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Foz do Iguaçu caminha para mais uma eleição 
diante de um antigo problema: a falta de re-
presentação efetiva da região na Câmara Fe-

deral e Assembleia Legislativa. Os primeiros sinais 
de desalinhamento dos partidos políticos e candida-
tos demonstrados nas convenções partidárias ante-
cipam que a região corre o risco de, mais uma vez, 
ficar sem a quantidade possível de porta-vozes em 
Brasília e Curitiba.

Isso porque apenas em Foz do Iguaçu são cerca de 
30 pré-candidatos a deputado federal e estadual, 
praticamente um por partido em atividade no mu-
nicípio. Contudo não é mais possível aceitar que 
candidaturas com pouca ou praticamente nenhuma 
viabilidade sejam lançadas apenas para atender aos 
interesses das legendas partidárias ou para buscar 
votos para candidatos pouco ou quase nada com-
prometidos com as causas de Foz do Iguaçu e re-
gião.

Esta é uma prática extremamente danosa e que con-

tribui para o agravamento da verdadeira e principal 
causa da falta de representatividade política de nos-
sa região: a pulverização dos votos em candidatu-
ras sabidamente inviáveis e/ou não comprometidas 
com as causas regionais.

Por isso a ACIFI vem a público externar seu mais 
forte e acalorado apelo aos partidos políticos e 
candidatos para que intensifiquem ao máximo os 
diálogos entre si, com o objetivo de reduzir signi-
ficativamente o número de candidatos a deputado 
federal e a deputado estadual, priorizando apenas 
as candidaturas que apresentarem real viabilidade 
eleitoral e que de fato estejam comprometidas com 
as causas da região.

Como já dito, esta é a única forma de combatermos 
o efeito nefasto da pulverização dos votos e de ti-
rarmos nossa cidade e região do isolamento político 
que nos assola há tantos anos, pois repetir erros do 
passado é a certeza de, mais uma vez, comprometer 
o nosso presente e o futuro.

Foto: Kiko Sierich

PALAVRA DO PRESIDENTE

Faisal Ismail é presidente da ACIFI.
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ECONOMIZAMOS
PARA O NOSSO
RESTAURANTE.

SE É MAIS EM CONTA,
       É MAIS NA SUA CONTA.

O Sicoob tem o melhor negócio para você, empresário 

do comércio, do setor de serviços ou de uma grande 

indústria. E também para você, que tem uma empresa 

júnior, startup ou é um jovem empreendedor. Com o 

Sicoob Empresarial, você aproveita tarifas, taxas e 

condições mais atrativas do que nas contratações avulsas 

e ainda aumenta a sua participação nos resultados da 

cooperativa. São tantos benefícios que a economia na 

sua empresa vai ser grande.

Conte com o Sicoob para economizar e crescer.

Vamos conversar?

Procure uma Cooperativa Sicoob.
Ouvidoria: 0800 725 0996   Atendimento: seg. a sex. - das 8h às 20h 
www.ouvidoriasicoob.com.br   De�cientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458

Um pacote completo 
de produtos e serviços �nanceiros 
para sua a empresa.

sicoobunicoob.com.br
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Foz do Iguaçu está perto de definir o modelo 
de funcionamento de lojas francas. Após um 
primeiro semestre intenso de debates, che-

gou a hora de a sociedade civil organizada bater o 
martelo em relação ao formato ideal para a cidade. 
Nesse momento histórico também cabe a você, em-
presário, ajudar a decidir o melhor para o futuro.

Pela lei, “o regime aduaneiro especial de loja fran-
ca, quando aplicado em fronteira terrestre, permite 
a estabelecimento instalado em cidade gêmea de 
cidade estrangeira na linha de fronteira do Brasil 
vender mercadoria nacional ou estrangeira a pes-
soa em viagem terrestre internacional, contra paga-
mento em moeda nacional ou estrangeira”. Sobre 
essa definição pairam muitas dúvidas.

A expectativa é a de que a comunidade iguaçuense 
unifique posição até setembro. A ACIFI, por exem-
plo, reuniu seus associados em Assembleia Geral 
Extraordinária, no dia 2 de agosto, especialmente 
para analisar o tema. A posição definida por seus 
associados será encaminhada aos órgãos responsá-
veis pela regulamentação das lojas francas em Foz.

