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PALAVRA DO PRESIDENTE

A Associação Comercial e Empresarial de Foz do 
Iguaçu é uma das entidades de classe mais tradi-
cionais e representativas do Oeste do Paraná. São 

quase 70 anos fomentando o associativismo como instru-
mento para que a comunidade iguaçuense tenha mais ex-
pressão econômica, social e política.

É justamente com esse princípio que assumimos a presi-
dência num momento histórico para a ACIFI. Após a mo-
dernização do nosso estatuto, pela primeira fez em nossa 
trajetória temos cerca de 60 dirigentes na diretoria e no 
Conselho Superior dispostos a construir uma gestão cole-
giada, integrada e descentralizada em prol do associado e 
da cidade. É uma honra tê-los ao nosso lado.

Juntos, vamos trabalhar para transformar esse objetivo em 
realidade. Por isso, além dos diretores e conselheiros, con-
tamos com a participação de cada associado. Somos mais 
de 1,3 mil empresários, profissionais liberais, autônomos 
e microempreendedores unidos com o objetivo de gerar 
resultado, emprego e renda, impulsionando assim o desen-
volvimento de Foz do Iguaçu. 

Com esse propósito, a Revista ACIFI traz em sua capa o 
importante debate sobre a instalação de lojas francas em 
Foz do Iguaçu. A reportagem destaca a elaboração de um 
estudo técnico e a realização de um seminário para discu-
tir os prós e os contras desse regime aduaneiro especial. 
Precisamos debater a fundo os impactos desse tipo de co-
mércio para garantir o desenvolvimento de toda a comu-
nidade.

Esta edição também abre espaço para um resumo das con-
quistas da entidade sob a presidência de Leandro Teixei-
ra Costa (2016/2018), que continua conosco agora como 
membro do Conselho Superior. Por fim, a revista aborda 
outros temas relevantes ao associado, como a campanha 
Natal Sonho Dourado, além de vários cases e histórias em-
presariais. Boa leitura a todos!

Faisal Mahmoud Ismail é presidente da ACIFI

s i c o o b u n i c o o b . c o m . b r

O Sicoob é dos seus cooperados: gente com projetos de vida e 
vontade de realizar. Sem fins lucrativos, oferece produtos e serviços 
financeiros que não foram criados para gerar resultados para uma 
empresa, e sim valor para você.
Fazer parte é ter uma certeza: juntos, podemos fazer muito.

Ouvidoria: 0800 725 0996 • Atendimento de segunda a sexta - das 8h às 20h • www.ouvidoriasicoob.com.br
Deficientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458 • Demais serviços de atendimento: www.sicoob.com.br/fale-conosco
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A campanha Natal Sonho Dourado 
2018 já está a pleno vapor em Foz do 
Iguaçu. Realizada na cidade pela ACI-

FI e Faciap (Federação das Associações Co-
merciais e Empresariais do Paraná), a maior 
promoção do varejo paranaense distribuirá 
mais de R$ 1 milhão em prêmios.

Serão dois Renegades (da Jeep), seis Kwids (da 
Renault), sete motos e centenas de vale-com-
pras para sortear em todo o estado. Como no 
ano passado, a ACIFI adicionará prêmios ex-
clusivos para quem consumir nos estabeleci-
mentos iguaçuenses, entre eles um automóvel 
zero-quilômetro e seis smartphones.

O presidente da ACIFI, Faisal Ismail, revela 
que o objetivo é superar as marcas conquista-
das em 2017. No ano passado, 180 empresá-
rios, comerciantes e lojistas participaram da 
campanha no município. Foram mais de 1,3 
milhão de “rasgadinhas” cadastradas pelos 
consumidores iguaçuenses, envolvendo quase 
48 mil pessoas.

“Esses números grandiosos deram a Foz do 
Iguaçu o título de cidade campeã de ‘rasgadi-
nhas’ registradas. Os representantes do nosso 
Departamento Comercial já estão percorren-
do estabelecimentos associados e não associa-
dos para mobilizar ainda mais empresas em 
2018”, afirma Ismail.

Adesão – Os pacotes são diferenciados para 
associados e não associados, nas versões 
básico, bronze, prata e ouro, com direito a 
“rasgadinhas”, cartazes e móbiles de balão 

conforme o tipo do pacote. Os valores são 
acessíveis, e o investimento retornará, com 
certeza, para a empresa em forma de mais 
consumidores e informações estratégicas dos 
seus clientes.

A vantagem de fazer a adesão agora está no 
parcelamento. Em ambos os casos, os valores 
podem ser parcelados até outubro deste ano. 
Os estabelecimentos interessados em aderir à 
campanha devem solicitar uma visita da equi-
pe do Comercial. Mais informações pelo tele-
fone (45) 3521-3300.

O presidente da Faciap, Marco Tadeu Barbo-
sa, informa que em 2018 o estabelecimento 
poderá acessar os dados relacionados às com-
pras em tempo real. “Com a campanha infor-
matizada e os dados sendo disponibilizados 
on-line, o lojista poderá identificar demandas 
da época e responder com novas campanhas, 
gerando mais negócios”, explica.

Como será? – A forma de participação é bem 
simples. A cada R$ 50 em compras nas lojas 
identificadas na promoção, o consumidor re-
cebe uma “rasgadinha”. Depois é só cadastrar 
o número do cupom no site www.natalsonho-
dourado.com.br via celular, tablet ou compu-
tador. 

Para o consumidor, a campanha começará no 
dia 1º de novembro de 2018 e terminará em 
9 de janeiro de 2019. Durante esse período 
acontecerão 11 sorteios, sendo os contempla-
dos definidos com base na extração dos resul-
tados da Loteria Federal.

Associado ou não associado já pode aderir e parcelar pagamento

NATAL SONHO DOURADO 
DISTRIBUIRÁ MAIS DE
R$ 1 MILHÃO EM PRÊMIOS
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CAPA

EM DEBATE A INSTALAÇÃO DE
LOJAS FRANCAS EM FOZ DO IGUAÇU

A discussão sobre a implantação de lojas fran-
cas em municípios de fronteira terá mais 
uma etapa de debate no próximo dia 14 de 

junho, quando Foz do Iguaçu sediará um seminário 
nacional sobre o tema. O evento visará à troca de 
experiências e à análise sobre o marco legal nos mu-
nicípios fronteiriços considerados cidades gêmeas. 

Durante o encontro, será apresentado um estudo 
comparativo sobre a tributação aplicada aos pro-
dutos nacionais a serem comercializados nas lojas 
francas. Conforme a legislação que regulamenta o 
Regime Especial de Lojas Francas, as mercadorias 
brasileiras e estrangeiras poderão ser vendidas com 
suspensão dos tributos federais. A isenção estadual 
dependerá de lei específica.

Já concluído, o estudo comparativo sobre a aquisi-
ção e a comercialização das mercadorias nas lojas 
francas terá como base os sistemas tributários Sim-
ples Nacional, Lucro Real e Lucro Presumido. Foz 
do Iguaçu será a primeira cidade do Brasil a reali-
zar diagnóstico com esse enfoque. 

“O seminário e o estudo são medidas que o Code-
foz adotou para ampliar o debate sobre os pontos 

positivos e favoráveis da instalação das lojas francas 
em Foz do Iguaçu”, aponta Mario Camargo, presi-
dente do Conselho de Desenvolvimento Econômico 
e Social de Foz do Iguaçu. “É um tema complexo 
e que, seguramente, trará grandes impactos para a 
economia da cidade”, frisa. 

Camargo considera imprescindível a inserção do 
município no contexto de debate sobre a criação 
dos centros comerciais. “Importante ressaltar que 
a implantação das lojas francas poderá representar 
uma grande oportunidade de negócios para Foz do 
Iguaçu, especialmente no que corresponde à expec-
tativa de geração de empregos e renda para sua po-
pulação”, afirma.

À LUZ DOS NÚMEROS 

Encomendado pelo Codefoz, o diagnóstico tribu-
tário é de autoria da presidente do Observatório 
Social de Foz do Iguaçu e coordenadora do curso 
de Ciências Contábeis da UDC, Leonor Venson, e 
do docente da disciplina de Planejamento Tributá-

Estudo será apresentado durante evento nacional em junho

Foto: Kiko Sierich
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rio do curso de Ciências Contábeis da UDC, Sonir 
Fernandes. Camargo explica que o estudo reúne 
dados que contribuirão para a avaliação dos efeitos 
da instalação das lojas francas a partir da realidade 
concreta da região. 

“Vamos reunir todo o setor produtivo e os repre-
sentantes da sociedade civil organizada e poder 
público de Foz do Iguaçu e das cidades vizinhas do 
Brasil, Paraguai e Argentina para um grande debate 
a partir de números e dados técnicos”, diz o presi-
dente do Codefoz. “O objetivo é que a nossa cidade 
e a região trinacional possam ser beneficiadas com 
a implantação das lojas francas”, completa. 

O superintendente da 9ª Região Fiscal, Luiz Ber-
nardi, e o delegado em Foz do Iguaçu, Rafael Ro-
drigues Dolzan, representarão a Receita Federal 
no seminário nacional em Foz do Iguaçu sobre a 
implantação das lojas francas. Eles abordarão a le-
gislação e os mecanismos de controle relacionados 
às lojas francas de fronteira terrestre.

O encontro terá a presença de representantes das 
cidades gêmeas autorizadas a implantar as lojas 
francas, empresários, gestores públicos, agentes 
políticos e membros de entidades de classe das ci-
dades da região trinacional. 

