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Conceito de “menos papel” rende 
bons frutos para empresários 

sustentabilidade 

Com foco em gestão de documentos, a Documentalize triplicou o faturamento em dois anos 
oferecendo soluções para todos os segmentos

Com tanto campo para atuar, em dois anos a empresa triplicou o faturamento e realizou a digitalização de 6 milhões de páginas em 430 
clientes

Em meados de 2015, 
os amigos curitibanos 
Guilherme Karam e 

Rodrigo Setti resolveram in-
vestir em um negócio pouco 
conhecido, mas com muita 
demanda em qualquer empre-
sa: a gestão de documentos. 
A dupla colocou em prática o 
aprendizado da faculdade de 
Gestão da Informação e abriu 
a Documentalize - Less Paper 
Solution. 

Os dois perceberam que, 
com o aumento do volume de 
informações e os problemas 
com a manutenção delas no 
meio físico e digital, atuar com 
digitalização, gestão e guarda 

de documentos era mais que 
necessário para todos os tipos 
de empresas. 

“As empresas têm muitos 
problemas para organizar 
documentos que não podem 
ser descartados de forma fácil 
e segura. Após uma análise 
nossa, percebem que sem uma 
gestão profissional gastam 
muito tempo e dinheiro com 
arquivo, equipe e espaço fí-
sico”, conta Rodrigo. Não de-
morou para a Documentalize 
diversificar suas atividades e 
oferecer também consultoria, 
treinamento e locação para os 
clientes. 

Os segmentos que utili-

zam os serviços também são 
diversos. “Qualquer empresa 
que tenha funcionários vai 
precisar fazer uma guarda 
responsável de holerites, car-
tões ponto, recibos de férias e 
atestados. Além disso, alguns 
setores específicos, como car-
tórios e hospitais, têm uma 
demanda ainda maior de do-
cumentos e laudos. E também 
temos clientes que são pessoas 
físicas, que têm muitas fotos 
ou documentos da família que 
precisam ser administrados”, 
complementa. 

Com tanto campo para 
atuar, em dois anos a empre-
sa triplicou o faturamento e 

realizou a digitalização de 6 
milhões de páginas em 430 
clientes. Desde maio está 
em uma sede nova e maior, 
e trabalha com uma equi-
pe de 14 pessoas, que inclui 
profissionais como gestores 
da informação, arquivistas, 
bibliotecários e museólogos. 
Com a cabeça já em 2018, a 
Documentalize está se pre-
parando para expandir. “Já 
temos filiais em Londrina e 
Florianópolis, para atender 
demandas dessas regiões, e 
em breve devemos abrir no 
modelo de franquias novas se-
des em São Paulo e Salvador”, 
comemoram os sócios. 

evento 

Bienal de Curitiba incentiva 
intercâmbio com China

Prefeito Rafael Greca e governador Beto Richa na abertura da Bienal de Curitiba 2017 no MON

“A cultura constrói uma 
ponte entre os dois países e 
aprofunda a parceria entre 
nós, rumo ao desenvolvi-
mento de ambos”, declarou o 
ministro da Cultura da China, 
Luo Shugang, na abertura da 
Bienal de Curitiba’17, na noite 
de sábado (dia 30/09). Ao 
lado do ministro brasileiro, 
Sérgio Sá Leitão, que salien-
tou a importância do evento 
nas relações entre os dois 
países, Shugang disse que esta 
é a primeira vez que uma ex-
posição tão grande e tão rele-
vante da arte contemporânea 
chinesa é exibida no exterior. 
Esta também é a primeira vez 
que o ministro da Cultura vem 
ao Paraná.

A República Popular da 
China é o país homenagea-
do desta edição da mostra 
internacional, e trouxe 238 
obras para o Brasil. A maior 
parte delas ocupa espaços 
de destaque no Museu Oscar 
Niemeyer, um dos mais de 
cem locais ocupados pela Bie-
nal em Curitiba e em outras 
cidades do Brasil e da Amé-
rica do Sul. A China também 
doou à cidade uma enorme 
e valiosíssima escultura do 

filósofo Confúcio, do artista 
Wu Weishan. Tamanha defe-
rência, de acordo com o minis-
tro chinês, revela o interesse 
daquele país em aprofundar 
as relações com o Brasil.