E você já tem opinião formada sobre o assunto? 
Para auxiliar a comunidade na compreensão desse 
complexo e polêmico assunto, elaboramos repor-
tagem especial a partir do Estudo Comparativo da 
Tributação Aplicada aos Produtos Nacionais e Im-
portados a serem Comercializados nas Lojas Fran-
cas de Fronteira Terrestre.

LOJAS
FRANCAS
É HORA DE DEFINIR
O MODELO PARA FOZ

Presidente da ACIFI, Faisal Ismail, no 1º Seminário sobre a Instalação de Lojas Francas 
de Fronteira Terrestre em Foz do Iguaçu e Cidades Gêmeas de Fronteira e seus Impactos

CAPA

O trabalho técnico foi elaborado pelos professores 
Sonir Gonçalves Fernandes (disciplina Planejamen-
to Tributário) e Dauri Braga Brandão (disciplina 
Contabilidade de Custos), do Curso de Ciências 
Contábeis do Centro Universitário Dinâmica das 
Cataratas, coordenado pela professora Leonor Ven-
son Souza. O estudo foi apresentado no 1º Seminá-
rio sobre a Instalação de Lojas Francas de Fronteira 
Terrestre em Foz do Iguaçu e Cidades Gêmeas de 
Fronteira e seus Impactos. O evento foi realizado 
pelo Codefoz (Conselho de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social de Foz do Iguaçu) e reuniu mais 
de 300 pessoas de diferentes setores do município.

O presidente da ACIFI, Faisal Ismail, frisa que a 
preocupação maior da entidade é em relação às 
mercadorias nacionais a serem comercializadas nas 
lojas francas. “Sem dúvida alguma, isso ocorrendo 
haverá impacto no comércio. De um lado, empre-
sas enfrentarão problemas pela concorrência; do 
outro, empresas se fortalecerão. A ACIFI tem regis-
trado essa preocupação em todos os espaços, como 
seminário, audiências e reuniões técnicas. Espera-
mos que a cidade, em especial o prefeito Chico Bra-
sileiro, tome a melhor decisão para todos”, resume 
o dirigente.

Foto: Marcos Labanca
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LOJA FRANCA VENDERÁ
PRODUTOS MAIS BARATOS

O Estudo Comparativo da Tributação Aplicada aos 
Produtos Nacionais e Importados a serem Comer-
cializados nas Lojas Francas de Fronteira Terrestre 
reúne dados preocupantes. A análise revela que em 
alguns casos os estabelecimentos com tributação 
diferenciada poderão vender produtos por preços 
menores que os praticados em lojas “normais”, isto 
é, não adeptas ao regime.

O levantamento mostra o custo da tributação dos 
produtos comercializados nos estabelecimentos lo-
cais (desnacionalizados e importados) em compara-
ção com o praticado pelas lojas francas. A análise 
evidenciou o impacto da implantação das lojas fran-
cas em Foz do Iguaçu e dos reflexos na economia 
local.

O estudo comparou quatro mercadorias nas seguin-
tes modalidades: produtos nacionais (ficta, artigo 
12), importação e produto nacional com isenção 
de IPI (artigo 13). Os itens comparados foram vi-
nhos, perfumes, chocolates e armações para óculos 
– sempre vendidos pelas lojas francas com margem 
de lucro de 10%. Dito isso vamos aos números que 
mostram a disparidade.

As maiores variações ocorrem na modalidade im-
portados para empresas com lucro presumido. Nes-
sa categoria, o vinho vendido pelas lojas francas 
com margem de lucro de 10% chega a ficar 137% 
mais barato; o perfume, 292%; o chocolate, 90%; 
e as armações para óculos, 76%. O estudo revela 
outras expressivas diferenças, como demonstram 
os gráficos.

Antes de comparar o custo entre o comércio local e a loja franca é preciso relembrar a 
lista dos principais tributos cobrados:

II (Imposto de Importação)

IPI (Imposto de Produtos Industrializados)

PIS (Programa de Integração Social)

Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) Adicional da Cofins

ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Bens e Serviços)

IRPJ (Imposto de Renda de Pessoa Jurídica)

CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido)

Foto: Kiko Sierich
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VINHO
O vinho na modalidade ficta fica 33%, 72% e 71% mais barato 
que em empresas do Simples, Lucro Presumido e Lucro Real; na 
modalidade importados: 76%, 136% e 137%; e na modalidade 
produtos nacionais adquiridos diretamente da indústria (com 
isenção de IPI): 37%, 78% e 77%.