SEMINÁRIO EM GRAMADO

No dia 11 de maio, a cidade de Gramado (RS) re-
cebeu o II Seminário Nacional sobre Instalações 
de Free Shops em Cidades Gêmeas de Fronteira. O 
evento foi promovido pela Unale (União Nacional 
dos Legisladores e Legislativos Estaduais), Parlasul 
(Parlamento do Mercosul) e Frente Parlamentar em 
Defesa da Instalação de Free Shops em Cidades de 

Fronteiras.

“Esse evento foi importante na medida em que se 
conheceu as últimas regras quanto à instalação dos 
free shops no Brasil na visão da Receita Federal”, 
observa Frederico Antunes, presidente da Frente 
Parlamentar em Defesa da Instalação de Free Shops 
em Cidades de Fronteira da Unale. 

Ao final do encontro foi elaborada a Carta de Gra-
mado. O documento com as demandas apontadas 
será encaminhado ao ministro-chefe da Casa Civil, 
Eliseu Padilha, e ao secretário da Receita Federal, 
Jorge Rachid.

A Carta de Gramado solicita ao governo federal a 
equiparação das cotas em no mínimo US$ 300 para 
compras entre os países que possuem cidades gê-
meas de fronteira. Também requer a manifestação 
oficial da Receita Federal em relação ao número de 
cidades beneficiadas pela Lei nº 12.723/2012, defi-
nindo se são 26, conforme a instrução normativa 
publicada neste ano, ou 32 cidades, como consta 
da portaria do Ministério da Integração Nacional.

O documento elaborado pelos participantes do se-
minário em Gramado ainda solicita à Receita Fede-
ral qual é a previsão da liberação do software que 
servirá para o controle das cotas para que o Serpro 
possa produzir esse programa em larga escala.

“Como visto, a matéria se reveste de suma impor-
tância onde a participação efetiva da sociedade or-
ganizada é indispensável”, enfatiza Mario Camar-
go. “Em se tratando de um assunto cuja polêmica é 
inevitável, é necessário discutir o tema à exaustão”, 
defende. 

Conforme Camargo, o Codefoz vem trabalhando, 
especialmente com a classe empresarial, com o 
objetivo de colher opiniões a respeito do assunto. 

Mário Camargo: beneficiar nossa cidade e a região trinacional com a implantação das lojas francas

Foto: Kiko Sierich



As iniciativas tomadas pelo órgão também visam a 
compartilhar informação para um melhor esclareci-
mento da legislação que rege a instalação das lojas 
francas.

REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL 

Além de debates com diferentes segmentos sociais 
e da organização do estudo e do seminário, o Code-
foz compartilha com o grupo técnico nomeado pelo 
prefeito Chico Brasileiro (PSD) o trabalho de regu-

lamentação municipal do funcionamento das lojas 
francas, previstas na Lei Municipal nº 4.459/2016, 
que autorizou a instalação delas em Foz do Iguaçu.

Fazem parte do grupo indicado pela prefeitura: 
presidente, Nilton Bobato, vice-prefeito; os secretá-
rios municipais Elsídio Cavalcante (Planejamento e 
Captação de Recursos), Salete Horst (Governo) e 
Gilmar Piolla (Turismo, Indústria, Comércio e Pro-
jetos Estratégicos); o superintendente do Foztrans, 
Fernando Castro da Silva Maraninchi; e o econo-
mista e consultor José Borges Bomfim.

CAPA
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COMPRAS
A legislação que trata sobre bagagem acompanhada 
permite compras nas lojas francas ao viajante por 
meio terrestre. O limite individual com isenção de 
tributação é US$ 300 (pouco mais de R$ 1 mil), ou 
o seu equivalente em outras moedas, a cada inter-
valo de 30 dias. As mercadorias deverão ser para 
consumo próprio do comprador e não poderão ser 
revendidas.

IMPOSTO

As compras acima de US$ 300 terão um acréscimo 
de imposto da ordem de 50% aplicado ao valor ex-
cedente, considerando-se que a taxação é somente 
para mercadorias importadas. Já para os produtos 
nacionais não será permitida compra acima do 
equivalente a US$ 300.

LIMITE DE COMPRA

A normativa da Receita Federal estabelece alguns 
limites em relação à comercialização de determina-
dos produtos. É permitida a compra de 12 litros de 
bebidas alcoólicas, 20 maços de cigarros, 25 uni-
dades de charutos ou cigarrilhas e 250 gramas de 
fumo preparado para cachimbo.

CAPITAL

Para abrir uma loja franca, o empresário deverá 
comprovar que possui patrimônio líquido igual 
ou superior a R$ 2 milhões. O requerente precisa 
atender a exigências de regularidade fiscal e não 
possuir pendências junto à Receita Federal. A auto-
rização para o funcionamento do estabelecimento é 
emitida pelo Ministério da Fazenda. 

SISTEMA

Os centros comerciais devem implantar o sistema 
informatizado de controle de entrada, estoque 
e saída de mercadorias e outros registros, assim 
como manter o monitoramento e a vigilância com 
câmeras. Em casos específicos, os depósitos das lo-
jas francas poderão ser instalados em áreas fora do 
estabelecimento, desde que no município. 

REGIME ADUANEIRO

É permitida à loja franca somente a venda de mer-
cadorias inscritas no regime aduaneiro especial. Os 
produtos importados deverão possuir declaração 
com base no Siscomex (Sistema Integrado de Co-
mércio Exterior) e os artigos nacionais necessitarão 
de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) e, adquiridos nas 
indústrias, terão isenção de tributos federais.

O QUE DIZ A INSTRUÇÃO
NORMATIVA DA RECEITA FEDERAL
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Construir uma gestão colegiada, integrada e 
descentralizada. Esse é um dos objetivos da 
Associação Comercial e Empresarial de Foz 

do Iguaçu para os próximos dois anos. O novo pre-
sidente da ACIFI, Faisal Mahmoud Ismail, e o do 
Conselho Superior, Walter Venson, querem inten-
sificar ainda mais o diálogo da entidade com seus 
associados visando ao desenvolvimento socioeco-
nômico de toda a comunidade iguaçuense. 

Faisal Ismail foi empossado presidente da ACIFI em 
assembleia geral ordinária realizada em abril. Ele 
sucedeu a Leandro Teixeira Costa, que presidiu a 
entidade de 2016 a 2018. Também tomaram pos-
se os membros da nova gestão (diretoria, Conselho 
Superior e Conselho Fiscal). A solenidade festiva 
ocorreu no fim de maio, no Centro de Visitantes da 
Itaipu Binacional.

Faisal Ismail frisa que a composição da diretoria e 
do Conselho Superior buscou ampliar a representa-
tividade ao incluir todas as regiões da cidade (além 
do centro, áreas sul, norte, leste e oeste). “As pes-
soas da nova gestão foram escolhidas a dedo. Te-
mos na diretoria pelo menos um empresário como 
representante dos polos comerciais da cidade. Esta-
mos iniciando a construção de uma gestão colegia-
da, integrada e descentralizada”, afirma.

Para Faisal Ismail, essa composição com represen-
tantes dos centros comerciais estratégicos do mu-
nicípio permitirá um intercâmbio regular de infor-
mações entre a ACIFI e a base de seus associados. 
Ele cita como exemplo as demandas surgidas nos 
bairros que, por conta de alguma dificuldade, aca-
bam não chegando à entidade. 

“Dessa forma o empresário poderá apresentar a de-
manda da sua base geográfica e, em conjunto com 
a equipe técnica da ACIFI, ajudar a construir uma 

UMA GESTÃO COLEGIADA, 
INTEGRADA 
E DESCENTRALIZADA

Faisal Mahmoud Ismail assume presidência 
da ACIFI com objetivo de ampliar diálogo com 
associados na defesa de bandeiras empresariais

BIÊNIO 2018/2020
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TRAJETÓRIA DE
FAISAL MAHMOUD ISMAIL
O empresário Faisal Mahmoud Ismail já tem 
um bom caminho percorrido dentro da ACI-
FI, além de ser membro do Codefoz e do 
Conselho Administrativo da Garantioeste. Na 
associação ele já exerceu cargo de presidente 
do Conselho Superior (gestão 2016/2018) e 
foi diretor de Desenvolvimento Econômico e 
Social (gestão 2014/2016).

Expert em redes de negócios, com mais de 25 
anos de experiência em gestão empresarial, é 

também: presidente das Franquias Ortoplan – 
Especialidades Odontológicas; coordenador 
do MBA Gestão de Negócios na Área da Saú-
de; titular da Pós-Graduação em Ortodontia 
da Universidade Católica; MBA pela FGV em 
Administração Empresarial Internacional.

Possui ainda MBA em Marketing – Unicemp; 
é especialista em Ortodontia e Ortopedia Fa-
cial – USP; especialista em Ortopedia Fun-
cional dos Maxilares – CFO; especialista em 
Docência do Ensino Superior – UDC; odontó-
logo pela Unopar (1994) Londrina; graduado 
em Ortodontia – UCA/Paraguai, pós-gradua-
do em Personal Coaching, em Negócios; e mi-
nistrante de cursos pelo Brasil e exterior em 
Gestão e Marketing.

solução para o crescimento coletivo. Quando os 
assuntos forem de interesse geral e macros, tam-
bém vamos debater e buscar alternativas com os 
demais integrantes da diretoria e Conselho Su-
perior”, completa o presidente da ACIFI.

