. Por 
isso, coloco sentimento em cada etapa da 
confecção e, quando terminamos a peça e 
vemos a satisfação do cliente, em ver que 
conseguimos produzir a joia exatamen-
te como ela imaginou, é extremamente 
gratificante. A realização própria é o que 
move o ourives. Diferente das indústrias 
que produzem joias em série, nós faze-

A arte de 
produzir joias

mos peças únicas, delicadas, ricas em 
detalhes. Esse desafio, conduz o amor 
pela profissão”, conta.

JOIAS EXCLUSIVAS
Há 10 anos surgia a Relojoaria e Ou-

rivesaria Darci Joias em Toledo, uma em-
presa familiar que conquistou e fidelizou 
clientes de toda região oeste. 

O sucesso da empresa vem do com-
promisso em oferecer joias e relógios 
das melhores marcas e em especial na 
produção de peças exclusivas: pulseiras, 
correntes, pingentes, brincos e anéis com 
alta qualidade e garantia. “Nossa empre-
sa começou pequena, na época trabalha-
va sozinho, hoje tenho a alegria de contar 
com a minha filha Sara ao meu lado na 
loja e diversos colaboradores. Estamos 
colhendo os frutos do nosso tralhado, nos 

aperfeiçoamos, investimos e crescemos, 
sempre com o compromisso de oferecer 
o melhor aos nossos clientes”, declara o 
empresário Darci Theobald.  

Conheça a loja na Avenida Maripá 
5027, Centro de Toledo (45) 3055-4118 - 
3054-0108.
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Darci Joias produz 
peças de alta qualidade 
há mais de 30 anos



R. Rui Barbosa, 1444 - Centro - Toledo
3055-2142

Transforme seu ambiente em um espaço 
exclusivo e com sua personalidade. E conte com 
a competência, experiência e seriedade de 45 anos 
dos profissionais da Decoradora Decampos.

Im
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tr

at
iv

aO interior
é o que conta.

Parabéns Orca
Contabilidade
pelos seus 25

anos de história
e sucesso.

CORTINAS E PERSIANAS
TAPETES E CARPETES
PAPÉIS DE PAREDE; FORROS
PISOS E GRAMAS SINTÉTICA
DIVISÓRIAS E GESSO ACARTONADO





O ano de 2018 foi especial para o Orca 
Contabilidade Cascavel que recebeu clien-
tes, amigos, a direção e colaboradores da 
matriz Toledo, para conhecer as novas 
instalações do escritório que foi totalmen-
te remodelado e participar de um coquetel 
para comemorar mais essa conquista da 
empresa. 

A sócia Juceli Stefanski, contou que 
o escritório recebeu melhorias em toda 
estrutura e a iluminação ganhou um to-
que especial tornando o ambiente mais 
amplo e acolhedor. “É com muita alegria 

Clientes 
conhecem 
novo layout 
do escritório e 
participam 
de coquetel

Atualização 
em Cascavel

que comemoramos ao lado dos clientes 
mais essa conquista do Orca”, destaca a 
empresária.

ESPAÇO MELHORADO
Recepção, sala de reuniões, sala da 

direção, todo espaço foi cuidadosamente 
projetado e remodelado para proporcionar 
ainda mais qualidade no atendimento aos 
clientes. Os projetos são da arquiteta, Ana 
Gabriela Frasson e do engenheiro civil, 
Celso Lopes da Silva Filho, da Platte En-
genharia. 

SOLIDEZ 
O Orca Contabilidade está há 11 

anos em Cascavel e se orgulha em falar 
que cresce com solidez ao lado de gran-
des empresas, clientes que conferem ao 
escritório a contabilidade de seus negó-
cios. O Orca atribui o sucesso da empresa 
a equipe formada por profissionais alta-
mente qualificados que estão em constan-
te aperfeiçoamento, a ISO 9001:2015 que 
norteia os trabalhos e aos constantes in-
vestimentos em tecnologias de ponta e na 
estrutura física do escritório.
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Rua 7 de Setembro, 1296, 
Centro - Toledo

45 3055.3370 | 99926.6391

Dra. Antoniela
Rubert T.de Souza

A saúde do seu sorriso 
em boas mãos.

Desejamos ao Orca Contabilidade e toda sua
equipe, muito sucesso e muitos sorrisos!

Parabéns pelos 25 anos de jornada!

Conte com quem é especialista

Cirurgiã Dentista
Odontopediatria
Ortodontia
Ortopedia Facial

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Locação de:
Plantas | Pedras 
Madeiras | Vasos

. Plantas Ornamentais
. Árvores nativas e frutíferas

. Flores e forração
. Venda e plantio de grama

. Paisagismo e manutenção de jardins

Rua Almirante Barroso 
2744, Centro - Toledo

É com orgulho que fazemos parte da
trajetória do Orca Contabilidade. Essa
é uma parceria que gera bons frutos!
Parabéns pelo aniversário de 25 anos.

45 3232.0034
99963.4500
99912.8390

jardimedson1@hotmail.com

DISK JARDIM
FLORICULTURA E PAISAGISMO

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

• Eventos Corporativos
• Coquetéis, Workshops
   e Palestras
• Shows, Feiras
• Confraternizações
• Eventos Sociais

4 5  9 9 9 7 4  1 6 2 6
d b o r c o i @ g m a i l . c o m
T o l e d o / P R

@denise.jurackborcoi

@denisejborcoi



45 99976-1260 | 99931-7556
terraplanagemeifler@gmail.com

Rod. BR 163, Linha Marreco, 
final da Av. Ministro Cirne Lima, 
saída p/ Mar. C. Rondon, Toledo

Adequação de estradas
Cascalhamento

Escavações | Açudes

Terraplenagem
em geral

a força e A agilidade
que fazem a diferença

na sua obra.
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / 

Queremos parabenizar a toda equipe do Orca Contabili-
dade pelo trabalho realizado, que vem trazendo bons 
resultados. Esperamos comemorar muitas conquistas 
lado a lado. Parabéns pelo Jubileu de Prata!

O Aeroporto Regional do Oeste do 
Paraná é uma reivindicação antiga de toda 
classe empresarial, da Associação dos Mu-
nicípios do Oeste (AMOP), das Associações 
Comercial e Industrial de Toledo (ACIT) e 
Cascavel (ACIC), prefeitos deputados e de-
mais autoridades da região. Esse sonho fi-
cou mais perto de se tornar realidade após 
a governadora Cida Borghetti assinar no 

mês de julho, em Cascavel, o decreto de 
utilidade pública de desapropriação de área 
para construção do Aeroporto Regional do 
Oeste do Paraná.  Já no mês de outubro o 
governo do estado autorizou o início das 
indenizações aos donos das áreas desapro-
priadas para a construção do Aeroporto. Em 
reunião em Cascavel, o Chefe da Casa Civil, 
Dilceu Sperafico, disse que a orientação da 

governadora Cida Borghetti é de que todo 
o processo ocorra com rapidez para que as 
obras possam ser iniciadas.

Na reunião, realizada na Associação 
Comercial e Industrial de Cascavel (Acic), 
técnicos da Secretaria de Infraestrutura e 
Logística e da Procuradoria-Geral do Es-
tado conversaram individualmente com os 
proprietários já localizados para firmar os 

Aeroporto Regional  
começa a sair do papel
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O atendimento que
você precisa, quando
a sua saúde pede.
Atenção e cuidado com cada cliente,
com uma boa dose de profissionalismo.
Essa é a nossa melhor receita.

Ao Escritório Orca desejamos um feliz
Jubileu de Prata! 25 anos de conquistas
que devem ser bem comemorados!

Rua Carlos Barbosa, 1985,
Vila Industrial, Toledo

45 3378.1420
    99921.8210

DISK
REMÉDIOS
ENTREGA GRÁTIS
*Consulte condições

acordos e acelerar o pagamento. Recursos 
da ordem de R$ 10,5 milhões foram empe-
nhados e depositados em conta específica 
para as indenizações. 

A área definida pelo Instituto de Terras, 
Cartografia e Geologia do Paraná e pela Pro-
curadoria Geral do Estado (PGE), é um ter-
reno de 148 hectares, entre os municípios de 
Cascavel e Tupãssi, divisa com Toledo e vai 
permitir a construção de um aeroporto com 
uma pista de 2.500 metros.

A projeção é de que o novo aeroporto 
atenda mais de 1,2 milhão de habitantes das 
regiões de Cascavel, Toledo, Palotina, Mare-
chal Cândido Rondon e Guaíra. No total são 
52 municípios.

A Itaipu Binacional fará a doação do 
projeto da futura obra. O Estado formará um 
grupo de trabalho que incluirá lideranças 
regionais e representantes do setor produti-
vo para acompanharem as futuras etapas da 
implantação do aeroporto. Estimativa preli-
minar indica que as obras deverão ser con-
cluídas num prazo entre cinco e dez anos.  

NOVOS INVESTIMENTOS
A expectativa é que a construção do 

aeroporto atraia novas indústrias e gere 
empregos, fomente o desenvolvimento re-
gional, ao tornar a economia local mais 
competitiva no cenário nacional. Além dis-

so, o aeroporto terá localização estratégica, 
perto dos principais centros urbanos do 
Mercosul, abrindo uma nova rota de voos 
nacionais e internacionais no Cone Sul. 
(Com informações AENPr)

AEROPORTO DE TOLEDO 
O Aeroporto Municipal Luiz Dalcana-

le Filho em Toledo passou por reformas e 
a Azul Linhas Aéreas Brasileiras fará voos 
a partir de Janeiro de 2019. Para essa pri-
meira etapa, a Azul irá atender voos com 
conexão de Toledo a Curitiba e, da Capital 
Paranaense para todo o Brasil. Durante o fi-
nal do mês de outubro, técnicos da Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac) estiveram 
no município para a realização de inspeção 
técnica do aeroporto. Os mesmos constata-
ram que deveria ser feito adequações para 
que o aeroporto fosse certificado para voos 
regular. Após a análise a prefeitura iniciou 

os trabalhos imediatamente. Foi solicitado 
pela Anac que fossem adequados às placas 
de orientação de sinalização para a entrada 
ou saída do Taxiway, a instalação de ilumi-
nação para auxiliar no desembarque, uma 
sinalização na cabeceira alterando a cor do 
balizamento, e mais quatro luzes no baliza-
mento que dará a iluminação contrário na 
pista. 

 Ao todo, foram investidos um total de 
R$ 4.368.642,63 no Aeroporto Municipal. 
Sendo que o ano que mais teve recursos 
é o de 2018, num montante de aproxima-
damente R$ 2.5 milhões. A Associação 
Comercial e Empresarial de Toledo (ACIT) 
também realizou uma inserção de aproxi-
madamente R$ 353 mil. Entre as obras da 
reforma do Terminal estão: recape da pis-
ta, construção da nova cerca, aquisição de 
computadores, nova pavimentação, pintura 
da taxiway, entre outras. (Com Informação PMT)
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A área definida é um terreno 
de 148 hectares, entre os
municípios de Cascavel e 
Tupãssi, divisa com Toledo



Av. Parigot de Souza, 2190 - Centro, Toledo
(Ao lado da Rodoviária)

A sua fome merece 
esse sabor.

chawarmascarne . frango . misto .tilápia

. sucos
. porções

. espetinhos

Neste ano especial, não poderíamos deixar de parabenizar esta
empresa tão querida por sua longa trajetória e suas muitas conquistas:

>> Parabéns Orca Contabilidade pelo seu Jubileu de Prata!

(45) 

99966.6503

Mangueiras Hidráulicas e Conexões
MANGUEIRAS

Rua Porto União, 28,
Jd. Porto Alegre, Toledo

45 3378-2913 | 99970-3111

&
Soluções

conexões
em mangueiras

Todos os tipos 
de mangueiras e 
conexões que sua 
empresa  precisa, 
a qualquer hora.

PRINCIPAIS SEGMENTOS: 
Industrial, 
Agrícola, 
Automotivos 
e Construção.

Uma gama completa de produtos
de qualidade com as melhores marcas do mercado: 
Conexões, adaptadores, abraçadeiras, engates, 
tubos e mangueiras hidráulicas. 

Um trabalho feito com comprometimento, 
dedicação, honestidade e seriedade sempre 

gera bons frutos. Um feliz Jubileu de Prata 
ao Orca Contabilidade, que o caminho de 

vocês seja repleto de conquistas!
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Viva com Saúde, 

Viva com Vitória. Av. Parigot de Souza,1914
Jardim Gisela, Toledo - PR

45 3378-2732
3054-8150
9 9999-9846

Por todas as conquistas alcançadas,
pelo respeito e pela dedicação sempre presentes, viemos
desejar um Feliz Jubileu de Prata ao Orca Contabilidade!

especiais
DESCONTOS

para participantes do
CLUBE DE BENEFÍCIOS
ORCA CONTABILIDADE

O Banco Central anunciou mudan-
ças no sistema de pagamento dos gastos 
feitos em moeda estrangeira com cartão 
de crédito internacional. De acordo com 
circular publicada no dia 28 de novem-
bro pela instituição, as novas regras vão 
permitir que os clientes saibam, no dia 
seguinte à compra, o valor total a ser de-
sembolsado em reais. A medida entra em 
vigor em 1º de março de 2020.

COMO É HOJE
Pelas regras atuais, o valor total em 

reais de uma compra feita com cartão 
internacional é definido de acordo com 
a cotação referente ao dia de pagamento 
da fatura.

Um exemplo: nesta quarta-feira, a 
taxa oficial para compra do dólar ameri-
cano é de R$ 3,86. Se a fatura for fechada 
neste valor e houver qualquer mudança 
até a data do pagamento, essa diferen-
ça será desembolsada pelo cliente, caso 
o valor da moeda suba. Na hipótese de a 
cotação baixar, o cliente será reembolsado 
no mês seguinte.

COMO SERÁ
A empresa de cartão de crédito de 

uso internacional emitido no Brasil deve-
rá, obrigatoriamente, oferecer ao clien-

Cotação será com base 
da data da compra

CARTÃO INTERNACIONAL

te a possibilidade de pagar a fatura com 
a conversão utilizada na data da compra, 
apresentando sempre as seguintes infor-
mações na fatura:

- A discriminação de cada gasto, in-
cluindo no mínimo sua data, a identificação 
da moeda estrangeira e o valor na referida 
moeda;

- O valor equivalente em dólar dos Es-
tados Unidos na data de cada gasto (quando 
a compra for feita em uma moeda que não 
seja a norte-americana);

- A taxa de conversão do dólar dos 
Estados Unidos para reais na data de cada 
gasto;

- O valor em reais a ser pago pelo 
cliente após a conversão.

