Wilson Filho, da UniCesumar, é escolhido Jovem Empreendedor 2013
Ter, 30 de Julho de 2013 19:16 -

Uma comissão julgadora escolheu nesta terça-feira (30), na sede da Associação Comercial e
Empresarial de Maringá (ACIM), Wilson de Matos Silva Filho ganhador do Prêmio Jovem
Empreendedor 2013.

Silva Filho é vice-reitor da Unicesumar, que é uma das principais instituições de ensino
superior do Paraná.
O nome dele foi escolhido por uma comissão composta por
representantes da ACIM, Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), Sindicato do
Comércio Varejista de Maringá e Região (Sivamar), Sindicato dos Jornalistas, prefeitura,
Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá (Codem), Câmara Municipal e Maringá e
Região Convention & Visitors Bureau.
O nome de Silva Filho foi um dos indicados na primeira fase do processo, do qual fizeram parte
12 entidades. O prêmio é uma realização do Copejem, que é o conselho de jovens empresários
da ACIM.
Wilson de Matos Silva Filho tem 39 anos, é casado com Ledyanne Casitas e
tem duas filhas,
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Luisa
. É formado em administração, mestre em Gestão de Políticas Públicas pela Univali e em
Gestão de Educação pela Unimar.
Desde muito jovem, ele começou a auxiliar o pai, Wilson de Matos Silva, na gestão da
Unicesumar. E até chegar ao cargo de vice-reitor e de pró-reitor administrativo, precisou
ganhar conhecimento, experiência administrativa e maturidade, exigências do pai.
Silva
Filho participou ativamente da divulgação e administração das unidades de negócios da
família, hoje formadas por sete empresas (Colégio Objetivo, Farmácia Escola Unicesumar,
Restaurante Lev Grill, Unicesumar, Hospital Veterinário, Centro de Biotecnologia e Reprodução
e Livraria Campus).
Ao lado do pai, o homenageado com o prêmio foi responsável pelo avanço do Unicesumar, que
gera mais de mil empregos, oferece mais de 60 cursos de graduação e outros 60 de
pós-graduação, além de mestrados nas áreas de Direito e da Saúde e educação a distância
por meio de 58 polos. A instituição conta com 50 mil alunos e está se preparando para abrir
cursos presenciais em Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Londrina e Apucarana.
Atualmente Silva Filho é presidente da Sociedade Rural de Maringá (SRM) e Sindicato das
Escolas Particulares do Noroeste do Paraná (Sinepe). Já foi presidente do Rotary Club Maringá
Leste e presidiu o Copejem.{jcomments off} (foto arquivo pessoal)
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