PRIORIDADES 

A gestão também atuará na defesa do Codefoz 
(Conselho de Desenvolvimento Econômico e 
Social de Foz do Iguaçu) como fórum de deba-
te da iniciativa privada e do poder público para 
a construção de políticas públicas em prol da 
comunidade. Uma das ações nesse sentido é o 
apoio no debate para definir o modelo de insta-
lação das lojas francas na cidade (ver página 8). 

“A ACIFI sempre estará à frente nesses debates 
e processos”, aponta.

A entidade intensificará ainda as reivindicações 
inerentes ao poder público, em especial à prefei-
tura e à Câmara de Vereadores, com vistas ao 
progresso iguaçuense. Sobretudo cobrará medi-
das efetivas contra o aumento de impostos e a 
burocracia na prefeitura (a exemplo da demora 
na emissão de alvarás), que travam o crescimen-
to econômico de Foz do Iguaçu.

A prestação de serviços aos associados é outra 
meta da diretoria em conjunto com o Conselho 
Superior. Faisal dará prosseguimento ao sis-
tema de gestão, que requer melhoria contínua 
para sua manutenção. Dessa forma, ganham os 
pequenos, médios e grandes empresários com 
atendimento qualificado, além de produtos, ser-

Associados na assembleia de eleição da nova diretoria e Conselho Superior da ACIFI

Foto: Kiko Sierich
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ATUAÇÃO EM DEFESA DO 
PROGRESSO DE FOZ, DIZ VENSON
O novo presidente do Conselho Superior, Walter Venson, 
reforça o objetivo da entidade, agora com quase 60 diri-
gentes, de representar os diferentes segmentos da classe 
empresarial local. A ACIFI é a mais tradicional das insti-
tuições iguaçuenses, logo tem a responsabilidade e a força 
para fazer com que Foz do Iguaçu aconteça economica-
mente, defende.

Para Venson, é preciso exigir das autoridades municipais, 
estaduais e federais melhorias estruturantes em prol da ci-
dade. “Onde estão a Perimetral Leste, a duplicação da BR- 
-469 [Rodovia das Cataratas], o viaduto da Avenida Costa e 
Silva, a Avenida Beira-Rio? Só para citar alguns projetos... 
Isso sem falar nos interesses setoriais, como comércio, ser-
viço, indústria, turismo, shopping, cartorial, entre outros”, 
completa.

Por fim, destaca o papel da ACIFI como principal entidade 
empresarial do município ao reunir cerca de 1.300 empre-
sas associadas. “Geramos emprego e renda na cidade, gera-
mos tributos com as nossas atividades econômicas. Agora 
temos mais força com uma gestão colegiada, integrada e 
descentralizada para reivindicarmos mais infraestrutura e 
políticas públicas para o progresso de Foz”, conclui. 

BIÊNIO 2018/2020

Fo
to

: K
ik

o 
Si

er
ic

h

viços e benefícios que atendam todos os associados.

“Outra meta é o término de uma obra sonhada por 
todos. Juntos, conseguimos ampliar o apoio da en-
tidade para acelerar a conclusão da nova sede da 
ACIFI e do Residencial Omoiru. Temos a grande 
meta de concluir a obra até o fim deste ano. Com 
o apoio de todos, vamos entregar o edifício para a 
cidade até dezembro de 2018”, resume.

A ACIFI também fortalecerá ainda mais o associa-
tivismo com a participação firme na Faciap (Fede-
ração das Associações Comerciais do Paraná), Ca-
ciopar (Coordenadoria das Associações Comerciais 
e Empresariais do Paraná), bem como em outras 
associações da região. Ampliará inclusive as ações 
conjuntas com outras entidades locais.

REPRESENTATIVIDADE

Como parte das medidas para implantar uma gran-
de gestão colegiada, foram criadas diretorias estra-

tégicas. Já o Conselho Superior teve uma significa-
tiva ampliação. Na prática, a ACIFI passou de 23 
dirigentes (12 diretores e 11 conselheiros) para 55 
dirigentes (17 diretores e 38 conselheiros), tornan-
do assim a entidade ainda mais presente e ativa na 
sociedade.

Entre as novidades está a criação das diretorias de 
Turismo e Hotelaria; Saúde; Educação; Construção 
Civil e Setor Imobiliário. Já a Diretoria de Indús-
tria, Infraestrutura e Logística foi segmentada em 
duas: Diretoria de Indústria e Diretoria de Trans-
porte e Logística. A mudança visa a contemplar as 
atividades propulsivas da economia iguaçuense.

A modernização do estatuto também ampliou o 
Conselho Superior. Além dos ex-presidentes da as-
sociação, agora integram o colegiado de maneira vi-
talícia todos os ex-presidentes do conselho. Incluin-
do os conselheiros indicados pela diretoria, no total 
são 38 homens e mulheres auxiliando a diretoria na 
condução da ACIFI.



O empresário Leandro Teixeira Costa assu-
miu a presidência da ACIFI dois anos atrás 
com um grande objetivo em mente: agluti-

nar pessoas em torno do associativismo em prol de 
Foz do Iguaçu.  Cumprida a tarefa de conduzir a 

UM MANDATO INTENSO EM PROL DE FOZ
Leandro Teixeira Costa avalia seus dois anos na presidência da ACIFI

Prestação de contas

entidade, o arquiteto tem inúmeros motivos para 
comemorar o mandato exercido de maio de 2016 
a abril de 2018.

Um breve olhar pelo retrovisor dá a certeza de mis-
são cumprida. Sua gestão fica marcada por várias 
ações voltadas tanto aos nossos associados quanto 
a toda a comunidade. Num ritmo intenso e cheio 
de energia, a diretoria e o Conselho Superior le-
vantaram bandeiras importantes visando ao desen-
volvimento socioeconômico iguaçuense.  

Tivemos como principais bandeiras: agilidade na 
emissão de alvará, redução do ISS, campanhas 
Basta de Vergonha! e Natal Sonho Dourado e de-
fesa das compras públicas. Destaque ainda para: 
Você Faz a ACIFI, obras da nova sede, implanta-
ção de novos serviços, integração com núcleos, 
bem como maior diálogo com associados. Tudo 
realizado sempre em busca de resultados ao asso-
ciado, à entidade e à cidade.

Ao cumprir o mandato frente à ACIFI, Leandro 
Teixeira Costa agradeceu os associados, diretores, 
conselheiros e colaboradores pelo apoio nos dois 
anos na presidência e desejou sucesso ao colega 
Faisal Ismail. “Foi uma honra ter presidido a enti-
dade, uma experiência única para o resto da vida. 
Concluímos dois anos intensos de atividades em 
prol do desenvolvimento econômico de Foz do 
Iguaçu”, afirmou.

Costa ressaltou ainda a prestação de contas apro-
vada por unanimidade pelos associados em assem-
bleia realizada em abril. Os números retratam a 
solidez e a força da ACIFI. “A cada gestão, a cada 
ano, a entidade vem crescendo, tornando-se um 
modelo a ser seguido empresarialmente. Agrade-
cemos a todos por concluir o mandato com resul-
tado positivo.”

Agora como membro vitalício do Conselho Supe-
rior, o empresário continuará colaborando para 
o fortalecimento da associação. “Com a gestão 
colegiada, integrada e descentralizada, queremos 
uma entidade ainda mais ativa, demandada pela 
sociedade, sempre presente e à frente no desenvol-
vimento de Foz do Iguaçu. A ACIFI está acima da 
gente”, completou.
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NATAL SONHO DOURADO 

A maior promoção do varejo paranaense entregou um carro zero-quilômetro para 
um consumidor de Foz, além de premiar 116 consumidores com vale-compras. 
No total, 180 empresários, comerciantes e lojistas da cidade participaram da 

campanha e 1,3 milhão de “rasgadinhas” foram cadastradas por quase 48 mil pessoas 
que compraram na cidade. Esse número grandioso deu a Foz o título de campeã de 
“rasgadinhas” registradas no Paraná. 

BASTA DE VERGONHA! 

Entidades da sociedade civil organizada lançaram uma “Campanha pela Moraliza-
ção da Política de Foz do Iguaçu”. A mobilização foi coordenada pela ACIFI, OAB 
e Observatório Social. As instituições reivindicaram redução de gastos, transpa-

rência e combate à corrupção na Câmara de Vereadores e prefeitura. O movimento 
contou com mobilização entre associados, escolas, universidades, instituições públicas 
e privadas, ações jurídicas, além de forte campanha espontânea de mídia.

AGILIDADE NOS ALVARÁS

Uma das primeiras reivindicações no biênio 2016/2018 está relacionada à demora 
na emissão de alvarás em Foz. Empreendedores e investidores estavam levando 
meses para obter a licença de estabelecimentos. Após inúmeros protestos, a pre-

feitura deu início à implantação da RedeSim, que ainda não está 100%, mas diminuiu o 
tempo na liberação do documento. 

CONTRA O AUMENTO DO ISS 

Fincamos posição firme contra o aumento do ISS de profissionais e empresas que 
pagavam o valor fixo anual e tiveram alterado o valor para o percentual de 2% so-
bre o faturamento bruto mensal. A medida onerou ainda mais setores fundamen-

tais da nossa economia. Após muita pressão das entidades de classe e, principalmente, 
várias liminares na Justiça, a prefeitura acenou retornar o regime específico do ISS para 
profissionais liberais. 