As mudanças devem trazer maior pre-
visibilidade e transparência ao processo, 
uma vez que o cliente saberá exatamente 
quanto pagará por um produto ou serviço 
adquirido no exterior.

A empresa emissora do cartão ainda de-
verá tornar disponível, até às 10h (horário de 
Brasília), em todos os seus canais de atendi-
mento ao cliente, a taxa de conversão utilizada 
no dia anterior, referente aos gastos em moeda 
estrangeira. As empresas ainda deverão publi-
car as informações sobre o histórico das taxas 
de conversão utilizadas. (Governo do Brasil)



25 anos  de desafios 
e grandes conquistas

COMO TUDO COMEÇOU 
Estamos completando 25 anos com 

muitos desafios e grandes conquistas. 
Nossa história começou no dia 1º de ja-
neiro de 1994, quando os empresários 
Celso Lopes da Silva, Adhemar Lascoski 
e Argemiro Moreira de Bastos inaugura-
ram o Orca Contabilidade na Rua Estilac 
Leal, centro de Toledo. Além dos sócios 
fundadores, a empresa contava com um 
colaborador. 

EXPANSÃO
O escritório cresceu rapidamente, 

novos clientes foram surgindo, era im-
prescindível expandir o espaço físico e 
aumentar o quadro de profissionais. Com 
amplos investimentos em infraestrutura 
e tecnologia de ponta, em janeiro de 1996 
o Orca Contabilidade passou a atender na 
Avenida Parigot de Souza, esquina com a 
Rua São João. Nessa data surgiu a nova 
sociedade da empresa, com Celso Lopes 

da Silva, Neiva Maria Theobald da Silva e 
Adhemar Lascoski.  

ISO 9001:2000
Com uma equipe de profissionais es-

pecializada em vários segmentos, o Orca 
buscou uma importante ferramenta de 
Gestão da Qualidade reconhecida interna-
cionalmente e em 2005 conquistou a ISO 
9001:2000. A certificação chegou em um 
momento muito importante para o escri-
tório e veio para coroar o trabalho reali-
zado. 

PRÊMIO SUCESSO EMPRESARIAL
Neste mesmo ano, o escritório con-

quistou o segundo lugar na categoria Con-
tabilidade, sexto lugar na categoria Ser-
viços e sétimo na classificação geral do 
Prêmio Sucesso Empresarial, promovido 
pelo Sebrae. O Orca disputou com mais de 
400 empresas de todo o Paraná e o prê-
mio foi recebido na sede da Federação das 

Orca Contabilidade comemora seu Jubileu de Prata
Ao abrir uma empresa, o sonho de 

todo empreendedor é atingir o sucesso. É 
ver aquele pequeno negócio transformar-
-se numa empresa próspera, que gera 
empregos e renda, que faça a diferença 
na comunidade onde está inserida. O Orca 
Contabilidade nasceu de um sonho de três 
pessoas que acreditaram no trabalho, na 
competência, na economia local e, princi-
palmente, na importância da contabilida-
de comprometida, séria e ética para com 
os seus clientes. 

Hoje, ao comemorar 25 anos, o Es-
critório é uma empresa sólida, que cres-
ceu, criou raízes, mais do que isso, que 
fez e faz a diferença junto às centenas de 
clientes em Toledo, Cascavel e toda re-
gião oferecendo uma assessoria contábil 
da mais alta qualidade, bem como na vida 
profissional e pessoal dos colaboradores 
que compõem o quadro de profissionais 
do escritório e indiretamente de seus fa-
miliares.  

Ao longo dos anos, buscamos parti-
cipar de importantes Projetos Sociais no 
município, em Escolas Municipais e na 
área de esportes como o Tênis de Mesa e o 
Futsal Feminino, que realizam importante 
trabalho voltado às crianças e adolescen-
tes em Toledo.  
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Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), em 
Curitiba. 

LANÇAMENTO BOLETIM 
Ainda em 2005, lançamos o Boletim 

Orca Contabilidade, com publicação men-
sal, momento em que a empresa passou a 
ficar mais próxima de seus clientes, levan-
do notícias e atualizações relevantes do 
setor. Atualmente, o boletim está disponí-
vel na versão digital na homepage da em-
presa, com a mesma periodicidade. Confi-
ra em www.orcacontabilidade.com.br

ENTRE AS 500 MELHORES 
EMPRESAS DO MUNDO
Em 2006, o Orca conquistou o Prêmio 

Internacional pela Confederação Mundial 
de Negócios, sendo indicado como uma 
das 500 melhores empresas do mundo. 
Além disso, a empresa recebeu outros 16 
benefícios, entre eles o título de Membro 
Honorário, troféu, medalhas e certificado.

FILIAL EM CASCAVEL
O Orca Contabilidade inaugurou a 

filial do escritório em Cascavel no dia 23 
de março de 2007, uma iniciativa ousada 
que fez parte dos planos de expansão da 
empresa, pois um dos objetivos era estar 

mais próximo dos clientes de Cascavel e 
região e hoje o Orca é reconhecido como 
um dos principais escritórios de contabili-
dade da região. 

ISO 9001:2008
Mais uma grande conquista do escri-

tório aconteceu em 2009 quando recebeu 
a Certificação ISO 9001:2008, que subs-
tituiu a versão ISO 9001:2000, na mesma 
oportunidade em que foi certificada a filial 
de Cascavel. 

NOVA SEDE 
Com muita alegria, o Orca comemo-

rou em 2014 os 20 anos da empresa. Já o 
dia 21 de Novembro de 2015, ficou marca-
do na nossa história. Nesta data, a famí-
lia Orca Contabilidade recebeu clientes e 
demais convidados para a inauguração da 
nova sede. Após conhecer toda a estrutura 
os convidados foram recepcionados com 
um coquetel que brindou mais esta im-
portante conquista. A inauguração do novo 
espaço deu início à nova fase da empresa, 
uma ampla e moderna estrutura para me-
lhor receber e atender os clientes. Ouve 
mudanças no quadro societário da empre-
sa, permaneceu Neiva Maria Theobald e 
Ingressou na sociedade Juceli Stefanski.

ISO 9001:2015 
O Orca recebeu no dia 8 de maio de 

2017, a certificação ISO 9001:2015, que 
substituiu a versão ISO 9001:2008, na 
mesma oportunidade em que foi certifica-
da a filial de Cascavel. 

JUBILEU DE PRATA
No dia 10 de Janeiro de 2019 a em-

presa estará completando 25 anos de fun-
dação. Para comemorar a data está lan-
çando o Cartão Clube de Benefícios Orca 
Contabilidade, exclusivo para clientes do 
escritório. 

Em nossa história, não podemos dei-
xar de ressaltar a importância da nossa 
equipe de profissionais e os clientes do 
Orca Contabilidade que fazem parte desse 
sucesso. Vamos continuar investindo, tra-
balhando com transparência, ética e com 
dedicação total aos clientes com o com-
promisso em oferecer o que há de melhor 
em assessoria contábil. 

Momentos que 
marcaram a 
trajetória do 
escritório

25REVISTA JUBILEU DE PRATA



Crescer com sustentabilidade e 
empreendedorismo, oferecer Assessoria 
Contábil da mais alta qualidade, contar 
com equipe de profissionais especialis-
tas em todas as áreas, trabalhar pauta-
dos na Gestão da Qualidade Norma ISO 
9001:2015, essa é a receita do Orca Con-
tabilidade.

A empresa que nasceu há 25 anos 
em Toledo, comemorou no mês de março 
11 anos da filial na cidade de Cascavel. “O 
sucesso da nossa empresa se deve a nos-
sa equipe e aos nossos clientes. Esses 
11 anos provam a competência da equi-
pe, a harmonia e unidade de esforços e 
de objetivos. Ao comemorar mais um ano 
de existência superando resultados, po-
demos acreditar em um futuro cada vez 

Há 11 anos 
em Cascavel

mais promissor”, declara a empresária 
Juceli Stefanski, diretora da filial.

CRESCIMENTO
Neiva Maria Theobald destaca a 

importância da assessoria empresarial 
como fator fundamental para o desen-
volvimento das empresas e do próprio 
escritório: “Estamos felizes com o de-
sempenho do escritório e com a con-
fiança depositada em nós pelos nossos 
clientes. Assessoria empresarial de 
qualidade é imprescindível para as em-
presas crescerem com solidez e, nós do 
Orca, estamos sempre atentos e prepa-
rados ao lado das centenas de clientes 
que acreditam no escritório, na equipe 
de profissionais especializados em to-

dos os setores contábeis”, comenta a 
empresária.

OTIMISMO 
Neiva avalia com otimismo a eco-

nomia do mercado brasileiro: “Sempre 
vejo o futuro com otimismo e, para co-
lhermos bons frutos no futuro temos 
que agir hoje, investir com segurança. 
Empreender é uma tarefa que exige 
muita disciplina, coragem, competência, 
inovação e muito foco em planejamen-
to”, explica. Juceli acrescenta: “é funda-
mental acreditar no empreendedorismo, 
na atividade que a empresa está desem-
penhando, nas pessoas, no trabalho em 
equipe desenvolvido com ética, profis-
sionalismo e em investimentos sólidos”.
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3055-3886Felicitamos o Escritório Orca Contabilidade por
construir sua história baseada no respeito e
confiabilidade. Acreditamos na nossa parceria e 
desejamos uma longo caminho de sucesso para todos!anos

25 RUA RUI BARBOSA 1638, CENTRO
PRÓXIMO HOSPITAL HCO, TOLEDO

Todo o cuidado 
que a sua roupa 
merece
Especializada em ternos e trajes sociais, couro e
camurça, além de tapetes, pelúcias e enxovais.



A formalização e o registro da empresa 
geram oportunidades e ganhos para o negó-
cio. Se você está criando um negócio ou já está 
no mercado e ainda não registrou sua empre-
sa, saiba que é possível sofrer danos a sua 
marca. Então acompanhe os processos legais 
para garantir o andamento de sua empresa, 
com total segurança para investimentos:

REGISTRE A SUA EMPRESA
Antes de abrir sua empresa, é preciso 

se informar. Faça uma pesquisa antecipada 
sobre a existência de empresas constituídas 
com nomes empresariais idênticos ou se-
melhantes ao nome pesquisado. Essa é uma 
etapa obrigatória, que deve ser preenchida 
no site da junta comercial. A empresa formal 
tem mais chances de fechar parcerias, aces-
sar as linhas de crédito, exportar e receber 
subsídios do governo. É mais segurança para 
os investimentos feitos na empreitada, que 

Legalize e proteja 
seu negócio

viverá em conformidade com 
as leis federais e estaduais. 
A legalização de empresas 
depende da legislação de 
cada estado. 

PROTEJA SEUS 
PRODUTOS E SERVIÇOS
O registro de marcas e patentes é 

uma forma de proteger o patrimônio da 
empresa, que pode ser copiado e roubado. 
A marca identifica a empresa e distingue 
um produto ou serviço de outros iguais 
ou semelhantes. Também agrega valor 
aos produtos ou serviços por elas identi-
ficados e ajuda a fidelizar o consumidor. 
Já com a patente, a empresa fica prote-
gida contra a cópia do produto ou serviço 
que inventou ou melhorou significativa-
mente. Os concorrentes ficam impedidos 
de vender o produto ou usar um processo 

“
“O registro da marca protege 
os interesses da empresa e 
garante a exclusividade no 
uso do nome comercial, já o 
registro da patente protege 
uma invenção ou uma criação 
industrializável de concor-
rentes. 

no qual nada investiram para desenvolver. 
Lembre-se da importância do mundo digi-
tal e registre também o domínio do seu site.
(Fonte: Sebrae)

Conte com os serviços do Orca Conta-
bilidade para auxiliar com a abertura e as-
sessoria empresarial para a sua empresa. 
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SÓ GANHA 
QUEM APOSTA. 

PONTO DA SORTE

Lotérica

Qualidade tem sido definida como 
aptidão para o uso, a conformidade com os 
requisitos e a busca da excelência. Em-
bora o conceito de qualidade tenha exis-
tido desde os primórdios, o estudo e a 
definição da qualidade foram destaques 
apenas no século passado.

Um pouco de história nos ajudará a 
compreender a evolução industrial atre-
lada a qualidade dos produtos ou servi-
ços.

Após revolução industrial e o au-
mento da produção em massa na década 
dos anos 20, imperativo foi controlar a 
qualidade dos produtos. Originalmente o 
objetivo da qualidade era garantir que os 
requisitos de engenharia fossem aten-
didos nos produtos finais. Com a com-
plexidade dos processos produtivos, a 
qualidade se focou no controle da varia-
ção do processo como meio de produzir 
produtos de qualidade. 

Nos anos 50, os conceitos da quali-
dade expandiram incluindo o conceito de 
garantia da qualidade, iniciando as ativi-
dades de auditoria da qualidade.

Nos anos 80 teve inicio o concei-
to a Gestão da Qualidade Total TQM. As 
empresas perceberam que a qualidade 
não era apenas o domínio dos produtos 
e processos de fabricação, e os princí-

O que vem a 
ser  qualidade

pios de gestão foram desenvolvidos para 
incluir todos os processos de uma indús-
tria, incluindo funções de gerenciamento 
e setores de serviços. 

A ISO 9001:2015, denominada Sis-
tema de Gestão da Qualidade, funda-
mentos e vocabulário define qualidade 
como: “grau em que um conjunto de 
características inerentes de um objeto 
atende aos requisitos preestabelecidos”.

Um sistema de gestão da qualidade 
inclui todas as atividades da gestão glo-
bal que determinam a política da quali-
dade, objetivos e responsabilidades.

A gestão da qualidade do Orca Con-
tabilidade, está focada em fornecer aos 
clientes confiança de que os requisitos 
da qualidade serão atendidos. A confian-
ça é interna para a administração, e ex-
terna para com os clientes.

O Orca trabalha sob um sistema de 
gestão da qualidade com o propósito de: 

• Focar o cliente;
• Melhorar os processos;
• Reduzir o retrabalho;
• Facilitar e identificar oportuni-

dades de melhoria;
• Envolver os colaboradores;
• Propiciar uma visão sistêmica 

do escritório;
• Atender as necessidades do 

cliente.
O Orca Contabilidade, comprome-

tido com o cliente tem mapeado seus 
processos, assim como elaborado os 
respectivos procedimentos operacionais 
garantindo que os resultados preconiza-
dos aconteçam. 