ÓCULOS
As armações para óculos na modalidade ficta ficam 
26%, 36% e 32% mais baratas que em empresas do 
Simples, Lucro Presumido e Lucro Real; na modali-
dade importados: 59%, 76% e 73%; e na modalidade 
produtos nacionais adquiridos diretamente da indús-
tria (com isenção de IPI): 30%, 40% e 37%.

VEJA A DIFERENÇA 
ENTRE OS PRODUTOS

PERFUME
O perfume na modalidade ficta fica 79%, 201% e 149% mais 
barato que em empresas do Simples, Lucro Presumido e Lucro 
Real; na modalidade importados: 118%, 292% e 230%; e na mo-
dalidade produtos nacionais adquiridos diretamente da indústria 
(com isenção de IPI): 23%, 33% e 130%.

CHOCOLATE
O chocolate na modalidade ficta fica 26%, 36% e 32% mais bara-
to que em empresas do Simples, Lucro Presumido e Lucro Real; 
na modalidade importados: 72%, 90% e 89%; e na modalidade 
produtos nacionais adquiridos diretamente da indústria (com 
isenção de IPI): 30%, 40% e 37%.

Modalidade

Lojas
Francas

Simples
Nacional

Lucro
presumido

99,77

137,50

178,37 178,3772,61 78,78281,23 136,24

Lucro
real 177,41 177,4171,68 77,62283,80 137,79

137,5033,06 210,27 76,62 37,62

99,770,00 0,00 0,00119,05

% % %
Ficta Reais

R$
Importados

R$
Nacionais

R$

Modalidade

Lojas
Francas

Simples
Nacional

Lucro
presumido

98,76

177,50

298,09 134,82201,83 33,29467,46 292,67

Lucro
real 246,38 158,38149,47 130,49393,40 230,40

125,0079,73 259,58 118,05 23,58

101,150,00 0,00 0,00119,05

% % %
Ficta Reais

R$
Importados

R$
Nacionais

R$

Modalidade

Lojas
Francas

Simples
Nacional

Lucro
presumido

104,05

131,25

141,57 141,5736,06 40,92226,37 90,15

Lucro
real 137,78 137,7832,42 37,15225,35 89,30

131,2526,14 204,94 72,15 30,65

100,460,00 0,00 0,00119,05

% % %
Ficta Reais

R$
Importados

R$
Nacionais

R$

Modalidade

Lojas
Francas

Simples
Nacional

Lucro
presumido

104,05

131,25

141,57 141,5136,06 40,92210,34 76,68

Lucro
real 137,78 137,7832,42 37,15207,04 73,92

131,2526,14 189,40 59,09 30,65

100,460,00 0,00 0,00119,05

% % %
Ficta Reais

R$
Importados

R$
Nacionais

R$

LOJAS FRANCAS

Fonte: Estudo Comparativo da Tributação Aplicada aos Produtos Nacionais e Importados a serem Comercializados nas Lojas Francas de Fronteira 
Terrestre, elaborado pelo Curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas.
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A instalação de um regime aduaneiro diferenciado 
é um sonho antigo de Foz do Iguaçu. Muito já se 
falou sobre área de livre comércio, zona franca, free 
shop, duty free e loja franca, entre outros modelos 
comerciais distintos. São todos conceitos interliga-
dos, mas o que está em debate hoje é a loja franca.

O tema ganhou corpo com a promulgação da Lei 
Federal nº 12.723/2012, que autorizou a instalação 
de lojas francas no Brasil. “Poderá ser autorizada 
a instalação de lojas francas para a venda de mer-
cadoria nacional ou estrangeira contra pagamento 
em moeda nacional ou estrangeira”, descreve a ma-
téria.

Dois anos depois, foi publicada a Portaria 307 do 
Ministério da Fazenda, de 17 de julho de 2014, que 
dispõe sobre a aplicação do regime aduaneiro es-
pecial de loja franca em fronteira terrestre. E mais 
recentemente o assunto retornou com força, em 16 
de março de 2018, quando a Receita Federal emitiu 
a Instrução Normativa 1.799, que estabeleceu as 
normas complementares.