COMBATE À INFORMALIDADE 

Após inúmeras reuniões com a prefeitura, protocolamos pedido de maior fiscali-
zação dos informais, mas a inspeção não é realizada – apesar de reconhecido 
pelo ente fiscalizador que existe “ampla” informalidade. O aumento de imposto 

e de custos penaliza quem está legalmente constituído e quem paga seus tributos. 

DEFESA DAS COMPRAS PÚBLICAS 

Em Foz, são gastos cerca de R$ 1 bilhão anualmente por mais de 90 órgãos das esfe-
ras municipal, estadual e federal. Mas em média metade das compras é absorvida 
por fornecedores locais e metade delas é aproveitada por fornecedores de outras 

cidades e outros estados. A ACIFI apoiou o fortalecimento e a estruturação do Escritó-
rio de Compras Públicas de Foz. Também cobrou do poder público melhor aplicação 
dos recursos e apoiou a realização de cursos que estimulem as empresas a participar 
das concorrências públicas. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS
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VOCÊ FAZ A ACIFI 

Empresários, profissionais liberais, autônomos e microempreendedores de todas 
as regiões da cidade foram ouvidos pela diretoria, Conselho Superior e equipe 
por meio da ação Você Faz a ACIFI. Ao longo de dois meses de 2016, a entidade 

ouviu as demandas de associados e não associados num intenso circuito de encontros 
in loco em oito grandes bairros e no centro. As reivindicações foram encaminhadas aos 
órgãos competentes. 

OMOIRU 

A construção da sede da ACIFI e do Residencial Omoiru está a todo vapor. O novo 
ritmo das obras é resultado dos esforços coletivos da comunidade iguaçuense 
por meio da Sociedade de Propósito Específico Omoiru. Ela viabilizou, com 

apoio da ACIFI, a comercialização das últimas unidades residenciais. Tudo para acele-
rar a construção e concluir a obra até dezembro de 2018. 

RESULTADO EMPRESARIAL

A diretoria disponibilizou aos associados novos produtos, serviços e benefícios 
que impulsionem o resultado das empresas. O convênio firmado entre a ACIFI e 
o Tabelionato de Protestos é uma ótima solução para quem precisa receber sem 

gastar com serviço de cobrança. Isso mesmo, associado à entidade só paga pelo serviço 
caso o crédito seja recuperado. 

INTEGRAÇÃO COM ASSOCIADOS 

A ACIFI ampliou a integração com os associados e a comunidade. A diretoria ela-
borou calendário de reuniões regulares com os coordenadores de núcleos do 
Programa Empreender. Também recebeu periodicamente comitivas dos núcleos 

em suas reuniões ordinárias. Implantou dois boletins eletrônicos semanais (agenda e 
resumo das ações), além de canais no site, para falar diretamente com a presidência. 
Tudo para ouvir os associados e conhecer suas necessidades.

EVENTOS 

Promovemos o ACIFI Integração, uma espécie de tira-dúvidas sobre assuntos perti-
nentes aos associados, como Previdência Social para empresários e protesto como 
instrumento para recuperação de crédito. O Encontro dos Núcleos do Programa 

Empreender também gerou diálogo entre entidade e associados e oportunizou negócios. 
Para completar, destaque à continuidade do Ciclo de Palestras e apoio à Feira do Livro, 
Bar & Negócio$ para Elas e Academia de Treinamento Corporativo.
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ASSOCIADO ACIFI

Há 30 anos no segmento, a Imobiliária Ma-
ranata é uma referência para as pessoas 
interessadas em alugar, comprar ou vender 

imóveis em Foz do Iguaçu. Em 1989, o casal João 
Amélio Policeno e Jurema Vilarde Policeno inaugu-
rava a empresa, administrada pelos proprietários 
desde então com base em uma gestão familiar.

A imobiliária envolve diretamente o trabalho de 
cinco profissionais e, desde que foi aberta, funciona 
no mesmo endereço, na região central da cidade. A 
confiabilidade nas atividades de locação e interme-
diação de compra e venda – aliada ao atendimento 
voltado para atender a todas as necessidades do 
cliente – explica a longevidade da empresa, que faz 
cerca de 60 novos atendimentos por mês.

Ao longo desse período em atividade, o corretor 
de imóveis João Amélio Policeno lembra os altos e 
baixos enfrentados pelo setor, mas acredita que o 
atual cenário do mercado imobiliário iguaçuense é 
animador. “Podemos dizer que Foz do Iguaçu tem 
vida própria hoje, é uma cidade diferenciada das 
demais. Todo o dia tem gente chegando e partindo”, 
expõe.

O proprietário da Imobiliária Maranata revela que 
há carência de imóveis para locação no município. 
“Hoje faltam imóveis para alugar, devido à grande 
procura de locação por estudantes que vêm para 
estudar em Foz do Iguaçu e nas faculdades do Para-
guai”, diz Policeno. Esse público, conta, representa 
perto de 15% da clientela da empresa. 

O estudante quer pagar cerca de R$ 700 para mo-
rar sozinho e R$ 2 mil para moradia em grupo, 
explica o corretor de imóveis. As preferências são 
pelo preço, localização e disponibilidade de ponto 
de ônibus perto da residência. “Atendemos estudan-
tes de todos os estados do Brasil e de vários países 
da América Latina, como Bolívia, Peru, Venezuela 
e outros.”

TRÊS DÉCADAS NO 
RAMO DE ALUGUEL, 
COMPRA E VENDA DE 
IMÓVEIS
Imobiliária Maranata é filiada ACIFI desde 1990

ATENDER BEM

De acordo com João Amélio Policeno, a Imobiliária 
Maranata tem como grande preocupação o atendi-
mento. Quem procura a corretora de imóveis en-
contra uma solução para a sua demanda, com zelo e 
rapidez. “Atendimento é tudo. Não adianta investir 
em marketing e propaganda se a empresa não está 
preparada para atender bem o cliente”, aponta. 

A imobiliária mantém na internet um site com todos 
os imóveis disponíveis para compra, venda e loca-
ção. Cada nova casa, apartamento, terreno ou sala 
comercial que surge para ser negociado tem as fo-
tografias atualizadas publicadas no portal, acompa-
nhadas de informações importantes para o cliente 
avaliar. “Isso dá rapidez e facilidade ao cliente, que 
nos procura já com suas preferências”, informa o 
corretor. 

SERVIÇOS DA ACIFI 

Filiada à ACIFI desde 1990, a Imobiliária Maranata 
utiliza os serviços de SPC e Serasa fornecidos pela 
entidade. Policeno conta que sempre encontrou 
uma solução para suas necessidades quando procu-
rou a associação. “É bom ser associado. Sempre fui 
bem atendido, e os serviços foram realizados com 
rapidez”, frisa.

IMOBILIÁRIA MARANATA
Rua Castelo Branco, 853 – centro 
Telefones: (45) 3523-1418 e 99936-9743
Site: www.imobiliariamaranata.com.br

Imobiliária Maranata tem como grande preocupação o atendimento.

Foto: Kiko Sierich
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EMPREENDER

NÚCLEO DE COACHING 
AGORA É NUCOFI

ATC SEGUE A TODO 
VAPOR EM 2018

CONTRATE UMA 
EMPRESA NUCLEADA

O ano de 2018 começou com mudanças no Núcleo 
de Coaching, que passou a se chamar Núcleo de 
Coaches de Foz do Iguaçu (Nucofi). Mas as no-

vidades não estão somente na nomenclatura. Assumiram 
o comando as profissionais Estela Centurion, como pre-
sidente; Lays Amaral, vice-presidente; e Nayana Teixeira, 
secretária. A proposta é promover a cultura de coaching e 
auxiliar no desenvolvimento pessoal, profissional e empre-
sarial dos associados.

Os treinamentos e atividades desenvolvidos pela 
Academia de Treinamento Corporativo (ATC) 
do Conselho do Jovem Empreendedor de Foz do 

Iguaçu (Cojefi) seguem conforme a programação elabora-
da para 2018. Neste ano já foram trabalhados temas como 
Planejamento Estratégico, Atendimento ao Cliente e De-
sign Thinking, Negociação e Vendas, além de Marketing 
Off e Marketing Digital. E encerrando o primeiro semes-
tre, a temática será Coaching Day – Equilíbrio entre vida 
pessoal e profissional, no dia 16 de junho.

O Núcleo de Comunicação está elaborando a campa-
nha Contrate uma Empresa Nucleada. A proposta 
é incentivar os anunciantes a se relacionar com 

as empresas que formam o núcleo, todas comprometidas 
com o crescimento do mercado de forma sustentável. Pro-
gramada para o início do segundo semestre, a iniciativa 
será divulgada nos veículos do núcleo e nas redes sociais. 
Até lá segue sendo realizado o Papo de Galo, um encon-
tro descontraído e construtivo que reúne profissionais de 
comunicação.

CONSELHO DA MULHER 
REPASSA R$ 18 MIL AO OSFI

O Conselho da Mulher Empresária e Executiva da 
ACIFI repassará R$ 18 mil ao Observatório Social 
de Foz do Iguaçu. O montante foi arrecadado no 

Bar & Negócio$ para Elas, realizado em alusão ao Dia da 
Mulher. O evento foi um sucesso, reunindo cerca de 600 
pessoas. O palestrante foi o jornalista Aldo Novak. Na 
oportunidade também ocorreu a cerimônia de transição 
de diretoria do conselho. A empresária Vani Temp passou 
o comando para a empresária Cássia Regina Piotto.
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BATERIA AUTOMOTIVA 
É COM O CARLÃO!
Há 35 anos de portas abertas, a empresa 
valoriza o papel da ACIFI na representação 
dos associados

Imagine a cena: você entra no seu veículo, prepa-
ra-se para sair, gira a chave, mas a caranga não 
responde. Quem já não passou por isso? Possi-

velmente a bateria arriou. Quando isso acontecer 
novamente, ligue para Baterias Carlão, pois de lá 
sairá a energia de que o possante precisa para se 
locomover novamente.