O fator competitivo do Orca é o sis-
tema de gestão da qualidade objetivando 
atender o cliente e superar a expectativa 
com um bom atendimento.

Com a certificação da ISO 
9001:2015, Orca consegue monitorar to-
dos os processos produtivos do escritório, 
da coleta de informações do cliente até 
a entrega dos serviços contratados pelo 
cliente, todas as atividades são monitora-
das, mensuradas garantindo que o serviço 
que adquire é fruto de um processo de pa-
dronização, com a procura contínua pela 
qualidade.

Eng. Hugo Armando Cerón Molina
Consultor de Gestão da Qualidade do 

Orca Contabilidade
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VOCÊ PODE TER TUDO 
EM UM SÓ LUGAR



Avenida Ministro Cirne Lima, 3981
Jd Coopagro - Toledo

45 3378-5594

PROJETOS PERSONALIZADOS

MÁRMORES E GRANITOS

IM
A

G
EM

 IL
U
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TR

AT
IV

A

Bancadas para cozinhas e banheiros | Banheiras | Escadas
Pisos | Tampo para Mesas | Bocas de Churrasqueiras

Pingadeiras | Soleiras | Revestimentos de Túmulos

Nossos sinceros votos de sucesso ao Orca Contabilidade! Que vocês 
possam continuar crescendo e se fortalecendo a cada ano que passa, 

construindo sua reputação tão forte e sólida quanto uma rocha.
Parabéns pelos 25 anos!

que destacam e valorizam 
cada ambiente

Elegância e sofisticação
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O Índice de Confiança Empresarial 
(ICE) medido pela Fundação Getulio Var-
gas (FGV) subiu 3,8 pontos de outubro 
para novembro e atingiu 95 pontos, em 
uma escala de zero a 200 pontos. Com 
isso, o indicador atingiu o maior patamar 
desde abril de 2014.

A confiança dos empresários no 
momento presente da economia, medida 
pelo Índice de Situação Atual, subiu 1,4 

Confiança empresarial 
atinge maior valor 

ponto e chegou a 89,9 pontos, após três 
quedas consecutivas. A percepção em re-
lação aos próximos meses, medida pelo 
Índice de Expectativas, avançou 3 pontos, 
para 102 pontos. É a primeira vez que as 
expectativas ultrapassam o nível de 100 
pontos desde novembro de 2013 (100,3).

O ICE é medido com base nos índi-
ces de confiança dos quatro setores co-
bertos pelas sondagens empresariais 

produzidas pela FGV: Indústria, Serviços, 
Comércio e Construção.

De acordo com o pesquisador da 
FGV Aloisio Campelo Jr., depois das in-
certezas associadas ao período eleitoral, 
a confiança do empresariado aproxima-
-se do ponto neutro (100 pontos), que é 
considerada uma situação de normalida-
de em termos históricos. (Fonte: Agência 
Brasil)



Linha completa de Móveis Planejados para Escritório e Casa 

Rua Joaquim Piazza, 580, Parque Moveleiro - Toledo. Atendimento para todo o Brasil.
modilac.com.br / 45 3378.3264

PIONEIRISMO EM FAZER BEM FEITO.

ONDE TEM A MARCA MODILAC, TEM MÓVEL DE QUALIDADE. Desde 
1976

Parabéns Orca Contabilidade pelos 25 anos de história!
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A nova regra aplica-se somente 
àqueles com faturamento anual acima de 
R$ 3,6 milhões de reais obtidos do exer-
cício das atividades rurais empreendidas 
durante o ano. Foi publicada no Diário 
Oficial da União de 30 de novembro, a Ins-
trução Normativa RFB nº 1.848, de 2016, 
que regulamenta a nova declaração para 
entrega das informações relacionadas ao 
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física 
dos produtores rurais que simplifica e 
aprimora a apresentação das informa-

ções que devem constar dos Livros Caixa.
 Além de simplificar a entrega 

dos dados, a nova declaração confere 
maior clareza às informações prestadas 
pelos contribuintes, evitando burocracia 
decorrente de eventuais pedidos de infor-
mações e esclarecimentos adicionais.

 A nova regra aplica-se somente 
aos contribuintes cujo faturamento anual 
supere R$ 3,6 milhões de reais obtidos do 
exercício das atividades rurais empreen-

didas durante o ano.
 De acordo com estimativa da 

Secretaria da Receita Federal, os con-
tribuintes com potencial de alcançar os 
limites estabelecidos pela nova regula-
mentação respondem por aproximada-
mente 40% do faturamento da atividade 
rural de pessoas físicas declarantes na 
DIRPF. (Fonte: Receita Federal)

Nova regra para 
produtores rurais



NOS PREOCUPAMOS COM A SUA SATISFAÇÃO E COM O MEIO AMBIENTE, 
POR ISSO TRABALHAMOS APENAS COM MADEIRAS CERTIFICADAS:
Tudo em vigas, caibros, tábuas de pinus e pinheiro.
Madeiras nobres, forros, assoalhos, portas, batentes,
vigas, decks, fechaduras, dobradiças. Madeira bruta
e beneficiada em geral.

Parabéns Orca
Contabilidade pelos

seus 25 anos!

A RUSTICIDADE
QUE ENCANTA

R. São João, 7048 - Centro, Toledo 45 3378.4237 | 3378.2719

Em noite especial, colaboradores e a 
direção do Orca Contabilidade de Toledo e 
Cascavel festejaram a recertificação ISO 
9001:2015. O jantar foi realizado no salão 
de festas na sede da empresa em clima de 
muita alegria e confraternização.

A diretora do Orca Contabilidade, Neiva 
Maria Theobald, ressaltou a importância da 
equipe para a empresa. “Estamos reunidos 
nesta noite festiva para celebrar a recerti-
ficação da ISO e ressaltar a importância de 
cada um de vocês que fazem parte da histó-
ria da empresa. É com muita alegria e satis-
fação que agradeço a todos pelo empenho, 
dedicação e profissionalismo, fundamental 
para o constante crescimento. Nossos clien-

Evento marca a 
recertificação

ISO 
9001:2015

tes e parceiros têm em nosso trabalho uma 
assessoria contábil da mais alta qualidade e 
isso é imprescindível para juntos trilharmos 
um caminho de sucesso no mercado nacio-
nal e internacional”, afirma a empresária.

AUDITORIA
O Orca Contabilidade recebeu no mês  

de março o Auditor da Bureau Veritas Certi-
fication (BVC), Carlos Alberto Busnardo, que 
realizou auditoria confirmando que o Escri-
tório continua de acordo com as normas da 
Certificação ISO 9001:2015. A auditoria de 
manutenção é realizada todos os anos para 
verificar se a empresa continua de acordo 
com as normas. 

O consultor de Gestão da Qua-
lidade, Hugo Armando Cerón 
Molina, a sócia e diretora do 

Orca Cascavel Juceli Stefanski 
e a sócia e diretora da matriz 

Toledo Neiva Maria Theobald e 
Celso Lopes da Silva
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R. Santos Dumont
5326, Toledo

Uma homenagem da

Uma parceria de valor é aquela

em que há confiança, respeito e

comprometimento com o trabalho.

Com o Orca Contabilidade, firmamos

um elo forte, com a segurança de

andarmos juntos e vencermos todas

as barreiras na construção de um

futuro promissor. 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS

45 3378.1252
       98405.8139ORCA CONTABILIDADE

ANOS

Portanto, nesse seu aniversário,

queremos desejar muito 

sucesso e um caminho

repleto de conquistas.

É  um prazer imenso fazer

parte dessa história!

O Auditor da Bureau Veritas Certification (BVC), Carlos Alberto Busnardo, realizou auditoria 
confirmando que o Escritório continua de acordo com as normas da Certificação ISO 9001:2015

Equipe Orca Contabilidade comemora recertificação
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Sobre a ISO 
Em junho de 2005, o Orca 
conquistou a ISO 9001:2000, 
em 2009 o escritório conquis-
tou a versão 9001:2008 e em 
2017 a última atualização, a 
Certificação ISO 9001:2015. 



Congelados
Super saborosos

para festas, coquetéis
e aniversários.

melhor sabor

Av. Parigot de Souza, 260, Jd. Porto Alegre - Toledo

Parabéns Orca Contabilidade 
pelos seus 25 anos de sucesso.

A garantia do

Linha Festa

45 3278-1118
99833-3873

Encomendas de
Doces e Salgados
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Ao falarmos sobre Meio Ambiente 
muito provavelmente a sua mente lhe 
remeterá a belas paisagens, plantas e 
animais. Você não está totalmente equi-
vocado, estes são realmente elementos 
naturais. No entanto, ao sermos envolvi-
dos por este senso comum, que não nos 
faz enxergar o meio ambiente na íntegra, 
estamos fazendo uma leitura superficial 
da realidade. A casa em que moramos, a 
cidade que habitamos, tudo o que ingeri-
mos ou vestimos é oriundo da natureza. 
Arne Naess, Filósofo e Ecologista Norue-
guês, foi o criador da Teoria da Ecologia 
Profunda. Sua publicação de 1973 causou 
a reflexão de uma geração que passou a 
enxergar as relações ecológicas com um 
olhar mais apurado. Segundo Arne, a Eco-
logia  pode ser comparada a um iceberg. 

A sociedade compreende a comple-

xidade ambiental de maneira plana, tal 
qual enxergamos um iceberg. A ponta do 
iceberg , sua porção que está à mostra, 
acima da superfície do mar, é infinitamen-
te inferior ao seu tamanho real.  Portanto 
a ponta do iceberg seria o que enxergamos 
mais freqüentemente no nosso dia a dia e 
correlacionamos com o meio ambiente. 
Neste caso estaríamos falando a respeito 
da escassez de água, da desertificação, ou 
da poluição e do desmatamento por exem-
plo. Já na ecologia profunda estaríamos 
submergindo para o todo nas relações 
complexas entre os seres vivos e o meio, 
os ciclos biogeoquímicos, entre outros. 
O futuro não será sustentável se não for-
mos suficientemente conscientes. É fun-
damental que as crianças de hoje conhe-
çam a realidade, tenham a sensação de 
que nossa despensa está se esvaziando e 
que as nossas condutas produzem conse-
qüências, muitas delas irreversíveis.  So-
mos fruto de equilíbrio e união em anos de 
evolução, de persistência e um emaranha-
do de relações, na escala de micro a ma-
cro.  Nossa sociedade herdou um planeta 
das gerações futuras e o mantém na condi-
ção de empréstimo por parte das futuras.    
É preciso otimismo e preciso ação! 
        

 Por Leverci Filho
Biólogo, especialista em conserva-

ção da biodiversidade

A sustentabilidade em foco 
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PARTICIPE DOS NOSSOS BOLÕES E AUMENTE SUAS CHANCES.

3277.2432 LOTERIAS

NIPO

Quando o assunto é Contabilidade, deixamos a sorte de
lado e contamos com toda a capacidade e profissionalismo

da equipe do Orca Contabilidade. Por isso, nesse aniversário
de 25 anos do escritório, desejamos  ainda

mais sucesso para vocês!

Rua Almirante Barroso
1793, Centro, Toledo

Recebimentos 
de contas de àgua, luz, telefone, IPTU, boletos da 
Caixa Econômica , FGTS, INSS (GPS) até o valor 
de R$ 2.000,00. Boletos de outros bancos, 
valor até R$ 1.000,00.

Pagamentos: PIS, FGTS, Aposentados do 
INSS da Caixa, Bolsa Família, Seguro 
Desemprego. Depósitos, Saldo e Saque 
em conta corrente e poupança da Caixa. 
Abertura de Contas, Empréstimos, 
Cartão de Crédito.



O café da manhã, o lanche da tarde 
ou mesmo o jantar, sempre pedem um pão 
quentinho e a Panificadora Bela Vista tem 
orgulho em saber que seus produtos estão 
à mesa de muitas famílias na região. Com 
a produção diária de milhares de pães em 
escala industrial, a empresa segue o mais 
alto padrão de qualidade no preparo dos 
produtos.

Diariamente estabelecimentos co-
merciais, como mercearias, panificadoras, 
escritórios e pequenos supermercados re-
cebem os pães fresquinhos fabricados pela 
Bela Vista. No balcão da Panificadora que 
fica anexo à indústria e possui atendimento 
para toda a comunidade, os clientes encon-
tram um mix de produtos: além dos pães, 
bolos diversos, bolachas e deliciosas cucas.

Pão de todo 
dia em Toledo

Panificadora Bela 
Vista abastece a 

cidade todos 
os dias com 

pães frescos

A história da Panificadora Bela Vista 
teve início há 25 anos, quando Nestor Ker-
ber e a esposa Lucinda Dal Santo Kerber 
resolveram colocar a “mão na massa” lite-
ralmente, fazendo pães e cucas para reven-
der aos moradores do Bairro São Francisco, 
(onde moravam na época). “Chegamos à 
cidade de Toledo em 1993, eu e minha es-
posa, com a intenção de trabalhar no ramo 
de panificação, era algo que sabia fazer 
muito bem, pois aprendi com minha mãe, 
ela tinha uma panificadora em Coronel Sa-
pucaia, no Mato Grosso do Sul. Assim, co-
meçamos a fazer os pães, que eu entregava 
pessoalmente de bicicleta. Mas o tempo foi 
passando, estava muito difícil, até chega-
mos a pensar em desistir e ir embora de 
Toledo”, conta Nestor. 

Mas persistente, decidiu prosseguir 
com a então pequena fabrica de pães. O 
Jardim América foi o bairro escolhido para 
continuar o negócio da família. A empresa 
prosperou, novos clientes foram surgindo 
e aos poucos o sonho foi transformando-se 
em realidade. De inquilino, passou a ser 
proprietário do prédio onde estava instala-
da a panificadora. “Veja, crescemos muito 
nesse novo local. No terceiro ano, comprei 
o prédio e no quinto terminamos de pagar. 
Meu cunhado Antônio Dal Santo entrou na 
sociedade, desse momento em diante pas-
sei a ser o responsável pela panificação, ele 
pelas vendas e entregas. Fiquei 10 anos fe-
chado, só na produção. No início foi muito 
difícil, não tínhamos máquinas, enroláva-
mos até 2.000 pães por dia, isso tudo nas 
mãos”, declara.

CRESCIMENTO
O número de clientes foi aumentando 

gradativamente, era necessário investir em 
máquinas. “Fomos até a cidade de Cascavel 

onde adquirimos uma máquina, junto com 
ela conseguimos a receita do pão francês, 
a partir daquele momento aumentamos 
significativamente a produção, sempre uti-
lizando ótimos ingredientes, pensando na 
qualidade”, declara.