O governador Beto Richa 
apontou o “timing” adequado 
em que aumentam as rela-
ções entre os dois países; nos 
últimos anos, segundo ele, a 
China se converteu no maior 

parceiro comercial do Estado 
do Paraná, capitaneando tam-
bém vultosos investimentos 
em empreendimentos pro-
dutivos. “E isso é apenas o 
começo de ganhos crescentes 
e recíprocos”, afirmou. Em 
sua opinião, trata-se de uma 
parceria vital entre o Paraná 
e a China para o desenvolvi-
mento econômico de ambos, 
que ”dispõem de recursos 
complementares, não concor-

rentes”. 
Intitulada “Antípodas – 

Diverso e Reverso”, a Bienal 
de Curitiba exibe trabalhos de 
artistas brasileiros e de países 
dos cinco continentes. A sole-
nidade de abertura no MON 
foi acompanhada por mais 
de 200 autoridades de insti-
tuições públicas e privadas e 
recebeu a visita de mais de 2 
mil convidados brasileiros e 
estrangeiros. 

AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS TÉCNICAS CONCORRÊNCIA nº. 
03/2017

Objeto: Contratação de serviços de cobertura aerofotogramétrica, levantamento 
de informações cadastrais, implantação de sistemas de informações geográficas e 
treinamento. A comissão de licitações informa que fica agendada a abertura das propostas 
técnicas no dia 09 de outubro de 2017, às 09:00 horas, na sala de Licitações da Prefeitura 
de Piraquara, na Av. Getulio Vargas, 1990 – Centro – Piraquara-PR. Piraquara, 04 de 
outubro de 2017.Emerson Antonio Zapchau - Presidente da Comissão de Licitações

AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO
TOMADA DE PREÇO nº. 03/2017

Objeto: Contratação de empresa para reforma do antigo prédio da Secretaria Municipal 
de Saúde, cujo imóvel será reestruturado e abrigará a farmácia central e CAF (Central de 
Abastecimento Farmacêutico), localizada na rua Ângelo Gali, nº 66, Centro, Piraquara/
PR. A comissão de licitações informa que fica agendada a abertura das propostas de 
preço no dia 06 de outubro de 2017, às 14:00 horas, na sala de Licitações da Prefeitura 
de Piraquara, na Av. Getulio Vargas, 1990 – Centro – Piraquara-PR.Piraquara, 04 de 
outubro de 2017.Emerson Antonio Zapchau - Presidente da Comissão de Licitações

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 11.131/2017 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 55/2017
O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais e com base na Lei Federal n.º 8.666/1993 e 10.520/2002, que institui a 
modalidade Pregão Presencial, e de acordo com o procedimento licitatório e julgamen-
to das propostas apresentadas ao PROCESSO N.º 11.131/2017 – PREGÃO PRESEN-
CIAL N.º 55/2017, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
fornecimento e instalação de gradil e portão em tela eletrofundida para fazer o cerca-
mento de diversos locais no Município de Piraquara, HOMOLOGA o referido processo 
licitatório, adjudicando seu resultado à empresa: LM TELAS COMERCIAL E PRES-
TADORA DE SERVICOS LTDA - ME, com sede na Rua Curitiba, 345 - quadra L - lote 
13, bairro Araçatuba, Piraquara/PR, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 10.625.897/0001-00, 
vencedora dos itens 1, 2, 3, 4 e 5, pelo valor total de R$ 147.000,00 (cento e quarenta 
e sete mil reais). Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 04 
de outubro de 2017. Marcus Mauricio de Souza Tesserolli - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 49/2017 
Contratante: MUNICIPIO DE PIRAQUARA. Contratado: DIGYRADIO SISTEMAS EIRELI, 
com sede na Rua Barão de Jacareí, 74 – sala 105, Jacareí/SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
21.366.025/0001-83. Objeto: aquisição de estação móvel de radiocomunicação digital em 
VHF/FM. Modalidade: Dispensa nº 22/2017 – Processo: 10605/2017. Prazo de Vigência: 
12(doze) meses a contar da data da assinatura. Data da Assinatura: 27/09/2017.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 77/2017
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Objeto: Aquisição de mobiliários hospitalares, órteses e acessórios para a Secretaria 
de Saúde de Piraquara. Abertura: 24 de outubro de 2017, às 09:00 horas, na Sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Piraquara, na Av. Getúlio Vargas, 1990 – Centro 
– Piraquara - PR. Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM. Valor Máximo 
global estimado: R$ 199.390,24 (Cento e noventa e nove mil trezentos e noventa reais e 
vinte e quatro centavos). Edital: Estará a disposição dos interessados na Divisão de Lici-
tações e Contratos, ao preço de R$ 5,00 (cinco) reais, no horário das 08:00h às 11:30h e 
das 13:00h às 16:30h ou gratuitamente no site: www.piraquara.pr.gov.br.Piraquara, 04 de 
outubro de 2017.SHEILA GUIMARÃES VELOSO - Pregoeira Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 76/2017
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Objeto: Aquisição de material odontológico para tratamento endodôntico, para suprir as 
necessidades da Secretaria de Saúde de Piraquara pelo período de 12 (doze) meses, 
conforme ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Abertura: 23 de outubro de 2017, às 
9h00, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Piraquara, na Av. Getúlio Var-
gas, 1990 – Centro – Piraquara - PR. Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR 
ITEM. Valor Máximo estimado: R$ 38.614,61 (trinta e oito mil seiscentos e quatorze 
reais e sessenta e um centavos).  Edital: Estará à disposição dos interessados na Divi-
são de Licitações e Contratos, ao preço de R$ 5,00 (cinco) reais, no horário das 8h às 
12h e das 13h às 17h ou gratuitamente no site: www.piraquara.pr.gov.br.Piraquara, 04 
de outubro de 2017.Sheila Guimarães Veloso - Pregoeira Municipa