O Carlão, como é mais conhecido, também atende 
por Carlos Eduardo da Fonseca e mora em Foz do 
Iguaçu desde 1974. O empresário é natural de Cia-
norte, de onde veio aos 19 anos em busca de uma 
oportunidade na cidade que vivia a expansão pro-
veniente da construção de Itaipu. 

Ao chegar, trouxe a experiência na montagem e 
manutenção de baterias automotivas e foi trabalhar 
numa autoelétrica. Permaneceu por nove anos, 
quando tomou a decisão de abrir um negócio pró-
prio. Nascia então a Baterias Carlão, localizada na 
Avenida JK, nas proximidades do antigo Lembra-
sul, onde funcionou de 1983 a 1999. Nesse ano, 
mudou para a sede atual, na mesma avenida.

Ao longo de seus 35 anos, a empresa realizou o 
recondicionamento de baterias usadas e a venda 
de novas. Nos últimos anos, em decorrência da 
legislação ambiental, deixou de recondicionar os 
dispositivos e se concentra na comercialização de 
produtos de fábrica. 

Opções não faltam a quem precisa renovar a ener-
gia do veículo. A loja trabalha com cerca de dez 
marcas, destinadas a motocicletas, carros de pas-
seio, caminhonetes, caminhões e ônibus. Lá na 
Baterias Carlão, o cliente recebe a orientação ade-
quada sobre qual é o produto mais indicado para o 
seu uso.

Outro serviço da empresa é o socorro, ou seja, se a 
sua máquina deixar você na mão, basta ligar. “Te-
mos um veículo preparado para auxiliar quando 
a bateria de um cliente pifar. Fazemos a troca ou 
damos a carga quando ocorre apenas o descarrega-
mento”, informa. 

 

Os anos na atividade e os bons serviços renderam a 
Carlão a fidelização e a amizade de muitos clientes, 
os quais acreditam no trabalho do empresário e de 
seu funcionário e amigo Valdecir Rossi, há 18 anos 
na firma. 

CONFIANÇA NA ACIFI

Associada à ACIFI, a empresa utiliza bastante a 
Nota Fiscal Eletrônica. “Quando surgiu a necessi-
dade de emitir a nota eletrônica, buscamos alguém 
de confiança que pudesse dar o suporte que a gente 
precisava, por isso recorremos à associação comer-
cial”, revela Carlão. 

Ele conta estar satisfeito com o atendimento e os 
serviços prestados pela ACIFI. Também aprova a 
atuação dela em prol dos associados. “Sabemos o 
potencial de uma entidade como ACIFI e agrade-
cemos por ela dar o suporte que os empresários 
necessitam. É importante que ela continue sempre 
crescendo.”

SERVIÇO:
Baterias Carlão
Avenida Juscelino Kubistchek, 1.504
Fones: (45) 3573-1147 e 3573-1914
E-mail: baterias_fonseca@hotmail.com
Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h, e 
aos sábados, das 8h às 13h

SOU MAIS ACIFI

Carlão: bons serviços renderam a fidelização e a amizade de muitos clientes

Foto: Kiko Sierich
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BRUNO RIBEIRO PROPAGA O MELHOR DA 
HOTELARIA INTERNACIONAL NO BRASIL
Após desbravar quatro continentes, o hoteleiro e especialista em mercado de luxo Bruno Ribeiro cria 
assessoria de implantação hoteleira homônima – Bruno Ribeiro Hospitality and Tourism Consultancy

Objetivos traçados desde o início da carreira, 
personalidade inquieta e paixão pelo Bra-
sil – o português Bruno Ribeiro, nome de 

destaque na hotelaria de luxo, considera-se “abrasi-
leirado” e adotou o país como segunda pátria. 

A experiência de trabalho em grandes hotéis de 
excelência ao redor do mundo não o fez desejar 
menos o Brasil. Desbravou a Europa passando pela 
Alemanha, Espanha e Inglaterra; pela África, em 
Angola e Djibouti; e na Ásia trabalhou no Timor-
-Leste. 

“Eu sempre tive uma paixão pelo Brasil, pela cultu-
ra, pela forma alegre que o povo vive e pela facilida-
de de comunicação”, conta o hoteleiro, que também 
escolheu o país para empreender – é criador da as-
sessoria de implantação hoteleira homônima Bruno 
Ribeiro Hospitality and Tourism Consultancy.

Em 2012 entrou pelas portas da histórica e primei-
ra capital do país, Salvador. “A energia mística da 
Bahia me encantou. Tem uma influência africana 
muito forte, e eu estava vindo da África, então de 
certa forma não foi um corte abrupto com as raízes 
africanas.”

Trabalhou também em São Paulo, época em que 
teve oportunidade de conhecer as principais capi-
tais do país e pousou em Foz do Iguaçu, no Paraná, 
para uma estada de 15 dias – que se transformou 
em cinco anos. Hoje à beira-mar, em um dos bair-
ros mais emblemáticos do Rio de Janeiro, Bruno ga-
rante não ter perdido as raízes paranaenses, estado 
no qual viveu durante quatro anos. 

Quanto ao tempero europeu em gestões brasileiras, 
acredita acrescentar sua experiência em ambientes 
multiculturais: “Isso faz com que eu compreenda e 
me adapte às mais diversas realidades, necessida-
des e pessoas”. 

Entre os principais aprendizados durante sua vivên-
cia no Brasil, afirma ter adquirido um equilíbrio 
maior entre o racional e o emocional, o que consi-
dera uma característica imprescindível para quem 
trabalha com gestão de pessoas. 

Possuidor de uma energia inabalável, sobre o “jei-
tinho brasileiro”, sua opinião passa longe do signi-
ficado pejorativo da expressão. Para ele, o brasilei-
ro é um povo disposto a solucionar, e confessa ser 
admirador e adepto ao estilo. Em sua empresa de 
assessoria de implantação hoteleira, oferece servi-
ços como estudo de viabilidade, planejamento do 
projeto, criação de manuais operacionais e estraté-
gias comerciais. 

Saiba mais acessando: brunoribeirohtc.com.

SERVIÇO:
www.brunoribeirohtc.com
instagram.com/brunoribeirohtc
facebook.com/brunoribeirohtc
brunomanuelsilvaribeiro@gmail.com
bruno@brunoribeirohtc.com
+55 71 99200-6812

INFORME PUBLICITÁRIO

Bruno Ribeiro no Marco das Três Fronteiras, em frente ao Rio Paraná.
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POR QUE INVESTIR EM FOZ

Com pouco mais de três anos no mercado de 
Foz do Iguaçu, a Fino Corte Boutique de 
Carnes inaugurou em abril as novas instala-

ções com 1.200 metros quadros. A estrutura pos-
sui açougue gourmet, salas de desossa e fabricação, 
churrasqueira comercial, além de estacionamento 
com capacidade para 30 veículos. 

No novo endereço aumentou a capacidade da em-
presa para atender mais clientes do atacado e va-
rejo, mantendo o objetivo de servir carne inspe-
cionada e de boa procedência, seguindo padrões 
de assepsia, estoque e manuseio para oferecer ao 
consumidor produto fresco, saudável e de qualida-
de. Além dos cortes finos no açougue, a butique 
produz vários embutidos, hambúrgueres e carnes 
temperadas e assadas. 

A nova loja possui duas câmaras frigoríficas, uma 
para congelamento e outra para resfriamento da 
carne, esta com capacidade para 30 bois, o que 
equivalente a sete toneladas. “É para garantir a qua-
lidade. As temperaturas corretas deixam a fibra em 
estado de relaxamento, e a carne será mais macia e 
saborosa”, diz o empresário Nabil Kammouny.

Ele explica que a casa de carnes trabalha apenas 
com gado da raça escocesa angus, produzida no Pa-
raná pela Cooper Aliança, que é parceira comercial 
da Fino Corte Boutique. “Somos os revendedores 
executivos do boi angus em Foz do Iguaçu. Esse 
gado é próprio para ser abatido de forma preco-
ce, o que garante carne macia e saborosa”, afirma 
Kammouny.

A Fino Corte Boutique possui atualmente 15 fun-

cionários, número que deverá chegar a 40 até o fim 
do ano, quando o restaurante for inaugurado. Au-
mentar a venda de atacado para hotéis e restauran-
tes e abrir franquias ou filiais estão entre os planos 
futuros. “Acredito no potencial de Foz do Iguaçu. E 
o que é feito com amor vira sucesso.” 

AÇOUGUE GOURMET 

O cliente da butique pode escolher cortes nobres 
em exposição ou pedir para o açougueiro o pedaço 
de carne preparado especialmente para atender ao 
seu gosto. “A diferença do açougue gourmet para 
os demais é que o consumidor não precisa comprar 
apenas o que está embandeijado, ele tem o direito 
de pedir o seu corte de carne”, aponta o empresá-
rio.