Com muito trabalho, dedicação e qua-
lidade dos produtos a empresa cresceu e 
novos investimentos foram necessários 
para aumentar ainda mais a produção. No-
vos colaboradores vieram fazer parte da 
equipe, mas era necessário mais espaço 
físico, assim a empresa adquiriu um terre-
no no Jardim Panorama onde construiu a 
nova sede e está até hoje. “Foram anos de 
dedicação, trabalhávamos das 4 horas da 
manhã às 11 da noite. Não tínhamos mo-
mentos de lazer. Após 15 anos tiramos as 
primeiras férias em família, mas valeu a 
pena”, lembra o empresário.

MEIO AMBIENTE 
Preocupado com o meio ambiente e o 

alto consumo de energia elétrica, em 2018 
todo o prédio da panificadora recebeu pla-
cas fotovoltaicas de energia solar. “Instala-
mos 200 placas solares. É um investimento 
considerável, mas vamos reduzir mais de 
80% do consumo de energia elétrica no 
inverno, já no verão essa conta deve zerar. 
Além da economia estamos muito felizes 
em contribuir de alguma forma para a pro-
teção do meio ambiente. Nossa empresa a 
partir de agora está se tornando autossus-
tentável energeticamente e isso é muito im-
portante”, afirma Kerber.

Se você quer visitar a Panificadora 
Bela Vista ou adquirir seus produtos para 
sua empresa ou evento, visite o balcão de 
atendimento na Rua Doutor Olavo Seccon 
Rigon, 341 Jardim Panorama ou ligue para 
(45) 3277-6137.
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R. Barão do Rio Branco, 2526, Sl 10, Centro - Toledo

Desejamos ao nosso parceiro Orca

Contabilidade uma jornada repleta

de realizações, que o caminho de vocês

seja sempre iluminado. Parabéns!

(45) 3378-2765 | 99838-5037 

Entrega com
agilidade e a
confiança que
você precisa.

Estados de
Abrangência:

RSPR SC

SP DF GO

MG BA TO

ENTREGAS
Mais de 700
localidades
12h 24h 
48h 72h

Despacho para pessoas
físicas e jurídicas.

Passagens 
Estaduais e Interestaduais

(45) 3055-2765 

Embalagens descartáveis | Material 
de Limpeza | Sacos de Lixo para uso
residencial e condomínios | Linha

Descartáveis para Festas

A maior e
mais completa

linha de
embalagens

da região

Tudo que embala
em sua casa ou

empresa, está na

EMBALAGENS
PARA:

. Residências
. Empresas

. Condomínios
. Festas

DISK E EMBALE
45 3057-0095

      99931-8714

Rua Primeiro de Maio,
2300, Vila Pioneiro

TOLEDO



Aqui seu
pet é bem
tratado.

R. Vinte de Setembro, 497 - Centro, Toledo Agende um horário: (45) 3252-4307 /  45 99933-5034 

O mesmo cuidado e
profissionalismo que

temos com nossos
clientes, também

gostamos de receber
dos nossos parceiros

comerciais. O Orca
Contabilidade tem

sido uma forte aliança
na nossa trajetória,
por isso desejamos

muito sucesso e
realizações nesse

aniversário
de 25 anos.

Parabéns!

3252
4307

TÁXIPET

CLÍNICA VETERINÁRIA E PET SHOP

PATAS de OURO

RUA BARÃO DO 
RIO BRANCO 
2889 - CENTRO
TOLEDO

3055.3800

A confiança que 
você precisa para 
viajar tranquilo.

Parabenizamos o Orca Contabilidade 
pelo seu aniversário de 25 anos e 
desejamos um longo caminho 
de sucesso pela frente!

Revisão preventiva 
e manutenção geral
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Brasil e Chile assinam 
acordo de livre comércio

Os ministros Marcos Jorge (MDIC) e 
Aloysio Nunes (MRE), pelo lado brasileiro, 
e o chanceler Roberto Ampuero (MRE), 
pelo lado chileno, assinaram em novem-
bro, em Santiago, acordo amplo de livre 
comércio (ALC), que expande, atualiza e 
moderniza acordo comercial prévio, de 
1996, responsável por eliminar tarifas de 
importação no intercâmbio bilateral de 
bens. Com o novo acordo, os dois países 
assumem compromissos em 24 áreas 
não tarifárias, que vão desde a facilita-
ção de comércio e o comércio eletrônico 
à eliminação de cobrança de roaming in-
ternacional para dados e telefonia móvel. 
A cerimônia de assinatura do acordo foi 
acompanhada pelos presidentes Michel 
Temer e Miguel Juan Sebastián Piñera.

O acordo prevê, ainda, temas como 
serviços, barreiras não tarifárias, boas 
práticas regulatórias, propriedade inte-
lectual, incentivo à maior participação de 

micro, pequenas e médias empresas, co-
mércio e meio ambiente, dentre outros. 
O ALC também incorpora os acordos bi-
laterais já assinados entre Brasil e Chile 
sobre compras públicas e investimentos 
no setor financeiro (2018) e o Acordo de 
Cooperação e Facilitação de Investimen-
tos (2015).

Na avaliação do ministro da Indús-
tria, Comércio Exterior e Serviços, Mar-
cos Jorge, o novo acordo foi inspirado no 
que há de mais moderno em termos de 
negociações comerciais. “Passados mais 
de vinte anos desde a assinatura do acor-
do de 1996, que eliminou as barreiras 
tarifárias nos fluxos entre Brasil e Chile, 
constatamos a necessidade de aprofundar 
a redução de entraves não tarifários e de 
refletir novas dimensões do comércio in-
ternacional”, disse. Para o ministro, como 
resultado dessa negociação, não apenas o 
comércio de bens e serviços serão alavan-

cados, mas os investimentos recíprocos e 
o fluxo de turistas. 

O ministro ressalta que o acordo 
apresenta aspectos inovadores. “Será a 
primeira vez que o Brasil, em acordos bi-
laterais, se compromete com temas como 
comércio eletrônico, boas práticas regula-
tórias, cadeias regionais e globais de valor, 
além de comércio e gênero, meio ambien-
te e assuntos trabalhistas”, explica.

Para o secretário de Comércio Exte-
rior, Abrão Neto, “o novo acordo cria re-
gras de última geração que contribuirão 
para ampliar e estimular o comércio e 
os investimentos bilaterais, aumentando 
o acesso para exportações brasileiras de 
bens e de serviços”. Segundo Abrão Neto, 
as negociações com o Chile se inserem na 
estratégia de incrementar a participação 
brasileira no comércio internacional, por 
meio de acordo comerciais abrangentes 
e modernos. “Esse acordo servirá como 



45 3277-1843 
99977-3582
99929-3289

Rua Guanabara, 589, 
Jardim Santa Maria

Toledo

CASAS E ARTEFATOS DE CIMENTO

FAÇA UM ORÇAMENTO, LIGUE:

SUA CASA PRONTA, COM CUSTO
FIXO E MUITA COMODIDADE.

////////////////////////////////////

////////////////////////////////////

Parabéns Orca
Contabilidade pelos

seus 25 anos. Muito
sucesso a todos!

////////////////////////////////////

41REVISTA JUBILEU DE PRATA

referência para diversas negociações das 
quais o Brasil participa ou venha a parti-
cipar”, disse.

NA PRÁTICA
Facilitação de comércio – o acordo 

promove a facilitação de comércio, com o 
objetivo de conferir maior celeridade e re-
duzir custos nas operações de exportação 
e importação em âmbito bilateral. Os dois 
países se comprometeram a buscar a in-
teroperabilidade de seus portais únicos de 
comércio exterior, o intercâmbio de docu-

mentos eletrônicos, como certificados de 
origem digital, e o reconhecimento mútuo 
dos Operadores Econômicos Autorizados. 
Apenas a adoção dos certificados de ori-
gem digital deverá colaborar para a dimi-
nuição de 35% dos custos de tramitação 
e redução dos prazos médios de emissão 
desse tipo de documento para 30 minutos.

O Chile possui uma economia dinâmi-
ca, com a maior renda per capta da Amé-
rica do Sul: US$ 25 mil pela paridade do 
poder de compra. É o terceiro maior impor-
tador do continente sul-americano, tendo 

comprado US$ 65 bilhões em 2017. A im-
portação chilena é principalmente compos-
ta por bens manufaturados, cerca de 75%, 
em 2017. Segundo o FMI, as projeções de 
crescimento do PIB chileno indicam dina-
mismo para este e os próximos anos, com 
aumento estimado de 4% em 2018, de 3,4% 
em 2019 e cerca de 3% ao ano até 2023.

O Chile é o segundo maior parcei-
ro comercial do Brasil na América do Sul. 
Em 2017, o fluxo bilateral somou US$ 8,5 
bilhões – valor 22% maior que em 2016. 
(Fonte: MDIC)

O Chile possui a maior renda per capta da América do Sul: US$ 25 mil pela paridade do poder de compra.



Uma equipe de profissionais alta-
mente qualificados, excelência no aten-
dimento e uma variada linha de produtos 
de qualidade - aliados a bons preços, é a 
receita do sucesso da Reicom Comércio 
de Parafusos que atende somente nas 
vendas internas mais de 250 clientes por 
dia. “Nosso slogan é o ‘prazer em atender 
bem’ e assim vamos conquistando novos 
clientes diariamente em Toledo”, explica o 
empresário Valdemar da Mata. 

A Reicom é uma empresa familiar 
que atua no comércio de Toledo e região, 
conta com 10 colaboradores para o aten-
dimento e funções administrativas, dois 
deles com mais de 12 anos de casa. “So-
mos uma grande família que trabalha uni-
da em um ambiente agradável com ótimos 
profissionais, considero isso fundamental 
para a empresa. Ao meu lado estão: a mi-
nha esposa Maria Luiza, o filho André Luis 
e a nora Bruna Kelly, (responsáveis pelas 
áreas de compras e financeiro) e nossos 
colaboradores, alguns com anos de casa. 
Desejo expressar nossa eterna gratidão 
para aqueles que fazem a razão de ser de 
nossa empresa: nossos queridos clientes. 
Quero destacar também que os serviços 
contábeis da Reicom são de responsabili-
dade do competente escritório Orca Con-
tabilidade. Formamos uma parceria muito 
forte e de respeito”, afirma o proprietário 

Reicom: o sucesso 
está em atender bem 

e na qualidade

REI PARAFUSOS

da empresa, Valdemar da Mata.

PENSANDO NO FUTURO
Para o empresário, é fundamental 

estar atento às tendências,  buscar novi-
dades no mercado para fortalecer a em-
presa e atender as expectativas dos clien-
tes. “Em abril último, visitamos a Canton 
Fair, a maior feira do mundo na cidade chi-
nesa de Guangzhou, feira essa que conta 
com 10.500 expositores, sendo 600 deles 
de produtos de nossa área. Estamos tra-
balhando no sentido de, dentro de pouco 
tempo, importar produtos de grande giro, 
para oferecer, além de produtos de quali-
dade, preços atrativos para nossa distinta 
clientela”.

MELHORES MARCAS
Com mais de 380 m2 de loja a Rei-

com  comercializa produtos de marcas 
conceituadas como: Gedore, Robust, Bos-
ch, Bovenau, Tramontina, Irwin, Starrett, 
Stanley, Motomil, Dewalt, Marcon, Pado, 
Smarter, Ciser, Belenus, entre outras. 

O INÍCIO
No dia 27, de maio de 1996, surgia a 

Reicom Comércio de Parafusos em Toledo, 
mais conhecida por Rei Parafusos.  Fun-
dada por Vitor Beal e Roberto Catuzzo com 
o objetivo de atender a grande demanda 

na área de parafusos e ferramentas na ci-
dade e região. Na época contava com os 
proprietários e mais dois colaboradores e 
atendiam em média 40 a 50 clientes dia. 
Com o objetivo de se dedicarem em outras 
atividades, em abril de 2010 venderam a 
empresa para a família da Mata (Valde-
mar e Maria Luiza) que iniciaram uma 
nova história no sentido de disponibilizar 
uma gama maior de produtos e oferecer 
um atendimento personalizado para cada 
cliente. 

Você pode visitar a loja na Aveni-
da Parigot de Souza, 2170. Telefone (45) 
3378-1000.
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troca de moeda
envio remessas money gram

rUa 7 de setembro, 3034, sala 163
ed. saraIva - centro, cascavel

45 3225-4063
romatur_cascavel@hotmail.com

aO ORCA CONTABILIDADE, DESEJAMOS
UM LONGO CAMINHO DE SUCESSO, PARABÉNS

PELO ANIVERSÁRIO DE 25 ANOS!
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Em 2017 a Carga Tributária Bruta 
(CTB) atingiu 32,43%, contra 32,29% em 
2016, indicando variação positiva de 0,14 
ponto percentual. Essa variação resultou 
da combinação dos acréscimos em ter-
mos reais de 0,99% do Produto Interno 
Bruto (PIB) e de 1,4% da arrecadação tri-
butária nos três níveis de governo.

 O PIB no ano de 2017 apresen-
tou aumento em relação ao ano anterior, 
alcançando aproximadamente R$ 6,56 
trilhões (valores correntes).

Esse resultado decorreu do incre-
mento tanto do valor adicionado a pre-
ços básicos quanto dos impostos sobre 
produtos líquidos de subsídios. O re-
sultado do valor adicionado é reflexo do 

Carga Tributária Bruta 
atingiu 32,43% do PIB

desempenho das atividades: Agropecu-
ária (13,0%), Indústria (0,0%) e Serviços 
(0,3%).

Com relação à arrecadação, obser-
va-se que, a maior parte do incremento 
da carga de 2017 em relação à de 2016, 
de 0,14% do PIB, provém da tributação 
sobre bens e serviços. Em relação à 
tributação sobre as demais bases eco-
nômicas, a variação da arrecadação 
em relação ao ano anterior manteve-se 
constante, à exceção dos tributos sobre 
a renda que tiveram um decréscimo de 
0,23% do PIB em relação ao ano anterior. 
(Fonte: Receita Federal)



Confie no gás que vem com qualidade e
segurança garantidos pela Copagaz.
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A governadora Cida Borghetti as-
sinou no fim de outubro decreto que re-
gulamenta a Lei 18.295/2014, definindo 
formas, prazos e procedimentos para a 
regularização ambiental das proprieda-
des rurais do Paraná. Quase 400 mil pe-
quenas propriedades serão beneficiadas. 
O texto trata da inclusão da proprieda-
de no Cadastro Ambiental Rural (CAR), 
desburocratiza os procedimentos para 
este cadastro, estabelece regras para a 
delimitação das reservas legais, para a 
recomposição de áreas degradadas ou 
alteradas e cria a Central do Proprie-
tário/Possuidor, que passa a ser o meio 
de comunicação eletrônica com o órgão 
ambiental. “Nossa missão é assegurar 
o desenvolvimento econômico do Paraná 
aliado à conservação, proteção e preser-
vação ambiental”, afirmou a governadora. 

