
Senhor Presidente da Academia de Letras, Artes e Ciências 
de Guarapuava, Ilustres autoridades, membros da mesa, 
Senhoras Acadêmicas, Senhores Acadêmicos, digníssimo 
público presente, boa noite ! 
 
Em primeiro lugar, agradeço a expressiva generosidade 
com a qual os membros da ALAC acolheram o meu nome 
para ocupar a cadeira nº 13.  
 
Agradeço o privilégio de ser saudado nesta solenidade pelo 
querido amigo Prof. Luigi Chiaro.  
 
Este evento em si desperta um sentimento de satisfação e 
de agradecimento acima de tudo, a todos que contribuíram 
com suas participações, quer sejam elas direta ou indireta 
para que esta solenidade acontecesse.  
 
Agradeço a minha mãe cujo apoio e compreensão são 
irrefutáveis, ao meu pai que não está mais fisicamente entre 
nós e que tem um papel fundamental em minhas escolhas 
profissionais, minha amada esposa, meus amados filhos, 
minhas irmãs, meus familiares, meu sogro, minha sogra, 
meus queridos amigos. No convívio com todos vocês 
sempre encontrei um oásis espiritual para o revigoramento 
de minhas convicções e devaneios temporais. 
 
A vida é feita de momentos, sejam eles de maior ou menor 
intensidade. Sei que muitos deles ainda me estão 
reservados, mas com tanta emoção e revestido com aquela 
magia que as palavras não conseguem traduzir o que sente 
o coração, penso que este, ao que vivencio neste instante, 
possui um real significado, pelo seu enriquecimento 
emocional e elevado sentido de afeto e alegria. 
 
  



Ao cruzar os portais desta Confraria, que já se impõe por 
sua respeitabilidade e por abrigar a quintessência da 
intelectualidade guarapuavana, fico a me questionar acerca 
do papel a ser desempenhado pelo intelectual junto a 
comunidade. Chego a conclusão de que o título de uma 
Academia é importante pois é preciso estar em constante 
renovação, bebericar nas fontes do saber, mergulhar nas 
profundezas da cultura e submergir renascido não somente 
em lirismo, mas em fraternidade, com a visão macro do que 
seja a vivência em sociedades.  
 
Senhores e Senhoras. Não poderia deixar a latere a minha 
relação afetiva com Guarapuava. Aqui nasci, tive os 
primeiros contatos com Enciclopédias e outras obras 
literárias na casa onde morava com meus pais e irmãs, 
aprendi as primeiras letras no Colégio Assunção de Nossa 
Senhora depois cursei o ensino fundamental na Escola 
Estadual Antonio Tupy Pinheiro e parte do ensino médio no 
Colégio Ana Vanda Bassara. Por aqui, aos 13 anos, 
ingressei no mercado de trabalho como office boy no 
Escritório de Contabilidade dos meus pais e aos 15 o 
primeiro contato com os computadores tendo como 
grandes incentivadores os meus pais e o meu Tio Rui 
Primak. Tio, muito obrigado ! 
 
Complementei meu ensino médio em Curitiba onde morei 
com meu primo Hemerson que atuava como Analista de 
Sistemas e me incentivava aos estudos. Obrigado ! 
 
Não posso deixar de agradecer também ao meu amigo Dr. 
Luiz Vergílio Dalla-Rosa que com o seu enorme coração, 
mesmo ele estudando para as ciências humanas e eu para 
as exatas, estava sempre comigo com suas orientações e 
explicações nos estudos para o Vestibular e para a vida.  
 



Prezados, este grande universo de números, computadores, 
dados, informações sempre estiveram comigo.  
 
Fiz graduação em Tecnologia da Informação na 
Universidade do Estado de Santa Catarina em Joinville – SC 
e mesmo antes de findar a minha graduação, comecei a 
lecionar a até então pouco conhecida informática para 
alunos cuja faixa etária variava entre 12 e 80 anos. Tenho 
várias histórias cômicas sobre este período. Entre elas, 
lembro carinhosamente de uma senhora que aos 75 anos 
fazia o Curso Básico de Informática. Em um belo dia 
ensolarado fiquei surpreso quando esta Senhora chegou no 
laboratório de informática com uma máscara cirúrgica. 
Curioso e preocupado, questionei qual era o problema de 
saúde que ela tinha. Sem delongas ela me confessou que 
tinha muito medo de ficar doente com o tal "vírus de 
computador" que o neto dela havia comentado dias antes. 
Entendi naquele momento que para ser Professor uma das 
virtudes é segurar o riso nestas situações. Eu consegui !!!! 
 
Graduado e cheio de vontade, voltei para Guarapuava onde 
lecionei no Colégio Ana Vanda Bassara e Colégio Manoel 
Ribas sendo que ainda tive a satisfação de implantar os 
primeiros laboratórios de informática para os cursos 
técnicos que lá eram oferecidos. Ainda lecionei no Colégio 
Carneiro Martins, SESI, SENAC e Cursos Preparatórios para 
Concursos Públicos. 
 