A Fino Corte Boutique de Carnes não é especialista 
apenas em carnes de boi, cordeiro e frango. Aos sá-
bados, das 12h às 15h, é servido sanduíche de coste-
la. A carne, assada por três horas, é servida em pão 
baguete, com tomate e cebola, ao valor de R$ 15. 
“Vale por um almoço. Chegamos a reunir mais de 
200 pessoas por sábado”, conta Nabil. 

FINO CORTE BOUTIQUE DE CARNES
Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.386 – centro 
Atendimento: de segunda a sexta, das 9h às 21h; 
aos sábados, das 8h às 19h; e aos domingos, das 8h 
às 14h
Telefone: (45) 3031-1515

UM AÇOUGUE 
GOURMET E 
DISTRIBUIDORA DE 
CARNES NOBRES
Fino Corte Boutique de Carnes investe em 
ampla loja com 1.200 metros quadrados

Nabil Kammouny: gado da raça escocesa angus, o que garante carne macia e 
saborosa

Foto: Kiko Sierich



Os mais de 12 mil cooperados do Sicoob Três 
Fronteiras receberam R$ 2.278.812 de so-
bras referentes ao exercício de 2017. Antes 

de destinações obrigatórias como juros ao capital, 
Fundo de Reserva e FATES (Fundo de Assistência 
Técnica, Educacional e Social), as sobras somavam 
R$ 4.217.047.

O critério adotado para o rateio – 30% do valor de-
positado em conta capital e 70% em conta-corrente 
– foi aprovado pelos delegados durante a realização 
da Assembleia Geral Ordinária no dia 5 de abril. 
Atualmente o Sicoob conta com 45 delegados elei-
tos pelos próprios cooperados.

“A distribuição representa a consolidação da par-
ceria que existe entre a cooperativa e o associado. 
Fazer parte de uma instituição que compartilha re-
sultados é gratificante”, disse o empresário Eliano 
Simonetti, de Medianeira.

SICOOB DISTRIBUI 
SOBRAS AOS COOPERADOS

RESULTADOS COMPARTILHADOS

 NOVAS AGÊNCIAS
No início do próximo semestre, o Sicoob Três Fron-
teiras irá ampliar a rede de atendimento em Foz do 
Iguaçu com a inauguração de duas novas agências, 
uma na Vila A e outra no Porto Meira – esta sendo 
a primeira instituição financeira do bairro.

Desde 2002, quando foi fundada por um grupo 
de empresários da ACIFI, a cooperativa zela pela 
excelência no atendimento dos cooperados e pela 
contribuição ao desenvolvimento sustentável das 
comunidades em que atua.

A cooperativa tem nove pontos de atendimento: três 
em Foz do Iguaçu (centro, Vila Portes e República 
Argentina) e outros em Santa Terezinha de Itaipu, 
São Miguel do Iguaçu, Medianeira, Matelândia, 
Missal e Itaipulândia.

A ACIFI recebeu R$ 15.489,28 referentes às sobras de 2017. O cheque 
simbólico foi entregue ao presidente da associação, Faisal Mahmoud Ismail, 
e ao diretor-executivo, Dimas César Bragagnolo, pelos diretores Dirceu Luiz 
Tessaro e José Eduardo Oliveira Pereira.

A distribuição de sobras foi feita a todos os cooperados, pessoa física e 
pessoa jurídica, proporcionalmente à movimentação de cada um.
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Imagine uma criança que tem alergia a ovo e 
leite, mas consegue ingerir um bolo com esses 
ingredientes na sua receita sem apresentar ne-

nhuma reação de alergia. É preciso mesmo cortar 
de vez esses ingredientes do cardápio da criança? 
Ou será que ela consegue tolerar ovo cozido, bolos 
e biscoitos?

Se antigamente era bem difícil uma definição até 
mesmo para os médicos alergistas, hoje estamos em 
uma nova era no que diz respeito ao diagnóstico 
laboratorial de alergias. Em parceria com a Thermo 
Fisher Scientific, o Vitagen disponibiliza o exame 

de Componentes de Alérgenos ImmunoCAP – que 
consegue detectar quase todos os tipos de alergia, 
cada uma com um tipo de marcador. O teste é feito 
no sangue, e com apenas uma coleta é possível pes-
quisar qualquer tipo de alergia. 

Procure uma de nossas unidades e saiba mais:
Rua Martins Pena, 205 – Foz do Iguaçu
(45) 3027-6969 

Rua Belarmino de Mendonça, 20 – Foz do Iguaçu 
(45) 3029-7678

Rua do Magistério, 483 – Santa Terezinha de Itaipu 
(45) 3541-0088

EMPRESARIAL

UMA NOVA ERA 
PARA OS EXAMES 
LABORATORIAIS 
DE ALERGIAS
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REFORMA TRABALHISTA:
(IN)SEGURANÇA JURÍDICA

Marcelo de Brito Almeida 
é advogado, especialista 
em Direito Civil e Direito 
Processual Civil.

JURÍDICO

A legislação trabalhista brasileira ganhou um 
“capítulo de extrema mudança” no dia 11 de 
novembro de 2017. Passados quase seis me-

ses da ampla reforma trabalhista, o que se denota 
atualmente, tanto para operadores de direito quan-
to para empresários e empregados, realistamente, é 
uma insegurança.

Muitos dispositivos estão sendo questionados no 
Supremo Tribunal Federal por meio das chamadas 
ações diretas de inconstitucionalidade. Atualmen-
te, segundo o site www.saadadvocacia.com.br,  são 
22 ADIs em andamento, que simplesmente podem 
revogar, caso sejam procedentes, vários dispositi-
vos da reforma.

Em ações trabalhistas, a aplicação da lei ao caso 
concreto pelos juízes (quando sentenciam) tem sido 
das mais variadas: alguns aplicam totalmente a lei 
atual, outros parcialmente e outros alegam que 
nada se aplica aos processos trabalhistas em anda-
mento, se o contrato e a ação trabalhista forem an-
teriores a 11 de novembro de 2017.

Os advogados, à mercê desses entendimentos, fi-
cam muitas vezes sem ter respostas às consultas e 
questionamentos pelos seus clientes nos processos 
em andamento. Além disso, os empresários relatam 
que a alteração não foi tão significativa como espe-
ravam, na prática, e os empregados reclamam da 
insegurança em não saber se a alteração vai ou não 
realmente ter validade.

O que denotamos, como opinião pessoal, é que a 
mudança era necessária, porém, pelo fato de o Bra-
sil ser signatário da OIT (com obrigação de obede-
cer às previsões legais daquele ordenamento), bem 
como por ter sido discutido em pouco tempo (pelo 
tamanho da mudança), não foi a esperada pelas par-
tes na relação jurídica, pois a mudança não é e nun-
ca foi unânime entre os doutrinadores e aplicadores 
da Lei do Direito do Trabalho Brasileiro, uma vez 
que alguns dispositivos realmente atentaram contra 
as Convenções Internacionais de Trabalho.

Mas, afinal, pergunta o empresário: posso alterar 

os contratos conforme a legislação atual? Respon-
demos que sim, mas também respondemos que se 
for invalidada, terá de retornar ao que estava antes, 
o que acaba revoltando o empresário, em função 
de que esse tipo de mudança é muito drástica para 
qualquer empresa, e retornar ao que era antes seria 
até pior.

Definitivamente, as empresas possuem ônus e en-
cargos sociais muito grandes para sobreviver no 
Brasil. A reforma de uma legislação, que estava 
realmente ultrapassada, deveria vir para auxiliar e 
alavancar o andamento econômico e empresarial, 
inclusive para gerar mais empregos. Atualmente 
não é o que acontece, pois se vive uma instabilida-
de jurídica nunca vista, mais para cumprir desejos 
políticos do que propriamente para auxiliar os cida-
dãos e empresas num assunto de tanta importância. 

Espera-se e acredita-se numa definição urgente so-
bre qual legislação deve ser aplicada e qual é a inter-
pretação dominante dos tribunais superiores sobre 
o tema, para que a relação jurídica de trabalho volte 
ao normal, por assim dizer.

a mudança não é e nunca 
foi unânime entre os 
doutrinadores e aplicadores 
da Lei do Direito do 
Trabalho Brasileiro”
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Não usam guia de instruções e não sabem ao 
certo o que vão encontrar pela frente ou se 
vai dar certo.

Não medem esforços para desbravar o desconheci-
do, para que quem vier depois encontre condições 
melhores.

Gastam seus dias construindo coisas, regiões, cida-
des e até mesmo um mundo melhor. Pioneiros são 
fortes, não estão ali pelo reconhecimento, mas sim 
pelas mudanças.

Uma certa vez, falaram-me que coworking não daria 
certo em Foz do Iguaçu, pois ela seria uma cidade 
pequena demais para isso. Mesmo assim, “meti a 
cara” e fui. Deu medo? Sim, porém fui com medo 
mesmo. O sentimento era de desbravar o desconhe-
cido, criar algo de impacto positivo, uma atmosfera 
que favorecesse o empreendedorismo – não só de 
negócios, mas de empreendedores.

 

Hoje, com quase cinco anos de Iguassu Coworking, 
colho frutos, alguns um tanto murchos e resseca-
dos, já outros fortes, robustos e vistosos, porque a 
gente sempre aprende com os erros.

Há pessoas que me dão apoio desde o princípio, ou-
tras entraram no barco há pouco tempo e já fazem 
a diferença. Elas acreditam que é possível construir 
uma comunidade.