RESERVA LEGAL
Uma das mudanças está na questão 

da reserva legal. Pequenas propriedades, 
com até quatro módulos fiscais, o que 
corresponde, em média, a 18 hectares, 

Regulamentação 
ambiental em 
áreas rurais

não precisam mais se fixar no mínimo de 
20% de reflorestamento, mas são obriga-
das a manter a reserva como estava em 
2008. Na média, tanto o governo como o 
setor acreditam que o total poderá su-
perar esse percentual. Cálculos da Or-
ganização das Cooperativas do Paraná 
(Ocepar) indicam que as propriedades do 
Estado têm cerca de 28% da sua área pre-
servada. “Fizemos a nossa parte e ago-
ra agradecemos a governadora por esse 
decreto, que vai agilizar os processos da 
pequena propriedade para a regulariza-
ção das reservas”, afirmou o presidente 
da entidade, José Roberto Ricken. 

CENTRAL DO PROPRIETÁRIO
Representantes do agronegócio 

comemoraram os avanços contidos no 
novo texto. Um dos mais aplaudidos é a 
criação da Central do Proprietário, que 
unifica a comunicação com o órgão am-
biental. Pela central serão encaminhadas 
as notificações geradas, recebidos docu-
mentos e retificações e realizado todo o 
atendimento. Outro item destacado é a 

introdução de novas tecnologias, como 
a análise, adequação e validação das 
propriedades ou posses rurais de forma 
automática, utilizando inteligência artifi-
cial, através dos dados armazenados no 
SICAR – Sistema Nacional do Cadastro 
Ambiental Rural. 

RESULTADOS
O presidente da Federação dos Tra-

balhadores Rurais Agricultores Familia-
res do Estado do Paraná, Ademir Mueller, 
que representa mais de 300 sindicatos, 
acredita que os resultados do agronegó-
cio poderão melhorar com a regulamen-
tação da lei. Para ele, trata-se de uma ini-
ciativa de grande importância para todos 
os agricultores do Paraná, do micro ao 
grande. Já o presidente da Federação da 
Agricultura do Estado do Paraná (FAEP), 
Ágide Meneguette, lembrou que esta era 
uma questão que estava pendente. “Ago-
ra temos os instrumentos para regulari-
zar as propriedades. A governadora teve 
a coragem que muitos que passaram por 
aqui não tiveram”, afirmou. (ANPr)



É com este foco que a Safeeds, uma empresa moderna, orientada pela 
ciência, tecnologia e segurança alimentar, contribui com a indústria de 
produção de alimentos, através do desenvolvimento de aditivos funcionais 
para a alimentação animal.

Safeeds vem da junção das palavras em inglês: Safe (seguro) e Feed 
(ração), ou seja, Ração Segura. Com isso, imprimimos nossa essência em 
nosso nome.

Os aditivos funcionais da Safeeds proporcionam o equilíbrio necessário entre 
a nutrição e a proteção da ração, resultando em melhor performance dos 
animais, maior retorno financeiro as empresas e, principalmente, atendendo 
ao desejo do mundo por um alimento mais saudável!

45 3309 5000 | safeeds.com.br

O mundo deseja,
a cada dia, alimentos
mais saudáveis.

Parabéns Orca pelos 25 anos de trajetória de trabalho,
comprometimento e dedicação. 
Agradecemos por fazer parte desta história e parceria de sucesso.
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Por onde você
for, contagie o
mundo com o
seu sorriso.

Rua Nossa Sra. do Rocio, 1714 
Centro - Toledo - PR

Parabéns ao Orca Contabilidade
pelos seus 25 anos de 

história e sucesso.

LINHA COMPLETA DE TRATAMENTOS
CLÍNICA GERAL  .   ORTODONTIA

IMPLANTES  .  CIRURGIAS  .  ESTÉTICA
CLAREAMENTO  .  ENDODONTIA

3054.2558

Dr. Jeferson Costa Moliani CRO 26612 
Dra. Marina Patrícia Baú CRO 26625

O Brasil avançou 33 posições no 
ranking de comércio exterior do relatório 
Doing Business 2019, do Banco Mundial 
divulgado em outubro. O País passou da 
139ª para a 106ª colocação, registrando 
três anos consecutivos de evolução na 
área.

A melhora reflete os esforços do Mi-
nistério da Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços (MDIC) e de órgãos parceiros 
na implantação de medidas de facilitação 
de comércio, com destaque para o Portal 
Único de Comércio Exterior.

AMBIENTE DE NEGÓCIOS
Na colocação geral, o Brasil também 

melhorou sua posição, passando da 125ª 
para a 109ª colocação. Uma das ações 
que colaboraram para esse resultado foi a 

Rede Nacional para Simplificação do Re-
gistro e Legalização de Empresas e Negó-
cios, a Redesim. Essa iniciativa permitiu, 
por exemplo, a redução do tempo médio 
de abertura de uma empresa, que passou 
de 101 para menos de sete dias na cida-
de de São Paulo. Vale ressaltar que, para 
análise do Doing Busines, no Brasil, além 
de São Paulo, foram levadas em conside-
ração informações do Rio de Janeiro.

O relatório considera 128 economias 
mundiais que implementaram 314 re-
formas no último ano para facilitação de 
negócios. Essas reformas beneficiaram 
pequenas e médias empresas e novos 
empreendedores. De acordo com o Banco 
Mundial, essas mudanças possibilitam a 
criação de empregos e estimulam inves-
timentos privados. (Fonte: MDIC)

Brasil sobe no ranking 
de comércio exterior
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Desde sua fundação, o Orca Con-
tabilidade manteve um olhar voltado a 
ações sociais por entender que as parce-
rias entre empresas privadas e entidades 
que desenvolvem projetos são de extre-
ma importância. Em Toledo, os projetos 
“Brincar e Aprender com Afeto – Recre-
ação e Cidadania” e a Escolinha de Tênis 
de Mesa atendem centenas de crianças 
e adolescentes da cidade com atividades 
esportivas e de lazer em contra turno es-
colar e, nós do Orca Contabilidade, temos 
orgulho em apoiar esses projetos.  

SOBRE A AFETO 
Há mais de duas décadas a Asso-

ciação dos Amigos e Atletas do Futsal 
Feminino de Toledo (Afeto), em parceria 
com o Orca Contabilidade, desenvolve um 
importante projeto social em Toledo, que 
atende aproximadamente 300 meninas 
com idade entre 7 e 16 anos, de escolas 
públicas e privadas do município. A enti-
dade tem como missão desenvolver um 
trabalho educativo que prioriza a forma-
ção de cidadãos, por meio de atividades 
recreativas e desportivas, promovendo 
a cultura da prática do esporte na mo-

dalidade do futsal feminino e do projeto 
esportivo “Brincar e Aprender com Afe-
to – Recreação e Cidadania”, que objetiva 
a formação das crianças como cidadãs, 
contribuindo no desenvolvimento de ati-
tudes de cooperação, disciplina, autocon-
fiança, integração, respeito, entre outras. 
A Afeto, por meio das escolinhas de fut-
sal, desenvolve projetos que promovem 
valores como: oficina de leitura, escrita 
e cálculos, para que a criança, no contra 
turno escolar, possa rever e aprofundar 
conteúdos escolares. Há também os pro-
jetos “Jogue Limpo”, “Viaje com a leitura” 
e o “Palavras, ritmos, ideias: é assim!?” 

COMPETIÇÕES
Durante o ano a Afeto promove e par-

ticipa de atividades voltadas para o futsal 
feminino, conquistando vários títulos em 
campeonatos em Toledo e em todo o Pa-
raná. Os títulos de 2018 foram: Vice-Cam-
peã brasileira dos Jogos Escolares da Ju-
ventude; Tetra-Campeã da Copa Regional 
Marechal; Campeã de 4 etapas da XV Copa 
Regional Oeste de Futsal; Campeã geral 
da XV Copa Regional Oeste de futsal; Cam-
peã estadual da categoria sub15; Campeã 

Orca  Contabilidade apoia 
importantes projetos 

FAZER MAIS PELO SOCIAL
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dos jogos escolares do Paraná – etapa 
final; Campeã dos jogos escolares do Pa-
raná – etapa macrorregional; Campeã dos 
jogos escolares do Paraná – etapa regio-
nal; Campeã dos jogos escolares do Para-
ná – etapa municipal; Campeã dos jogos 
escolares do Paraná - Bom de Bola – eta-
pa municipal; Bicampeã da Copa Regional 
Lado Oposto Cascavel; Vice-campeã dos 
jogos escolares do Paraná – Bom de bola 
– etapa regional; Terceiro lugar dos jogos 
escolares do Paraná – etapa final – cat B.

PARCERIA
“Ao comemorar 25 anos da empresa 

nós da AFETO nos sentimos parte des-
ta família, pois durante mais de 20 anos 
o Orca Contabilidade faz parte da nossa 
história. Ter o Orca como parceira repre-
senta fortalecimento da nossa associação. 
Isto porque, é uma honra ter uma empresa 
conceituada como é o Orca Contabilidade 
apoiando nossos projetos sociais e espor-
tivos. Respeito e gratidão da Família AFETO 
pela generosidade e confiança deste ilustre 
parceiro”, declara o coordenador de even-
tos da AFETO, Eudes Luiz Dallagnol.

SOBRE A ESCOLINHA 
DE TÊNIS DE MESA
A Escolinha de Tênis de Mesa de To-

ledo atende cerca de 180 crianças em con-

tra turno escolar, entre alunos de escolas 
e atletas de todas as faixas etárias, nos 
períodos matutino, vespertino e noturno. 
Em paralelo, atende um projeto no qual 87 
crianças são assistidas, além da modali-
dade do tênis de mesa, com o GR e GA. Os 
participantes recebem acompanhamento 
de profissionais altamente qualificados 
nas três modalidades. 

BENEFÍCIOS
O tênis de mesa é uma modalidade 

esportiva que traz inúmeros benefícios 
aos seus praticantes. É considerado um 
dos esportes mais completos por desen-
volver fortemente a capacidade física e 
mental dos seus atletas. Também possui 

um aspecto social relevante, porque ape-
sar de ser um esporte individual, o traba-
lho coletivo durante os treinos e competi-
ções é essencial para a evolução do atleta. 
O tênis de mesa também é muito impor-
tante na formação do indivíduo perante a 
sociedade, pois possui em sua essência 
aspectos de disciplina, respeito, colabo-
ração, companheirismo e principalmente 
ética, essenciais ao desenvolvimento das 
crianças e dos jovens. 

APOIO
Os atletas de Toledo participam de di-

versos campeonatos durante o ano conquis-
tando vários títulos. Os técnicos, o professor 
Emerson Jerônimo, Josimar Silveira e Igor 
Viana falam das conquistas da equipe e a 
importância do apoio da Orca Contabilida-
de para o desenvolvimento da modalidade. 
“É fundamental a importância da iniciativa 
privada agregada ao esporte. Os recursos 
governamentais muitas vezes não alcançam 
os objetivos de alguns projetos, no caso do 
Orca Contabilidade, o apoio vem auxiliar não 
somente o tênis de mesa de Toledo e sim 
a modalidade a nível estadual. Com auxilia 
do Orca, conseguimos desenvolver todos os 
nossos trabalhos burocráticos e administra-
tivos da FTMP. Hoje a Federação de Tênis de 
Mesa do Paraná, (FTMP), encontra-se entre 
as melhores federações do Brasil, podendo 
até ser apontada como a maior e ou a mais 
organizada do País, fruto de um trabalho de 
uma equipe que leva a modalidade o esporte 
e o trabalho a sério, atingindo o desenvolvi-
mento social e esportivo dos seus adeptos, 
reflexo do trabalho que coloca a modalidade 
de Tênis de Mesa, com o maior número de 
municípios participantes nos últimos jogos 
oficiais do Estado do Paraná, orgulho para 
os praticantes, administradores e apoiado-
res da modalidade: Orca Contabilidade, Clu-
be Yara e a Prefeitura de Toledo”, destacam. 

Em Toledo os 
projetos “Brincar e 
Aprender com Afeto 
– Recreação e Cida-
dania” e a Escolinha 
de Tênis de Mesa 
atendem centenas
de crianças e 
adolescentes

“
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Investir em marketing impresso é 
fundamental para impulsionar o cresci-
mento das empresas de todos os setores 
da economia. Os impressos gráficos como 
flyer, folder, revistas, catálogos entre ou-
tros produtos são ideais para divulgar a 
marca da empresa, para a apresentação 
de produtos e serviços ou ainda anunciar 
promoções ao consumidor final. 

Em Toledo e região, a Tolegraf é refe-
rência na área gráfica oferecendo produtos 
da mais alta qualidade. A mais de duas dé-
cadas, a empresa cresce a passos largos e 
hoje é referência quando o assunto é material 
gráfico. O segredo do sucesso está na gestão, 
inovação, trabalho e dedicação, equipe alta-
mente qualificada e no atendimento perso-
nalizado aos clientes. A empresária, Clicéria 
Maria Schmidt sócia da Tolegraf conta que a 
empresa nasceu através de um sonho em co-
mum de quatro sócios, que desejavam cres-
cer e ser autossuficiente nesse mercado que 
estava em expansão na região.

  
O INÍCIO 
Tudo começou na garagem de um 

dos sócios e com o mínimo de equipamen-

TOLEGRAF 
O Maior parque 

gráfico de Toledo
tos necessários para dar início às ativida-
des gráficas. Em 1996 a empresa abriu 
as portas com uma multilith formato 08, 
uma guilhotina manual, uma gravadora 
de chapa, uma Catu 300 para numeração 
dos blocos, uma linha telefônica e uma 
VW Brasília. “Começamos pequenos, mas 
com muita vontade de crescer e trazer o 
melhor para Toledo. Em 1998 tivemos a 
primeira atualização de maquinário. A 
pedido de um grande e conhecido em-
presário do ramo farmacêutico da cida-
de, investimos em uma Heidelberg GTO 
46 para atendê-lo com as cartonagens de 
seus medicamentos, as duas empresas já 
tinham um vínculo pelo fornecimento de 
bulas. Durante três anos a máquina tra-
balhou praticamente com exclusividade 
para essa indústria farmacêutica”, explica 
Clicéria.