A LUTA PELA COTA DE COMPRAS

Dentro do contexto das lojas francas, uma con-
quista para a fronteira. A cota de US$ 300 para a 
compra de mercadorias em fronteira terrestre foi 
prorrogada até 1º de julho de 2019. A Portaria nº 
325/2018 do Ministério da Fazenda foi publicada 
no dia 29 de junho no Diário Oficial da União.

Desde o ano de 2014, com a Portaria nº 307, o go-
verno federal busca reduzir a cota para US$ 150, 
em virtude da implantação das lojas francas em 
cidades gêmeas de fronteira, a exemplo de Foz do 
Iguaçu. A medida visa a amenizar a renúncia de im-
postos decorrente das lojas francas.

Ocorre que as lojas francas ainda não estão implan-
tadas no Brasil. A legislação principal, com a publi-
cação da Instrução Normativa da Receita Federal 
nº 1.799, foi editada em março deste ano, mas ainda 
restam ajustes de ordem operacional para o funcio-
namento dos centros comerciais de fronteira.

A TRAJETÓRIA
DE UM SONHO

Foto: Kiko Sierich
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Favorável às lojas francas, o Conselho de Desen-
volvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu 
encaminhou à Receita Federal as dúvidas da classe 
empresarial iguaçuense. O esclarecimento é neces-
sário porque, mesmo após os debates técnicos, ain-
da restam várias dúvidas quanto à operação, afirma 
Mario Camargo, presidente do Codefoz.

Para elucidar esses pontos, o presidente do Codefoz 
reuniu-se com membros da Comissão do Mercosul 
e Assuntos Internacionais da Assembleia Legislati-
va do Rio Grande do Sul e da Frente Parlamentar 
dos Free Shops em Cidades Gêmeas de Fronteira. O 
diretor-executivo do conselho, Dimas Bragagnolo, 
também participou da reunião promovida em Porto 
Alegre.

CODEFOZ BUSCA 
ESCLARECIMENTO 
SOBRE PRODUTOS 
NACIONAIS

Do encontro resultou um ofício 
do deputado estadual Frederico 
Antunes (PP-RS) encaminhado ao 
subsecretário de Administração 
Aduaneira da Receita Federal, Mar-
cus Vinicius Vidal Pontes. Antunes 
é um dos mediadores gaúchos nas 
tratativas com os órgãos fiscais em 
Brasília. O documento possui vá-
rias perguntas, entre elas um con-
junto de reflexões elaboradas pelo 
Codefoz:

- Como será o tratamento dos pro-

dutos nacionais exportados através da exportação 
ficta para as lojas francas de fronteira? Terão trata-
mento de produtos importados e poderão ser adqui-
ridos acima da cota, pagando o excedente da mes-
ma? Ou terão o tratamento de produto nacional, 
podendo ser adquirido somente dentro da cota?

Camargo reforça que a questão encaminhada à 
Receita Federal retrata uma das principais dúvi-
das relacionadas à carga tributária. “Os produtos 
nacionais e nacionalizados serão tributados como 
nacionais ou estrangeiros? E como minimizar o im-
pacto da comercialização de produtos nacionais (ou 
nacionalizados) na economia local?”, indaga.

PRECAUÇÃO –O presidente do Codefoz explica que 
atualmente a Receita Federal está desenvolvendo o 
software para instalação de lojas francas no Brasil. 
Sua implantação está sob a responsabilidade do 
Serpro (Serviço Federal de Processamento de Da-
dos), órgão que desenvolve soluções tecnológicas 
que viabilizam as ações estratégicas do Estado bra-
sileiro.

“Várias cidades gêmeas de fronteira, entre elas Foz 
do Iguaçu, têm aproveitado esse tempo próprio 
da máquina pública para, de forma concomitante, 
aprofundar o debate e sanar todas as dúvidas. É 
uma medida de preocupação em prol de todos os 
segmentos empresariais de Foz e principalmente do 
comércio local”, completa Mario Camargo.