Entretanto há pessoas que não entendem o papel 
dos pioneiros, não entendem que quanto mais va-
mos juntos rumo a um objetivo, mais rápido che-
gamos lá, menos dor cada um sente e mais energia 
temos para celebrar os êxitos. 

Outras pessoas que só conseguem olhar para si 

preferem ficar em sua zona de conforto olhando de 
fora e dando opiniões alheias aos reais problemas 
enfrentados pelos pioneiros. Não fazendo ideia das 
aflições, medos, noites em claro, boletos vencendo, 
ações que falharam justamente por não haver um 
guia de instruções.

Como já estive nesta posição, digo que é triste ver 
algumas atitudes e posturas. Não no sentido de me 
preocupar com a opinião alheia, mas porque estas 
pessoas, infelizmente, não vão contribuir com mui-
ta coisa. 

Há quem opine sem saber o que se passa realmente, 
há quem tenha ao seu alcance informações, dinhei-
ro e expertise suficientes, porém prefira dizer que 
falta isso ou falta aquilo, ou que na cidade “x” é 
melhor.

Não deixe estes “baldes de água fria” o abaterem, 
empreendedor. Eles não valem o seu tempo. Em-
preendedores verdadeiros sabem que possuem fa-
lhas, querem melhorar e não vão negar uma boa 
conversa para aprender como continuar fazendo. 

Mas se você está no outro lado, com “conversinha” 
sobre o trabalho dos outros, é sinal de que está fa-
zendo a coisa errada e que há uma fagulha no seu 
interior que clama por mudança.

Permita-se ser colaborativo e agregar valor na vida 
das pessoas.

PIONEIROS NÃO USAM MAPAS

INOVAÇÃO

Camila Giacomeli é 
gerente de Projetos e 
innovation thinker do
Iguassu Coworking

Empreendedores verdadeiros 
sabem que possuem falhas, 
querem melhorar e não vão 
negar uma boa conversa para 
aprender como continuar 
fazendo.”
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A iluminação indireta é capaz de modificar a 
atmosfera de qualquer ambiente. Luciana 
Zamecki, arquiteta e lighting designer, ex-

plica que essa utilização acontece quando há lumi-
nosidade, mas a luz não incide diretamente no am-
biente, está moderada em algum objeto ou espaço 
específico. 

Imprescindível em locais que buscam sensação de 
aconchego e intimismo, pode ser aplicada nos mais 
diversos ambientes. Em quartos de bebês, evita que 
a luz direta irrite ou desperte o pequeno. Já em li-
vings, pode servir para criação de cenários: “Em 

uma casa, a iluminação indireta no home theater é 
fundamental para evitar pontos na tela que atrapa-
lham a visualização”, explica a especialista. 

Converse com a profissional para informações so-
bre iluminação indireta em ambientes residenciais 
ou comerciais. 

SERVIÇO:
Estúdio Luciana Zamecki
Rua Sebastiana Caldeira, 299 – Jardim Iara
Telefone: (45) 3574-5501
E-mail: estudio@lucianazamecki.com.br

POR QUE
UTILIZAR A 
ILUMINAÇÃO
INDIRETA

EMPRESARIAL
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FOZ SE DESTACA NO 
PROGRAMA SELO 
QUALIDADE NO TURISMO
Vinte e uma empresas da cidade tiveram o
reconhecimento entre as melhores do Paraná

SEBRAE

Turística por excelência, a cidade de Foz do 
Iguaçu é destaque nacional e internacional. 
Essa condição foi confirmada em abril, quan-

do 21 empresas receberam o Selo Qualidade no 
Turismo. O reconhecimento atesta a qualidade e 
a gestão nos negócios nos segmentos de gastrono-
mia, hospedagem, espaço para eventos, agências de 
turismo receptivo, transporte turístico, locação de 
automóveis e organização de eventos.

As empresas de Foz premiadas: Cataratas Park Ho-
tel, Concept Design Hostel & Suites, Manacá Hotel, 
Pietro Angelo Hotel, Hotéis San Juan – Eco, Hotéis 
San Juan – Tour, Tetris Container Hostel, Hotel 
Flor, Pousada Caroline, Del Rey Hotel, Restauran-
te Barracão, Capitão Bar, Sushi Hokkai, Oficina 

do Sorvete, Churrascaria do Gaúcho – Marechal, 
Churrascaria do Gaúcho – República, Churrascaria 
do Gaúcho – Vila Portes, De Angeli Feiras & Even-
tos, Bliss Receptivo & Eventos, Cassinotur Recepti-
vo e ANV Travel Service.

O programa é desenvolvido pelo Sebrae/PR e Feco-
mércio PR, com a parceria da Associação Brasileira 
da Indústria de Hotéis do Paraná (ABIH-PR), Asso-
ciação Brasileira de Bares e Restaurantes do Paraná 
(Abrasel-PR), Associação Brasileira de Agências de 
Viagens do Paraná (ABAV-PR), Associação Brasi-
leira de Empresas de Eventos do Paraná (Abeoc/
PR), Paraná Conventions e Paraná Turismo, sendo 
a entidade certificadora o Instituto de Tecnologia 
do Paraná (Tecpar).
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Associados no período de 22 de fevereiro a 8 de maio de 2018

NOVOS ASSOCIADOS

AGMM Comércio e 
Serviços de Arquitetura | 
3526-3456

ARG
Colchões | 99911-8942

Adelize de Oliveira
Toscan | 99945-0640

Advocacia Trento,Poncio e 
Braga | 3573-3382

Aero Park Foz Estaciona-
mento | 3523-0016

Águia Soft | 3027-7460

Alquimia Comércio de 
Bebidas | 3025-7762

Alternativa Foz Software 
e Automação Comercial 
3025-5002

Ambassador Palace
Hotel | 3523-1312

Anny Moda | 99934-3228

Avanti Seeds | 3523-0944

Bella Casa | 3027-2954

Belroup | 3028-0538

Capeli Materiais de 
Construção | 3025-2846

Carlos Araujo
Rios | 3523-7207

Carolina Batista
Chechelaca | 3029-5921

CCAA | 3223-8945

Cedro do
Oriente | 3526-2567

Clinitranfoz | 3574-3274

Cooperfarma | 3523-9500

Dale Carnegie Foz 
do Iguaçu | 99937-6001

Defender Escola 
Náutica | 99919-4026

Despachante 
Ribeiro | 3525-3892

Dibalta Distribuidora 
de Bebidas e 
Alimentos | 3524-3415

DVI Radiologia 
Odontológica | 3574-3635

Embalagens Três 
Fronteiras | 3027-1598

Empório com 
Arte | 3572-4240

Evermake Consultoria e 
Coach | 99942-1931

F15 Bar e 
Restaurante | 99920-
6282

Farid Miguel 
Damen | 99119-5503

Floricultura Flores
e Festa | 3578-4318

Fonofoz | 3029-4099

Foto Studio New
Color | 3574-2866

Foz Tropicana Parque das 
Aves (Filial) | 3529-8282

I. Eneagrama Foz do 
Iguaçu | 99937-6001

Iareski Gestão de 
Negócios | 3574-7043

IdeiaTrix | 3017-0000

Iguassu 
Software | 3572-4020

JPDois Comunicação 
e Vídeo | 3029-5252

Kodapel Papéis 
Gráficos | 99919-9810

Livraria Sebo 
Amadeus | 3574-4988

Maga 
Confecções | 99802-2585

Casagrande 
Magazine | 3025-4360

Mecânica Foz 
Diesel | 3525-6432

Micheli 
Nogueira | 3574-4563

Move Musculação 
Funcional | 3031-0674

MTR Administração 
de Cartões | 3522-4242

Mundo dos 
Parafusos | 3028-5359

Nadai Confort Hotel 
& Spa | 3521-5050

Nagila Bou Ltaif 
Guimarães | 3029-5921

Natiele Franceschi 
dos Santos | 3525-7735

Oeste Terraplenagem | 
3541-3701

Passion Moda 
Íntima | 3029-1666

Polo 
Engenharia | 3572-3939

Polpa Sul Foz | 3029-2671

Raje Assessoria e 
Consultoria | 3527-3415

SVE Auto 
Peças | 3525-9300

Salles e Mees Publicidade
| 3527-7023

Sinecofi | 3028-1719

SKN
Distribuidora | 3573-3186

Solange Cristina Maltezo 
Sociedade Individual de 
Advocacia | 3028-4030

Sorveteria e Petiscaria 
Pinno | 3575-5950

SRTA Peel | 3029-1013

Stan
Contabilidade | 3025-
3035

Talita Fernanda Mezomo 
Sarabia | 99924-1202

Tapeçaria
Brasil | 3528-8710

TMC Comércio de
Celulares | 99995-2000

Toto Restaurante e Lan-
chonete | 99974-2651

Traduções do 
Mercosul | 3028-1200

V. Terna Machado 
Eletro| 99995-2000

VigFoz Vigilância e 
Segurança | 3522-5112

World Comex Logística e 
Assessoria em Comércio 
Exterior | 3573-2865

PRESTIGIE NOSSOS ASSOCIADOS. ACESSE www.acifi.org.br/associados E SAIBA MAIS SOBRE ESSA GRANDE REDE!
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CICLO DE PALESTRAS

COLABORADORES NA ATC

CÔNSUL DA ARGENTINA

CAPACITAÇÃO SOBRE NORMA ISO 9001:2015

O Ciclo de Palestras iniciou sua 14ª edição com o consultor de 
carreira Sidnei Oliveira, em maio, no Hotel Golden Park. Ele 
falou sobre “Gerações – encontros, desencontros e novas pers-

pectivas”. Oliveira abordou conflitos de gerações e exercício da mento-
ria para o desenvolvimento de jovens potenciais, entre outros assuntos.
Outras três palestras estão confirmadas para este ano. 
A próxima será com o escritor Sérgio Abranches (em 12 de junho). Em 
seguida será a vez de Juca Kfouri (em 22 de setembro). Para completar 
o circuito deste ano, o convidado será o jornalista Carlos Alberto Sar-
denberg (em novembro). O Ciclo de Palestras é uma ação conjunta da 
Itaipu Binacional e ACIFI, Rádio 97 FM e América Rent, com apoio do 
Sindhotéis, Prefeitura de Foz, Comtur, ICVB e ABIH.