Mas, era necessário mais investi-
mentos para continuar crescendo e os 
empresários não mediram esforços para 
atingir seus objetivos. Com trabalho ár-
duo e visão de futuro, no ano seguinte a 
Tolegraf adquiriu uma guilhotina elétrica 
para facilitar os trabalhos e aumentar a 

qualidade e precisão nos cortes. Para con-
quistar novos clientes a empresa mudou 
de endereço passando a atender na Rua 
Santo Campagnolo. “Um passo muito im-
portante da empresa aconteceu em 2001. 
O barracão sede da gráfica foi vendido 
para uma empresa de materiais de cons-
trução e a solução teria que vir em pouco 
tempo. Nesse momento se fez necessário 
a aquisição de um lote para a construção 
da sede própria, uma obra de 250m2 com 
ótima localização. No dia primeiro de de-

São 21 anos de 
trabalho onde a 
empresa passou por 
grandes desafios e 
transformações em 
todos os setores.

“
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zembro do mesmo ano, mudamos para 
nossa sede onde permanecemos até hoje, 
porém com um considerável aumento na 
área construída”, pontua Clicéria.

QUALIDADE NOS IMPRESSOS
Sempre preocupados e comprome-

tidos com a qualidade dos impressos, no 
ano de 2002 a empresa adquiriu uma má-
quina para fotolito. “Foi quando criamos 
uma parceria com a empresa Vida Bureau 
tornando possível a aquisição da primeira 
gravadora de fotolitos de Toledo”, diz. 

Com o ensejo do crescimento no ano 
de 2004 a Tolegraf investiu em mais uma 
impressora offset a Adast 526 Bicolor. Ain-
da no mesmo ano com o intuito de inovar 
adquiriu uma dobradeira, a Baumhak. “O 
nosso sonho era conseguir uma máqui-
na impressora off-set de quatro cores. A 
qualidade e a velocidade do impresso se-
ria inigualável. Realizamos esse sonho em 
2006, com apenas 10 anos de empresa, 
importamos diretamente da Alemanha, 
uma Heidelberg GTO52 - 4 Cores”, comen-

ta a empresária.

TECNOLOGIA DE PONTA
Sempre focado em tecnologia de 

ponta e na excelência no atendimento ao 
cliente a Tolegraf cresce com inovação e 
solidez. Em 2013, após mais algumas am-
pliações, a empresa dobrou a capacidade 
de impressão, e dessa vez, dobrou tam-
bém o formato da máquina. “Foi um in-
vestimento muito importante, adquirimos 
uma Heidelberg PM 74, nossa segunda 
impressora de 4 cores com o intuito de di-
versificar ainda mais os nossos formatos 
de impressão. Neste ano nos tornamos a 
maior gráfica independente de Toledo”, 
declara. 

Com a intenção de aperfeiçoar na li-
nha de revistas e livretos, em 2014 a Tole-
graf adquiriu a Alceadeira Muller Martini 
Presto. Ainda investindo no segmento de 
revistas e livretos, em 2016 adquiriu a do-
bradeira Heidelberg Stahlfolder formato 
02. Pensando no bem estar dos clientes 
e na qualidade de vida dos colaboradores, 

climatizou todos os setores da empresa. 

MAIS DE DUAS DÉCADAS 
São 21 anos de trabalho onde a 

empresa passou por grandes desafios e 
transformações em todos os setores. Com 
visão de futuro cresceu com solidez, in-
vestindo em tecnologia de ponta e na valo-
rização dos colaboradores. Com seu foco 
voltado a qualidade dos produtos conquis-
ta e fideliza clientes a cada dia. “Estamos 
muito orgulhosos da nossa empresa do 
que conquistamos juntos. Reconhecemos 
que o mérito do sucesso não é do nome 
Tolegraf e nem dos sócios, mas sim de 
toda a equipe, colaboradores, administra-
dores, cliente e fornecedores, que são fun-
damentais para que tudo isso aconteça”, 
declara Clicéria Schmidt.

Venha conhecer a Tolegraf Impressos 
Gráficos na Rua Santo Campagnolo, 1246, 
Vila Industrial – Toledo Pr. O telefone para 
contato é (45) 3378-1424.
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De acordo com análises feitas pelo 
Sebrae, a partir de dados da Receita Fe-
deral, a expectativa é de que em 2019, se-
jam criadas 1,5 milhão de novas empresas 
(considerando os microempreendedores 
individuais, as micro e as pequenas empre-
sas). Atualmente, cerca de 98,5% das em-
presas brasileiras estão nesse segmento, 
e representam uma importante janela de 
oportunidade principalmente para os jo-
vens que buscam o primeiro emprego e as 
empreendedoras, que tentam na atividade 
empresarial uma forma de compatibilizar 
as tarefas da casa com as demandas pro-
fissionais.

Em 2017, dos 1,4 milhão de brasilei-
ros que conquistaram o primeiro emprego, 
755 mil (55%) usaram as micro e pequenas 
empresas como porta de entrada. E mais 
uma vez, as mulheres lideraram o preen-
chimento de vagas, principalmente no Co-
mércio e Serviços, que respondem a 75% 
dos postos de trabalho criados para quem 
está entrando no mercado de trabalho. No 
que diz respeito à atividade do empreende-
dorismo, o público com idade entre de 18 e 
24 anos, já soma 20,3% das pessoas envol-
vidas na abertura de uma empresa. 

Mais de um milhão 
de pequenos negócios 
podem surgir em 2019

Hoje, as mulheres estão em pé de 
igualdade aos homens quando se trata da 
criação de novos empreendimentos. São 
23,9 milhões de mulheres que decidiram 
abrir seu próprio negócio, contra 25,4 mi-
lhões de empresários do sexo masculino, 
entre as micro e pequenas empresas.

“São as micro e pequenas empresas 
que estão carregando o país nas costas na 
última década. Por isso, é fundamental as-
segurarmos que o Simples Nacional não 
sofra qualquer revés nos próximos anos, 
deixando desprotegidos milhões de empre-
endedores”, alerta o presidente do Sebrae, 
Guilherme Afif Domingos. O Simples é um 
regime tributário facilitado e simplificado 

para micro e pequenas empresas, previsto 
na Constituição, que permite o recolhimen-
to de todos os tributos federais, estaduais e 
municipais em uma única guia. A alíquota é 
diferenciada conforme o faturamento. Esse 
regime deu fôlego a milhões de empreen-
dedores de diversos setores. 

Desde 2007, mais segmentos foram 
incorporados à lista de empresas autoriza-
das a aderir ao regime simplificado de tri-
butação. Além da unificação dos tributos, o 
Simples destaca-se como fator de desem-
pate para empresas que concorrem a lici-
tações do governo e facilita o cumprimento 
de obrigações trabalhistas e previdenciárias 
por parte do contribuinte. (Fonte: Sebrae)



TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

ENTREGAS COM TOTAL SEGURANÇA 
100% de abrangência na região Sul

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS,
ARMAZENAGEM E LOGÍSTICA

45 3378.4334 | 3277.7465
Rua Rui Barbosa, 2600, em frente 

a  Rodoviária, Centro - Toledo

Confiança e 
agilidade

para o envio de
encomendas do seu

E-commerce,
Empresa ou

Pessoas físicas.

Desejamos ao nosso parceiro Orca Contabilidade, um feliz Jubileu de Prata. Vocês merecem muito sucesso!
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A contabilidade é necessária para 
toda e qualquer empresa independente 
do seu porte, segmento e a forma de tri-
butação. E, ao contrário do que a maio-
ria pensa, o profissional da contabilida-
de não cuida apenas da área fiscal, mas 
também auxilia o gestor na tomada de 
decisões. Na verdade, ela coleta todos 
os dados econômicos, mensurando-os 
monetariamente, registrando-os em 
forma de relatórios ou de comunicados 
que contribuem para a tomada de de-
cisões. 

Através da Contabilidade a empre-
sa sabe o valor de seus ativos, passivos, 
receitas, custos e despesas, a rentabili-
dade e lucratividade do negócio, produ-
tividade da mão de obra e através disso, 
pode realizar um bom planejamento 
tributário.

A tendência é que a contabilidade 
seja a cada dia utilizada com mais inteli-
gência pelos gestores. 

Os dados e informações contábeis, 
quando são bem interpretados, podem 

A importância 
da contabilidade 
nos dias atuais

oferecer um diagnóstico completo da 
vida financeira da empresa, com todos 
os seus detalhes, desde os valores gas-
tos com o pagamento de tributos, até 
com as campanhas de marketing. A par-
tir desse panorama que a contabilidade 
oferece, o empreendedor pode orientar 
as suas decisões e escolhas, visando o 
crescimento da organização.

Qualquer empresa tem o lucro 
como seu objetivo, porque, obviamente, 
sem ele não há razões para manter a 
estrutura funcionando. Mas, por melhor 
que seja o produto que ela industriali-
za, revende ou o serviço que preste, por 
mais bem elaboradas que sejam as suas 
estratégias de comunicação, o lucro nunca 
chega se não houver esse olhar clínico em 
relação à contabilidade.

Contratar um contador é um inves-
timento imprescindível, afinal, é normal 
que o empreendedor não consiga cuidar 
pessoalmente de todo o setor contábil no 
seu dia a dia. No entanto, acompanhar 
os resultados contábeis e suas análises 

é um fator primordial de sucesso para o 
crescimento das empresas e o empresário 
precisa utilizá-los como ferramenta para 
suas decisões. 

Sócias do Orca Contabilidade Juceli Ste-
fanski - diretora Filial Cascavel e Neiva Maria 
Theobald – diretora da matriz Toledo



A A COLDEBELLA - COMÉRCIO DE 
MADEIRAS 
(45) 3378-4237 - (45) 3378-2719 

A C DUTKEVICZ & CIA LTDA 
(45) 3278-5166
 
A C INFORMÁTICA LTDA ME 
(45) 3379-1902/(45) 3055-3902 

A E S SOLUCÕES VETERINÁRIAS LTDA 
(45) 3252-0030 

A J S - REPRESENTACÕES ALIMENTÍ-
CIAS 
(45) 98821-7683/(45) 9938-3539

A L JOHNER - EVENTOS - MEI 
(45) 9990-21490 

A L T PASTORIO - INSTALACÕES ELÉ-
TRICAS - ME 
(45) 3278-8143
 
A PIAZZA FABRICACÃO DE ARTEFATOS 
DE CIMENTO ME 
(45) 3055-2439
 
A V DA SILVA - COMÉRCIO DE GÁS-ME 
(45) 9928-2085

AC MASTER COMÉRCIO DE EQUIPA-
MENTOS - EIRELI 
(45) 3054-5504
 
AER FITNESS ACADEMIA E COMÉRCIO 
ESPORTIVO - EIRELI 
(45) 3277-7977
 
AFERTOL - ASSOCIACÃO DOS FEIRAN-
TES DE TOLEDO - PR 
(45) 9928-9305
 
AGIL MOTOS LTDA  
(45) 3252-4008
 
AGROPECUÁRIA DOIS AMIGOS - FILIAL 02 
(45) 3252-5502
 
AGROPECUÁRIA DOIS AMIGOS LTDA
(45) 3252-9310
 
AGROPECUÁRIA DOIS AMIGOS LTDA ME 
(45) 3278-5117 

AGROPECUÁRIA GOOD SIGHT LTDA
(45) 9921-5471 

ALTAIR ALVES LISBOA-ME
(45) 3277-5756
 
ALYNTON MOÇO FAIDIGA 
(45) 3252-9090
 
ARAUJO & BECKER TRANSPORTES
LTDA (45) 3278-1370 
ASD CONCRET - CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA - ME
(45) 9824-3123
 
ASSOCIAÇÃO. DOS AMIGOS E ATLETAS 
DO FUTSAL FEMININO DE TOLEDO
(45) 9931-5598

ASSOCIACÃO DA RENOVAÇÃO CARISMÁ-
TICA CATÓLICA DA DIOCESE DE TOLEDO 
(45) 3277-1222
 
ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE 
MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIPIO 
DE TOLEDO/PR
(45) 9984-3701

ASSOCIACÃO REGIONAL DOS SUINO-
CULTORES DO OESTE – ASSUINOESTE
(45) 3277-1613
 
AUTO CAR CONSTRUTORA E INCORPO-
RADORA DE IMOVEIS LTDA ME
(45) 3055-2887
 
AUTO ESCOLA MAIS LTDA ME
(45) 3252-9902
 
AUTO PECAS E CHAPEAÇÃO BUGS LTDA
(45) 3378-4858
 
AUTO POSTO PARIGOT LTDA - EPP
(44) 99138-1249
 
AUTO POSTO PIONEIRA - EIRELI
(45) 3057-0676
 
AUTO SOCORRO FUKUI LTDA ME
(45) 3378-1222
 
B D M CONSTRUÇÕES LTDA ME
(45) 3055-2439
 
B G P REPRESENTAÇÕES ALIMENTÍ-
CIAS - EIRELI
(45) 8803-6930
 
B R C - EMPREENDIMENTOS IMOBILI-
ÁRIOS LTDA
(45) 9932-0950
 
BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA 
LTDA-ME
(45) 3054-1454
 
BETOCON MECÂNICA DE MÁQUINAS 
LTDA
(45) 3252-1513
 
BMG - PECAS LTDA - EPP
(45) 3056-8400
 
BRAGA COMÉRCIO VAREJISTA DE 
RAÇÃO LTDA ME
(45) 9987-5211
 
BSE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA - ME
(45) 9957-9222
 
C B S - COMERCIAL LTDA - ME
(45) 3055-2530
 
C T CENTRO DIAGNÓSTICO LTDA
(45) 3252-2042
 
CAONC - CLÍNICA AVANÇADA DE ONCO-
LOGIA DO OESTE DO PARANÁ LTDA 
(45) 3056-0116 

CARDIOCLÍNICA COSTA OESTE LTDA - ME
(45) 3252-0240
 

CASA E SUA - COMÉRCIO ARTIGOS DE 
ARMARINHOS LTDA-ME
(45) 3252-3636
 
CASSIANO RODRIGO GARCIA DOS REIS - 
SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA
(45) 9 9116-7111 