ensino  

Escola Atuação comemora 30 
anos de bom relacionamento 
com alunos e comunidade
Comemoração de aniversário reunirá 
colaboradores, alunos e ex-alunos em 
Curitiba

Há 30 anos, os edu-
cadores Esther Cristina 
Pereira e Ademar Batista 
Pereira fundaram a Es-
cola Atuação. Nascida do 
sonho de construir um 
mundo melhor baseado 
na educação e ética, o jo-
vem casal se aventurou ao 
inaugurar a primeira uni-
dade do colégio localizada 
em um pequeno terreno 
no bairro Guaíra. À épo-
ca, o local atendia apenas 
crianças do berçário.

“Cuidar de crianças é 
um dom que demanda de 
muita atenção, pois cada 
encontro que temos com 
elas deve ser permeado 
de muito afeto e singu-
laridade. Dessa maneira 
a criança se desenvolve 
física e psiquicamente. É 
emocionante quando elas 
chegam na escolinha e nos 
abraçam com todo amor 

do mundo. São momentos 
como esse que nos en-
chem de orgulho porque 
estamos começando a re-
gar uma sementinha que 
irá ajudar a transformar 
o mundo em um lugar 
melhor”, relembra Esther, 
carinhosamente chamada 
de Cris pelos alunos.

Não demorou mui-
to para que a escola se 
tornasse referência e 
conquistasse seu espaço 
destacando-se no cenário 
educacional curitibano. 
Atualmente com duas 
sedes – uma no bairro 
Boqueirão e outra no San-
ta Quitéria – a institui-
ção atende mais de 1.400 
crianças do Maternal ao 
novo ano e orgulha-se 
em estar entre as melho-
res instituições de ensino 
particular da capital pa-
ranaense.

inovação

Aegro e outras Startups do 
agro discutiram sobre as 
novas tecnologias para o setor

Promovida pela Frísia 
Cooperativa Agroindus-
trial, a Digital Agro, maior 
feira de tecnologia digital 
da América Latina, reali-
zada nos dias 21 e 22 de 
setembro, em Carambeí 
(PR), apresentou as novas 
tecnologias para o setor e 
promoveu a interatividade 
com os visitantes que bus-
cam compreender como 
será o agronegócio nas 
próximas décadas.

Segundo Pedro Dusso, 
CEO da Aegro Informática 
Ltda., empresa com exper-
tise em gestão e otimização 
de produção agrícola, o 
gerenciamento dos custos 
de produção é a princi-
pal preocupação dos pro-
dutores. “O Digital Agro 

demonstrou que não exis-
tem pequenos produtores, 
apenas pequenas proprie-
dades, e com gestão e efi-
ciência, essas pequenas 
propriedades, podem ser 
extremamente rentáveis”, 
disse ele que participou de 
um debate sobre as novas 
tecnologias do agro com 
foco na agricultura, pecu-
ária e floresta.

A startup recebeu re-
centemente um aporte de 
R$ 2,5 milhões da gestora 
de fundos de investimen-
tos de Venture Capital, a 
SP Ventures, através do 
Fundo de Inovação Pau-
lista (FIP) em parceria 
com a ABSeed, fundo de 
investimento Seed para o 
mercado SaaS b2b.