A ACIFI incentiva a constante capacitação dos seus colaborado-
res, principalmente as oportunidades oferecidas pelos núcleos 
do Programa Empreender. As qualificações mais recentes con-

taram com a participação dos vendedores Márcia Natália Thomaz, 
Rosilene Medeiros e Nasser Guimarães, bem como da assistente admi-
nistrativa Graciela Carla Pereira. Eles participaram de duas etapas da 
Academia de Treinamento Corporativo (ATC) promovida pelo Cojefi 
(Conselho do Jovem Empreendedor de Foz do Iguaçu). Os colaborado-
res já fizeram dois módulos: Negociação e Vendas e Design Thinking.

O cônsul da Argentina em Foz do Iguaçu, Roberto Ramón Laffor-
gue, visitou a ACIFI e foi recepcionado pelo presidente, Faisal 
Mahmoud Ismail; pelo presidente do Conselho Superior, Walter 

Venson; e pelo diretor-executivo, Dimas César Bragagnolo. Na pauta, 
ações para fomentar parcerias entre a entidade e a representação diplo-
mática.

Colaboradores de diversos setores administrativos e operacionais 
da ACIFI passaram pela capacitação para atualização da norma 
ISO 9001:2015. O curso foi ministrado pelo auditor-líder Fábio 

Eduardo de Freitas Barbosa, do Instituto Tecnológico de Avaliação e 
Certificação da Conformidade (ITAC). Ele orientou a equipe sobre as 
mudanças e novas implementações da norma, sendo as principais o es-
tudo do contexto organizacional, a determinação de riscos e oportuni-
dades e a liderança e o comprometimento da alta direção.

ESPAÇO ACIFI
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New Wave School
25% de desconto em cursos de idiomas.
3027-2346 | www.newwave.com.br

Óticas Polini
50% de desconto nas armações na 
compra dos óculos de grau.
30% de desconto em óculos de sol.
30% de desconto em lentes de contato 
de grau e coloridas. 
Pagamento em até dez vezes.
3027-2050 | www.oticaspolini.com.br

Diretiva Marcas e Patentes
15% de desconto em registro de marcas, 
patentes e direitos autorais.  Pagamento 
em até cinco vezes sem juros. Pesquisa 
gratuita da disponibilidade de marca ou 
patente.
3523-9150
www.diretivamarcas.com.br

Divisa Veículos
Descontos exclusivos sobre a tabela em 
vigor (pessoa jurídica).
Condições especiais de pagamento. 
3132-6060
www.divisachevrolet.com.br

Efetiva Coaching
5% de desconto em treinamentos, pa-
lestras, consultoria de RH, workshops, 
pesquisa de clima, avaliação de desem-
penho, recrutamento e seleção, e mape-
amento de competências.
3028-3275 | www.efetivapsi.com.br 

Ginástica do Cérebro
15% de desconto nas mensalidades.
3027-1448
www.ginasticadocerebro.com.br

People Cursos
30% de desconto em cursos de idiomas, 
informática e administrativos.
3523-3525 | www.people.com.br 

Technos Cursos Profissionalizantes
Isenção da taxa de matrícula e até 25% 
de desconto.
3574-1808
www.technosescola.com.br

Colégio Monjolo
10% de desconto 1º filho
15% de desconto 1º e 2º filho
20% de desconto 3º filho
3520-1915
www.colegiomonjolo.com.br

Centro Universitário UDC
Desconto de 10% a 25% nos cursos de 
graduação e pós-graduação presenciais 
e a distância da UDC Centro, UDC 
Anglo e UDC Monjolo.  Condições 
diferenciadas no vestibular.
Ver tabela no site da ACIFI.
3523-6900 | www.udc.edu.br

Gazeta Diário
Desconto de 20% na publicação
de editais.
Desconto em assinaturas. Cobertura 
gratuita em inaugurações.
3025-9100 | www.gazeta.inf.br

Uniamérica
20% na graduação.
5% na pós-graduação.
2105-9000 | www.uniamerica.br

Cesumar
25% de desconto (15% pelo convênio 
e 10% pela pontualidade) em cursos de 
graduação e pós-
-graduação a distância em 
especialização e MBA.
40% de desconto (30% pelo convênio e 
10% pela pontualidade) na graduação 
de Administração e MBA em Gestão de 
Pessoas.
(45) 3525-8781 | www.cesumar.br 

Unifoz
Desconto de 20% nas mensalidades.
3574-2611 | www.unifoz.edu.br 

Wizard
15% de desconto nos cursos de inglês, 
espanhol, francês, italiano, alemão, 
japonês e chinês (exceto cursos promo-
cionais).
3523-3225 | www.wizardfoz.com.br

A ACIFI possui convênios com diversos associados para concessão de descontos que visam 
a fomentar negócios entre empresas associadas. Os convênios são para empresários e 
funcionários. Em alguns casos, incluem parentes de colaboradores das empresas. 
Consulte em nosso site: www.acifi.org.br/convenios.

REDE DE CONVÊNIOS
DA ACIFI

PEOPLE
FORMAÇÃO   COMPLET A

INFORMÁTICA     INGLÊS

®
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Laboratório Biocenter
De 20% a 30% de desconto em exames 
laboratoriais.
3029-7678 | www.ebiocenter.com.br 

Ortoplan - Especialidades
Odontológicas
Unidade Centro
3521-9090 |www.ortoplan.com

AutoFoz Veículos
20% de desconto em peças e serviços. 
Descontos e emplacamento grátis em 
veículo 0km.
Válido para pessoa jurídica.
3520-1212 | www.autofoz.com.br 

Paraguaçu Automóveis
20% de desconto nos serviços de 
mecânica e elétrica.
15% de desconto na aquisição de peças 
originais da Volkswagen. 
Válido para pessoa jurídica
3028-4499
www.vwparaguacu.com.br

Vitagen
Desconto de 20% a 30% em todos os 
exames laboratoriais de diagnósticos e 
preventivos. Coletas empresariais para 
os exames periódicos.
3029-7678
www.laboratoriovitagen.com.br

FISK
15% em todos os cursos (níveis), com 
material incluído. 
(45) 3028-1241 | www.fiskiguassu.com 

Genusclin Segurança e Medicina do 
Trabalho
20% de desconto em programas PPRA/
PCMSO e treinamentos.
(45) 3029-6444
adm.foz@genusclin.com.br

Proex Soluções para Pessoas
e Empresas
10% de desconto em assessoria empresa-
rial, treinamentos, palestras, workshops 
e cursos.
(45) 99109-1409 | www.proex.adm.br 

Ótica Victória
Na compra de óculos de grau (armação 
e lente) ganha um óculos solar (peças 
pré-selecionadas). Válido para sócios e 
funcionários de empresa associada.
(45) 3028-8456
www.facebook.com/OticaVTR

Academia Bahia’s Gym
20% de desconto em musculação.
Benefício para sócios e funcionários de 
empresas associadas. 
(45) 3525-6004
bahiasgym@hotmail.com

Latam Travel
12% de desconto nos pacotes (aéreo + 
hotel), hotel e locação de veículos.
3521-7526
facebook.com/latamtravel.fozdoiguacu

Dora Despachantes
15% de descontos nos honorários e nas 
placas para veículos.
3574-5091
www.despachantedora.com.br 

Colégio Interativa Foz
Descontos a partir de 15% nas 
mensalidades.
3526-3772 | www.interativafoz.com.br

Verde Caçambas
15% de desconto na locação de caçamba 
(pagamento à vista).
3028-2233
www.verdecacambas.com.br

Turrance Hotel
10% no Restaurante Le Jardin e nas hos-
pedagens
3026-4200
www.turrancehotel.com.br

Master Mind Treinamentos
7% de desconto
(43) 99819-3151
www.mastermind.com.br

Atlethica Academia para Mulheres
25% de desconto nos 
planos mensais
(45) 99924-0230

Laboratório
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www.laboratoriovitagen.com.br

(45) 3027 – 6969
R. MARTINS PENA, 205
FOZ DO IGUAÇU/PR
PRÓXIMO AO HOSPITAL DA UNIMED

(45) 3029 – 7678
R. BELARMINO DE MENDONÇA, 20
FOZ DO IGUAÇU/PR
PRÓXIMO AO SENAC

(45) 3541 – 0088
R. DO MAGISTÉRIO, 483
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU/PR
PRÓXIMO À IGREJA MATRIZ

PROFISSIONALISMO
QUE REFLETE NO
SEU bem-estar.
Um diagnóstico preciso faz toda a
diferença. Por isso, o Laboratório Vitagen
trabalha com comprometimento e
tecnologia de ponta para proporcionar
um atendimento completo a você.