CBO - EMPRESA BRASILEIRA DE OBRAS 
E ENGENHARIA - EIRELI 
(45) 3054-2903
 
CENTER MÓVEIS E DESIGN LTDA ME 
(45) 2103-3600
 
CENTRO COMUNITÁRIO E SOCIAL DOR-
CAS DA COM LUTER C RED
(45) 3054-7007 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 
COSTA OESTE LTDA (45) 3055-4207 

CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTO-
RES RUMO CERTO LTDA ME
(45) 3055-3181 

CEOLIN ODONTOLOGIA LTDA ME
(45) 3056-8522(45) 3054-7080
 
CETIMAGEM - CLÍNICA DE MEDICINA 
DIAGNÓSTICA LTDA - ME
(45) 3056-0101 

CHAPLA TRANSPORTES LTDA (45) 
9956-5610
 
CLIN-RAY DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM 
LTDA
(45) 3252-2042
 
CLÍNICA DE OLHOS TOLEDO SS LTDA 
(45) 3252-4048 

CLÍNICA ODONTOLÓGICA BAÚ & MOLIA-
NI LTDA - ME
(45) 3054-2558
 
CLINÍCA VETERINARIA PET PATAS LTDA
(45) 3252-4307
 
COFATOL COOPERATIVA DE AGRICUL-
TORES FAMILIARES DE TOLEDO
(45) 3252-3008 

COM E IND DE TORREFACÃO DE CAFÉ 
DUAS MARIAS LTDA
(44) 3634-1267
 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
GOTTEMS LTDA
(45) 9982-8790
 
CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA-ME 
(45) 3055-2439
 
COOPERUTIL TOLEDO ECOLOGIA E 
INCLUSÃO SOCIAL
(45) 9917-1921
 
CORREA LOG TRANSPORTES - EIRE-
LI-ME
(44) 99880-0018

 

CRISTINA OLIVEIRA PRODUÇÃO VISUAL 
LTDA - ME
(45) 3252-9633
 
CVMAX S/S LTDA
(45) 3252-1513
 
D & D - CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
(45) 3378-3478
 
D J R EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS LTDA  - ME
(45) 3378-3478
 
D L MURARO - RESTAURANTE E LAN-
CHONETE ME
(45) 3278-1104
 
DALL PASS - CONSTRUTORA E INCOR-
PORADORA SPE - LTDA
(45) 99950-4700
 
RELOJOARIA E OURIVESARIA DARCI (45) 
3055-4118
 
DARLI MATIAS E CIA LTDA - ME
(45) 3278-7545     
        
DAVI CEOLIN
(45) 3056-8522
 
DECORADORA DECAMPOS LTDA
(45) 3055-2142
 
DESTRA ALIMENTOS LTDA ME
(45) 3254-7351
 
DOMINSKI E ROCHA LTDA  
E A S REPRESENTACÃO COMERCIAL 
LTDA-ME
(46) 3252-8590
 
E BELAVER SOBRINHO ELETRÔNICA 
- ME
(45) 3252-4283
   
E D RAUBER - FLORICULTURA - ME
(45) 3252-0034
 
E DE CASTRO E CIA LTDA - ME - ARCO 
ÍRIS
(45) 3252-0411
 
E R DA SILVA BORRACHARIA - ME
(45) 3378-4341  
 
EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTI-
CA LTDA ME
(45) 3055-3858
 
ESPORTIVA RV LTDA - ME
(45) 3252-4855
 
FARMÁCIA INDUSTRIAL LTDA ME
(45) 3378-1420 

FEDERACÃO DE TÊNIS DE MESA DO 
PARANÁ
(45) 99934-6049
 
FERTI SOLO INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
(45) 2031-0472
 

Clientes Orca Contabilidade em Toledo

Obrigado por estarmos 
juntos nesta jornada
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FILIPIN TURISMO E EVENTOS
(45) 3252-7412 

FLORICULTURA PARIZOTTO LTDA ME 
(45) 3252-4300 

FONOCLÍNICA ESPAÇO INTERDISCIPLI-
NAR LTDA-ME 
(45) 3277-2553
 
FOR HOOKAH TABACARIA LTDA
(45) 99806-4708 

FRAGATA PARTICIPAÇÕES LTDA-ME 
(45) 3379-7403
 
FRASSON ARQUITETURA LTDA - ME 
(45) 99966-5266
 
G V - COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA 
- ME 
(45) 99921-0047
 
GENOVIR REPRESENTAÇÕES COMER-
CIAS LTDA-ME
(44) 99833-3216
 
GUAPORE GESSO LTDA
(45) 3277-2142 

HENKES TRANSPORTE ESCOLAR 
LTDA-ME
(45) 3277-1232 

I Z REMOÇÕES  DE PACIENTES LTDA (45) 
99102-9653
 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS 
PEREIRA LTDA
(45) 3269-6060
 
IS-PRO INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS 
LTDA
(45) 3054-8886
 
J A C - COMÉRCIO DE EMBALAGENS - 
EIRELI - ME
(45) 3057-0095
 
J A KULZER MÁQUINAS AGRÍCOLAS - 
EIRELI
(45) 3375-1102
 
J C HUBNER AUTO ELÉTRICA - ME
(45) 3197-0121
 
J C M - CLÍNICA ODONTOLÓGICA 
LTDA-ME
(45) 3277-6334
 
J C PEZZATTO MECÂNICA ME
(45) 3055-3800 

J D BENDER & CIA LTDA ME
(45) 3278-5430   

J J D TRANSPORTES LTDA
(45) 3252-4973 
J N S - CONSTRUTORA E INCORPORA-
DORA LTDA - ME
(45) 9963-4779
 
J R BARROSO E CIA LTDA 
(45) 3378-6109
 
J S CARMISINI - LOCAÇÕES DE IMÓ-
VEIS-EIRELI-ME
(45) 99860-9578
 
J V M LEMOS & CIA LTDA ME - MECÂNI-
CA DO GRILO
(45) 3252-9393
 
JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA - ME - FL 
(44) 3528-7652
 
JARABIZA, CRUZ E CIA LTDA - ME DIAG-
NOSE CLÍNICA DE IMAGEM
(45) 3054-7778

JEFO DO BRASIL COM DE NUTRIENTES 
LTDA - ME
(45) 3055-2439
 
JGS PISO EIRELI
(45) 9826-3133
 
JOÃO ILADIN E CIA LTDA - ME MECÂNI-
CA BRASICAR
(45) 3252-5858  
 
K M MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME 
(45) 3280-1032
 
KONSTRUTOL MATERIAIS DE CONS-
TRUÇÃO LTDA - EPP
(45) 3278-5455
 
KONSTRUTOL TRANSPORTES LTDA (45) 
3278-5455
 
L & L INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 
-METALFRAN
(45) 3252-3560
  
L A DE SOUZA REPRESENTAÇÃO CO-
MERCIAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 
LTDA ME
(45) 9942-4969
 
L P LOG LTDA ME
(11) 98799-4242
 
L S MANGUEIRAS - EIRELI-ME
(45) 3378-2913
 
L. R. J. TRANSPORTES LTDA ME
(45) 3278-5815
 
L.C.G.BARCELLOS REPRESENTAÇÃO 
COMERCIAL DE PROD.VETERINÁRIOS 
LTDA - ME
(45) 99921-1470
 
L.M. SEWALD - LANCHONETE - ME 
(44) 98819-4407
 
LEKE TRANSPORTES LTDA-ME
(45) 3252-9986 

LIMA E SCHIBICHEWSKI LTDA - FORMI-
GA S CHAWARMAS AND MORE
(45) 3378-1888
 
LIMA SALGADOS - EIRELI - ME
(45) 3278-1118 

LOCALIZAR LISTA TELEFÔNICA 
LTDA ME 
(45) 3252-4871
 
LOCAR VIDEOS E COMUNICAÇÃO 
LTDA ME 
(45) 3378-4300
 
LOTEAMENTO NOVOS TEMPOS LTDA 
(45) 3378-1339
 
LOTÉRICA PONTO DA SORTE LTDA - ME 
(45) 3053-1515
 
LUIZ & JUNG COMÉRCIO VAREJISTA DE 
MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME 
(45) 3378-3895
 
LUIZ FELIPE ZAVADZKI 
(48) 3278-7620
 
LUX LAVANDERIA LTDA-ME
(45) 3055-3886
 
M & GLASS VIDRACARIA LTDA-ME
(45) 3054-8011
 
M & S FACTORING LTDA - ME
(45) 99911-7141
 
M C S - COMÉRCIO DO VESTUÁRIO - 
EIRELI - SQUADRA
(45) 3055-2618

M D L PROMOÇÃO DE EVENTOS - EIRELI
(45) 3252-3768
 
M DE F PESSOTTO MATERIAIS RECICLÁ-
VEIS ME
(45) 99922-9534
 
M EBBRES PASSAGENS ME
(45) 3378-5311
 
M J GAMBETTA - SOLUÇÕES INDUS-
TRIAIS - ME
(45) 3277-3657
 
M M COMÉRCIO DE CORREIAS - EIRELI
(45) 99941-9364
 
M P DE SOUZA - ME
(45) 3252-7575
 
M RIBEIRO DOS SANTOS KETTERMANN 
- PINTURAS
(45) 99816-5621
 
M V - SOBREGRADES AUTOMOTIVAS 
LTDA-ME
(45) 3252-1930
 
M. G. R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA EPP
(45) 3378-1252
 
MACORIN, GOLLMANN & CIA LTDA - ME 
- AMG PRIME IMOBILIÁRIA
(45) 99821-4748
 
MAJOLO - CONSTRUTORA E INCORPO-
RADORA - EIRELI - ME
(45) 3055-2439
 
MAMORÉ TRANSPORTES LTDA ME (45) 
9921-2197
 
MARIA ANTONIA DA COSTA VARELA 
MERCEARIA
(45) 3278-3108

MARINES GUERRA & CIA LTDA-ME 
CASA DAS LINHAS
(45) 3378-4112
 
MARQUES & SILVA - COMÉRCIO DO 
VESTUÁRIO LTDA
(45) 3278-5510
 
MELISSA DANIELE HARTWIG DALLA 
COSTA-ME
(45) 3252-2762
 
MERCOSUL PASSAGENS E ENCOMEN-
DAS - EIRELI
(45) 3378-2765
 
METALÚRGICA CEZARIO LTDA
(45) 3055-3128
 
MIRABOLANTE PRODUÇÕES LTDA ME 
(45) 3053-2503 
MULTIPET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS LTDA
(45) 3056-1800
 
N E - SERVIÇOS DE TORNO, TURBINAS, 
RADIADORES - EIRELI 
(45) 99970-3111
 
N S DO AMARAL & CIA LTDA-ME
(45) 3055-4779
 
NASCIMENTO REPRESENTAÇÕES 
COMERCIAIS LTDA-ME
(45) 99917-5021
 
NETVIA TELECOMUNICAÇÃO - 
EIRELI - ME
(45) 3055-3557
 
NILCINEIDE FRAGA MORELATTO MAS-
SAS CASEIRAS - ME
(45) 3054-0782
 

NIPO LOTERIAS LTDA - ME
(45) 3277-2432
 
ODONTOSUL LTDA EPP
(45) 3252-2696
 
OESTE MANGUEIRAS LTDA ME
(45) 3278-6477  
 
OESTEINSUMOS PRODUTOS AGROPE-
CUÁRIOS LTDA
(45) 3277-2277
 
OF LOG TRANSPORTES - EIRELI - ME 
(45) 9145-7644
 
ONIPPOTENTE - COMÉRCIO DE COL-
CHÕES LTDA
(45) 99965-0366
 
ONOFRE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
- EIRELI-ME
(45) 99912-2475
 
ORIVALDO DOS SANTOS VIDRAÇARIA 
(45) 3378-6299
 
P MARQUES TRANSPORTES - EIRELI 
(45) 99993-0806
 
PANDION ADMINISTRADORA DE BENS 
LTDA 

PANIFICADORA NIKI LTDA 
(45) 3277-6137
 
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA 
DIRETÓRIO MUNICIPAL
(45) 3379-5915
 
PATAS DE OURO PET SHOP LTDA ME 
(45) 3252-4307
 
PEDRO & CORREA RESTAURANTE LTDA
(45) 3277-0061
 
PHARMATOL LTDA ME - FARMÁCIA 
VITÓRIA
(45) 3054-8150
 
PHILIPPSEN E PHILIPPSEN LTDA ME 
(45) 3252-0647
 
PIANA ENGENHARIA LTDA
(45) 3053-1066
 
PLANALTO ENCOMENDAS LTDA
(45) 3220-7470
 
PLANALTO ENCOMENDAS LTDA-FILIAL 
CTBA
(41) 3396-2010
 
PLATTE ENGENHARIA LTDA - ME
(45) 3055-2439
 
PORK MICROCERVEJARIA LTDA - ME 
(45) 3252-4804
 
POZZOBON & POZZOBON REPRESEN-
TAÇÃO COMERCIAL LTDA
(45) 3252-4292
 
PRÉ-FÁCIL ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA
(45) 3277-1843
 
PRIMEIRA AÇÃO VIGILÂNCIA E SEGU-
RANÇA LTDA
(45) 99107-3900 

PROTEICO INGREDIENTES ALIMENTÍ-
CIOS - EIRELI - ME
(45) 3054-8110 

R BASQUIN - VIAGENS
(45) 99982-8881
 
R E ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - 
INSTELPA SOLAR 
(45) 99800-7460 



R IZIDORO RODRIGUES - CONDICIONA-
MENTO FÍSICO
(45) 99945-2807
 
RECANTO VERDE EVENTOS LTDA-ME 
(45) 33784522 
REICOM - COMÉRCIO DE PARAFUSOS 
LTDA-ME
(45) 3378-1000
 
RESTAURANTE IGREJA - EIRELI - ME 
(45) 8813-0511
 
RESTAURANTE OOKII SUSHI LTDA
(45) 99801-3906
 
RHUMO SAÚDE OCUPACIONAL E SEGU-
RANÇA NO TRABALHO - EIRELI-ME
(45) 3054-6987
 
RICARDO A. F. FREGATI - TECNOLOGIA - 
ME - PERSONALITE IT
(45) 99103-3700
 
RMN CONSULTORIA VETERINÁRIA 
LTDA - ME
(45) 99141-1820
 
RODRIGO DE SOUZA SILVA SERVIÇOS 
AGRÍCOLAS
(45) 3251-1010
 
ROINI - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS - 
EIRELI - MARQUES TRANSPORTES
(45) 3252-4005
 