Entre estes alunos, tive o convite de trabalhar em uma 
grande empresa aqui em Guarapuava. Depois surgiu a 
oportunidade de ir para Curitiba onde trabalhei em uma 
empresa de Telecomunicações, depois em uma Indústria 
Automobilística e por fim em uma empresa prestadora de 
serviços de tecnologia para o Governo Federal.  
 



Em 2003 meu pai veio a falecer. Uma grande reviravolta 
ocorreu em minha vida e de toda a minha família. Voltei 
para Guarapuava, fiz o Curso Técnico em Contabilidade e 
comecei a trabalhar no Escritório cujo qual tinha sido o meu 
primeiro emprego no longínquo ano de 1988. 
 
Após concluir e receber o título da minha especialização, fui 
convidado a lecionar no curso de Bacharelado em Sistemas 
de Informação na Faculdade UCP em Pitanga.  
 
Na mesma época escrevi o meu primeiro livro Decisões 
com B.I. (Business Intelligence). Este livro abriu as portas 
para que eu lecionasse também na Faculdade Campo Real, 
Faculdade Uniguaçu (União da Vitória) e Faculdade 
Guairacá além de ministrar palestras em diversas 
Instituições.  
 
Aliei as duas áreas por mim desempenhadas - 
Contabilidade e Tecnologia da Informação e desta união, 
nasceu o livro INFORTABILIDADE - A Contabilidade na Era 
da Informática. 
 
Com o conhecimento adquirido e constantemente aplicado 
nas aulas da disciplina de Tecnologias da Informação 
Aplicadas ao Direito no curso de Direito da Faculdade 
Campo Real, tive o privilégio de lançar o meu terceiro livro 
com o mesmo título da disciplina. Tal livro é hoje o terceiro 
mais procurado pelos acadêmicos nesta área específica e 
está em sua quarta edição. 
 
As aulas ministradas nos cursos de Graduação e 
Especialização em Administração na Faculdade Campo 
Real e Faculdade Guairacá despertaram a escrita para o 
quarto livro que tem como título: Sistemas de Informação 
para Administradores. 
 



20 anos dedicados ao ensino da Tecnologia da Informação 
aliado as grandes áreas da Administração, Direito, Sistemas 
de Informação, Enfermagem e Engenharia de Produção me 
deram o privilégio de conhecer várias pessoas e 
compartilhar o conhecimento. Desta forma, agradeço 
imensamente a Faculdade Campo Real, Faculdade UCP, 
Faculdade Guairacá, Faculdade Uniguaçu, Colégios e 
demais Instituições de ensino por este privilégio em 
lecionar. 
 
Pela Cadeira nº 13, que ora passo a ocupar, até bem pouco 
tempo, tomou assento o ilustre acadêmico Sebastião Meira 
Martins. Nasceu na cidade de Guarapuava, em 24 de janeiro 
de 1928, adquiriu na infância vocação para as lidas 
campesinas, gosto pela leitura e o interesse de desvendar 
seus antepassados, suas coisas e seus feitos. Casou com 
Balbina Siqueira Martins, tendo cinco filhos e desses treze 
netos e oito bisnetos. Exerceu a profissão de 
agropecuarista em toda a plenitude. Admirável figura 
humana que, com o vigor da sua personalidade e o poder 
da sua inteligência colecionou uma série de fatos e 
acontecimentos transferindo-os para textos e adquirindo 
subsídios para colocá-los em seu primeiro livro Pioneiros 
do Vale de Entre Rios — 1818-1951 e depois em um 
segundo livro da genealogia das principais famílias 
pioneiras de nossa cidade com o título: Guarapuava, Nossa 
Gente e Suas Origens. 
 
A Cadeira de nº 13 é patroneada pelo Coronel Pedro 
Lustosa de Siqueira, nascido em 29 de janeiro de 1835 e 
que veio para Guarapuava com dois anos de idade. Em 
1858, casou com Ana Joaquina de Faria Lustosa e com esse 
matrimônio recebeu de seus padrinhos e tios Manoel 
Ferreira dos Santos e Balbina Francisca de Siqueira Côrtes, 
a "sesmaria" do Capão Grande, no antigo distrito de 
Pinhão. Cel. Pedro Lustosa foi um dos maiores pecuaristas 



de Guarapuava. Durante o Império exerceu o mandato de 
Deputado Provincial, de 1886 a 1887, sendo na República 
eleito o primeiro prefeito de Guarapuava.  
 
Senhoras e Senhores, chego até aqui, nesta noite 
memorável, sabendo da responsabilidade cada vez mais 
crescente que o universo coloca em minhas mãos pois 
ocupar uma destas cadeiras da ALAC requer 
comprometimento. Quero aqui aprimorar os meus 
conhecimentos com os ilustres Confrades e Confreiras 
além de poder auxiliar para que a ALAC seja cada vez mais 
conhecida em nossa Cidade e Região. 
 
No que depender dos meus conhecimentos e vontade, 
podem contar comigo ! 
 
Por fim, a honraria em ser um Acadêmico da ALAC não é 
somente minha, mas sim de TODOS com quem tive o 
privilégio e a Graça de conviver, pois creio que somos uma 
"mistura" de tudo o que vivemos e de todos com quem 
convivemos.  
 
Meu muito obrigado. 
 
Uma boa noite. 
 