ROSSETTI - COMÉRCIO DE JOIAS 
LTDA-ME
(45) 3252-1703
 
S C ACADEMIA FITNESS LTDA
(45) 3252-6878
 
S NUNES VIANA - EQUIPAMENTOS 
AVÍCOLAS - ME
(45) 325-21043
 
S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS - ME
(45) 3252-4855
 

SAFEEDS - NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA 
(45) 3309-5000

SCHAEDLER LOCAÇÕES DE 
IMÓVEIS LTDA
(45) 3252-4048
 
SELLING - REPRESENTAÇÕES COMER-
CIAIS - EIRELI
(45) 99933-7800
 
SELZLER ARQUITETURA E ENGENHA-
RIA LTDA
(45) 99912-1800
 
SERGIO ANTÔNIO BENKE INSTALADO-
RA - ME
(45) 99122-3232
 
SEVEN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
- EIRELI-ME
(45) 3054-5504
 
SHOPPING COSTA OESTE S/A
(45) 3378-3478
 
SILVA & LENHARD - COMÉRCIO DE 
MODA INFANTIL LTDA
(45) 3055-2227
 
SILVIO LOURIVAL CAMARGO ME - 
COMER. SACARIAS E CARVÃO VEGETAL 
FORTE
(45) 3252-9170
 
SPATER ELÉTRO REFRIGERACAO LTDA 
- THERMOTEC
(45) 3055-3747
 
SRT SOCIEDADE RURAL DE TOLEDO  
(45) 3278-5252 
 
STAHL - REPRESENTAÇÕES COMER-
CIAIS LTDA - ME
(45) 9918-1185 

SUITOL - COMÉRCIO DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS - EIRELI - ME
(45) 99122-4651

 

SUPREMA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA ME
(44) 3649-5954
 
T FUSIGER MARCATO - ENCARTELA-
DOS - ME
(45) 99829-1160
 
T K TRANSPORTES - EIRELI-ME
(45) 3378-5594 

T R - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
AVÍCOLAS  - EIRELI - ME
(45) 3252-9205 

TARINUK SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
- EIRELI - ME
(45) 99973-5897
 
TECFRIC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA-ME 
(45) 3277-3938
 
TERRA GAÚCHA COMÉRCIO DE INSU-
MOS E PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA 
(45) 4102-0134
 
TERRAPLENAGEM EIFLER LTDA
(45) 3252-1437
 
THEOBALD & GODOI LTDA - ADEGA 
DOM IGNACIUS
(45) 2035-1000
 
THIELKE & CIA LTDA - TOLEDO NET 
(45) 3055-3557

TOLEDO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
EIRELI - EPP
(45) 3056-8400

TOLEGRAF IMPRESSOS GRÁFICOS LTDA
(45) 3378-1424
 
TRANSATENAS TRANSPORTES RODO-
VIÁRIOS LTDA
(45) 3378-4334 
  
TRANSPORTADORA CINCO DE 
JULHO LTDA
(45) 3378-5043
 

TRANSPORTADORA DAMAFIL LTDA EPP
(45) 3252-4653
 
TRANSPORTADORA DRT LTDA 
(45) 2103-3123

TRANSPORTES JOMALAI LTDA
(45) 3277-2840
 
TRANSPORTES PIU BUONORA LTDA 
TRANSROEHRS LTDA
(45) 3056-1414
 
TUDO EM PIZZA – EIRELI
(45) 3378-5886 

ULTRA-RAY CENTRO DIAGNOSTÍCO 
LTDA
(45) 3252-2042
 
V G SCUZZIATO E CIA LTDA - AUTOCAR 
VEÍCULOS
(45) 3055-2887
 
V JACOBOWSKI & CIA LTDA - ME
(45) 3055-2838
 
VALDIR ECKSTEIN CORRETORA DE 
SEGUROS S/S LTDA
(45) 3277-1626 
  
VEIGA & OLIVEIRA PEÇAS E SERVIÇOS 
DE MOTOS LTDA
(45) 3054-8339 
VETSUI - EQUIPAMENTOS E FERRA-
MENTAS AGROPECUÁRIAS
(45) 3378-5462
 
VIDIA MARKETING DIRETO - 
EIRELI - ME
(45) 99115-1609
 
W MAXI - FOTOCÓPIAS - DIGITAL BUSI-
NESS & TECHNOLOGY
(45) 99806-6460
 
WOOD CENTER COMÉRCIO - EIRELI 
(45) 99932-0118

Clientes Orca Contabilidade em Cascavel
A A SANTOS & D MARTINS LTDA - ME 
(45) 3039-0109
 
A RUCKS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
(45) 98408-5303
 
A. MOURA SILVA & CIA LTDA - ME 
(45) 3228-2936 - (45) 3096-8699
 
A.S.D.S DOS SANTOS - COMÉRCIO DE 
COLÇHÕES – ME
(45) 99938-8711
 
AIRTON TOME DOS SANTOS - BAR E 
MERCEARIA ME
(45) 3324-4827
 
ALAVANCA ENGENHARIA E CONSUL-
TORIA EM SISTEMAS DE PRODUÇÃO 
EIRELI - ME
(45) 99101-7979
 
ALCIDES ANTONIO MIOTTO
(45) 3224-4440

ANDRE LUIZ REIS & CIA LTDA
(45) 3226 -2505
 
B.K. BERNARDES BARROS AUTO 
CENTER
(45) 3226-5757 

BORGHELOT E CIA LTDA - ME
(45) 3035-8600 

BRASPEC COMÉRCIO DE PEÇAS - 
EIRELI
(45) 32281112 

BRILHOQUÍMICA LTDA
(45) 3211-1065
 
C.HENRIQUE OLIVEIRA - ME
(45) 9982- 9980
 
CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA
(45) 3038-4141 

CBO - EMPRESA BRASILEIRA DE OBRAS 
E ENGENHARIA LTDA
(45) 3054-2903 

CEL CASCAVEL EQUIPAMENTOS 
EIRELI - ME
(45) 3228-1112 

CELSO KAZUMI MIYAMOTO HOLDING 
LTDA.
(45) 3225-0809 

CENTER SERVIÇOS DE COBRANÇAS 
LTDA - ME
(45) 3225-0500 

CENTERCRED FACTORING FOMENTO 
COMERCIAL LTDA ME
(45) 3225-0500 

CENTRO COMERCIAL EMILIA SARAIVA 
(45) 3038-4570 

CLEOMARA REDOLFI GALVÃO - AUTO 
PEÇAS - (45) 3224 -0704
 
CLOUD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
EIRELI - ME
(41) 30730-0009 

CONDOMÍNIO COMERCIAL E RESIDEN-
CIAL VILA GENOVA 
(44) 99931-1733 

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SOUZA 
DOURADO
(45) 9923- 9235 

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO WILLIAN
(45) 3039-1451 

CONDOMÍNIO INDUSTRIAL VALE DAS 
ARAUCARIA
(45) 3224-9999 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
TAGUATINGA
(45) 99971-0818 
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RF PALMA PINTURAS LTDA - ME
(45) 3223-2934 

RITTER & CIA LTDA - RESTAURANTE 
CASA DA LAURA
(45) 3306-1653 

RODANDO IMPORTADORA LTDA - EPP 
(45) 3226-8881 

RODANDO MOTO CENTER LTDA - ME 
(45) 3037-5858 

ROMATUR AGÊNCIA DE VIAGENS E 
TURISMO EIRELI - ME
(45) 3225-4063 

ROTTA & SILVA SOLUÇÕES EM TEC-
NOLOGIA LTDA - ME
(45) 9 9998-5337 

SANTE SISTEMAS LTDA - ME
(45) 99919-0193 

SELEÇÃO MONJOLEIRO EIRELI - EPP 
(45) 3096-8001 

SIQUEIRA & SAWA SERVIÇOS E 
TRANSPORTES LTDA - ME
(45) 3326-8017 

SJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUI-
PAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI - ME
(45) 99972-1016 

SWV MÓVEIS LTDA - ALUMIX
(45) 3303-4456 

THAMARI AGROPECUÁRIA LTDA ME 
(45) 9972-8822 

TOP CENTER COMÉRCIO DE PNEUS 
EIRELI
(45) 3326-0277 

TOSCAN DISTRIBUIDORA DE ALIMEN-
TOS EIRELI
(45) 3222-8706 

URBANUS DECOR LTDA - ME
(45) 3227-3670 

V. ARCONTI - OFICINA DE ÓCULOS 
- ME 
(45) 3035-4189
 
VELOSO E LIMA TRANSPORTES LTDA 
- ME
(45) 3227-0591
 
VOLPIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA
(45) 3224-6575 

W SOARES DE LIMA TRANSPORTES ME 
(45) 3222-3278 

WRS PANIFICADORA EIRELI - ME - 
PANIFICADORA CASCAVEL
(45) 3096-4688
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CONSTRUTORA MIOTTO VARISCO 
LTDA - EPP
(45) 99921-0002 

CONSTRUTORA MONUMENTO LTDA
(45) 99978-6124 

CRIARFE TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇÃO EIRELI - ME  

CS&TSXC COMÉRCIO DE ARTIGOS DO 
VESTUÁRIO LTDA - ME
(45) 3229- 5394 

DANIEL LOPES DE PROENÇA ÓTICA 
- ME
(45) 3223 -8696 

DAY CARE E ESPAÇO DE BRINCADEI-
RAS LTDA - ME
(45) 3035-2435 

DELAVA S REPRESENTAÇÕES CO-
MERCIAIS LTDA
(45) 3324-5701 

DIEGO RAFAEL BIEGER SERVIÇOS 
ADMINISTRAT
(45) 98826-6899 

DONA OLGA AGROPECUÁRIA LTDA - 
ME (45) 9972-8822 

DUTRA & LIMBERGER LTDA - ME - 
STUDIO 76 CABELEIREIROS
(45) 3037-7676 

ECOCIDADES SERVIÇOS URBANOS 
EIRELI – ME
(45) 99937-4408
 
EDERSON ALVES DA CRUZ - E MA-
GAZINE
(45) 99986-3134
 
EDIFÍCIO AFONSO PENA
(45) 99960-2800
 
EDIFÍCIO ANGELICA
(45) 99101-0059
 
EDIFÍCIO ELMARINA - CONDOMÍNIO 
(45) 3324-5832
 
ELETROMECÂNICA UNIVERSAL 
EIRELI- ME
(45) 3229-2823
 
ELO AGROPECUARIA LTDA
(45) 3038-4141
 
ELTON PAGANINI & CIA LTDA - ME (45) 
9825-9998
 
EMPORIO PEPINÃO LTDA - ME
(45) 3266-1123 

ERBCOM TELECOMUNICAÇÕES 
EIRELI - ME
(45) 3039-2334 

ESTÂNCIA DONA OLGA
(45) 99972-8822

GRIS & CIA LTDA - ME
(45) 9952- 1188
 
GUARDIAN CORRETORA DE SEGUROS 
LTDA - ME
(45) 3037-1548 

H.R. MENDES & CIA LTDA - EPP
(45) 3222-1917

HENRIQUE SORRISO UNIFORMES 
EIRELI
(45) 3324-8286 

HIGIEMED COSMÉTICOS E PERFUMA-
RIA - EIRELI
(45) 99980-6165 

ICONDEV DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS LTDA
(45) 3039-3529 

INDIA NARA PADOVANI
(45) 99807-3004 

IVO HAERTER - ME - ÓTICA CRISTAL 
(45) 3322-1759 

J.A. SCHUSTER - ME - JS DISTRI-
BUIDORA DE MOLDURAS E ISOPOR 
REVESTIDO
(45) 3037-4941 

J.W.R. SANTOS - COMÉRCIO DE 
PEÇAS - ME
(45) 3224-5959 

JM DISTRIBUIDORA DE PELLETS 
LTDA - ME
(45) 99968-3581
 
KDMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS - EIRELI
(45) 99980-6165
 
L.N.GUARDIEIRO - TECNOLOGIA EM 
INFORMÁTICA - ME
(45) 99816-8787
 
LANCHONETE E RESTAURANTE 
BORGHELOT LTDA
(45) 3266-1123
 
LATINA SEMENTES EIRELI  (45) 
3326-7381
 
LEPREDA & PAVAN LTDA - ME
(45) 3228-1112
 
LOOK BARATO CONFECÇÕES LTDA - ME 
(45) 3035-2709
 
LOUPEN TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇÃO - EIRELI - ME
(41) 3073-0009
 
M.BOEIRA VAZ NEGÓCIOS EMPRE-
SARIAIS
(45) 99151-3400 

MACEROL ROLAMENTOS E ABRASI-
VOS EIRELI - ME
(45) 3039-1266

MAKER SOLUÇÕES 
TECNOLÓGICAS LTDA
(45) 99117-7274 

MATHIAS E FALEIRO LTDA - ME - 
ALLYNE MATHIAS + AMANDA FALEI-
RO - ARQUITETURA
(45) 3039-5510

MCW BIOENERGIA LTDA
(45) 3224-4440
 
MHB ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 
EIRELI – ME
(45) 3036-7800
 
MHP VINTAGE STORE COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA
(45) 3306-5998
 
MM CONFEITARIA E CAFETERIA 
EIRELI - ME
(45) 3306-4709
 
MOTTER SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA 
(45) 3224-4508
 
MOTTER, BARBIERI & CIA LTDA - ME 
(45) 9962-6125
 
MT DOS SANTOS TRANSPORTES DE 
CARGAS LTDA - ME
(45) 99905-9540
 
N.S.BARROS AUTO CENTER LTDA 
- ME 
(45) 3226-5757
 
NEX TECNOLOGIA EIRELI - ME
(45) 9941-2201 

ODAIR CAMBITO & CIA LTDA - ME – 
VELOCAR
(45) 3326-0610 

OESTCAP DISTRIBUIDORA DE AUTO 
PEÇAS EIRELI
(45) 3220-3513
 
OURO PRETO DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME 
(45) 3226-8881
 
P & A CONSULTORES ASSOCIADOS 
LTDA
(45) 99972-1828 

PRO FEEDS - SAÚDE ANIMAL LTDA 
- ME 
(45) 3224-4440
 
QUIMICAVEL INDÚSTRIA QUÍMICA 
EIRELI
(45) 99947-8650
 
REMO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS 
E INDÚSTRIAIS - EIRELI - EPP
(45) 3228-1112 

RESTAURANTE SUKI SUSHI DELIVERY 
LTDA - ME
(45) 3306-9399
 