Presidente do Codefoz, Mario Camargo: questão encaminhada à Receita Federal 
retrata uma das principais dúvidas relacionadas à carga tributária

Foto: Kiko Sierich

LOJAS FRANCAS
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GRUPO ANALISA DESDE HORÁRIO
A LOCAIS DE LOJAS FRANCAS

A instalação das lojas francas em cidades gêmeas 
de fronteira depende hoje de o governo federal im-
plantar o software específico para o funcionamento 
desse tipo de estabelecimento comercial no país. O 
Estado brasileiro também precisa esclarecer as dú-
vidas registradas em eventos realizados para apro-
fundar o debate sobre a legislação aduaneira.

Enquanto o governo federal desenvolve o progra-
ma, Foz do Iguaçu busca tirar outras dúvidas de 
âmbito local para o funcionamento do regime adua-
neiro. Aqui, a Lei Municipal nº 4.459 autorizou a 
instalação de lojas francas na cidade. Em seu artigo 
terceiro, a matéria prevê que a prefeitura constitui-
rá um grupo técnico em conjunto com as entidades 
que compõem o plenário do Codefoz.

Atualmente o grupo técnico tem trabalhado em 
propostas de regulamentação dos horários de fun-
cionamento, análise de projetos que surgirem no 
processo de implantação das lojas francas e defini-
ção de zonas urbanas para sua instalação, observa-

da a Lei Orgânica do Município, o Plano Diretor, 
o Código de Obras e a Lei de Zoneamento, Uso e 
Ocupação do Solo.

Representante do grupo técnico, o tributarista Fer-
nando Maraninchi garantiu que a proposta final 
levará em conta o seminário promovido pelo Co-
defoz, a audiência pública organizada pela Câmara 
de Vereadores, os debates do Conselho da Cidade 
de Foz, além da opinião de entidades empresariais. 
“A localização das lojas francas é um debate-chave: 
determinar regiões específicas ou abrir para todo o 
município?”, aponta.

Audiência pública sobre lojas francas realizada na Câmara de Vereadores

Foto: Diretoria de Comunicação
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MORADOR DE FOZ DO IGUAÇU PODERÁ COMPRAR?

A instrução normativa autoriza compra em loja franca a pessoa em viagem terrestre internacional. Contudo a 
própria Receita Federal comunicou, em audiência pública, que ainda não tem controle sobre viagens de ida ou 
volta ao exterior. Logo, o iguaçuense poderá comprar porque não há obrigação de comprovar a viagem. Será 
só apresentar a identidade.

Venda exclusivamente sob o regime.

Sistema informatizado de controle de mercado-
rias e créditos.

Sistema de monitoramento e vigilância.

Patrimônio líquido superior a R$ 2 milhões (ou 
depósito bancário, fiança bancária ou seguro 
aduaneiro).

Escrituração contábil digital.

Opção pelo domicílio tributário eletrônico.

Regularidade fiscal.

Regularidade FGTS.

Sem pendências junto à Receita Federal.

Estrangeiras importadas (suspensão dos tributos de importação).

Nacionais exportadas fictamente com entrega no país (idem).

Transferidas de outros regimes aduaneiros especiais (isenção de IPI).

Prazo para venda: um ano prorrogado automaticamente por um ano.

Viajante identificado por documento hábil para 
entrar no país (em geral cédula de identidade ou 
passaporte).

Brasileiros (CPF obrigatório) ou estrangeiros.

É vedada finalidade comercial.

Próprio viajante retira suas compras.

Limite de isenção global: US$ 300.

Periodicidade: 30 dias (janela móvel).

Limites quantitativos conforme o produto.

Regime de tributação especial para importa-
dos acima do limite de isenção (50% a título 
de II sobre o excedente ao limite).

Nacionais não são vendidos acima do limite 
de isenção.

DARF emitido pela loja franca.

Entrega das compras só após comprovação 
do pagamento.

QUAIS OS PRINCIPAIS REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO DE REGIME?

COMO SERÁ A ADMISSÃO DAS MERCADORIAS NO REGIME?

COMO SERÁ A COMPRA PELO VIAJANTE?

QUAL É A COTA?

COMO SERÁ APLICADO O IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO E PAGAMENTO?

DÚVIDAS SOBRE O 
REGIME ADUANEIRO

LOJAS FRANCAS
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Emitir, por meio de sistema eletrônico, notas e 
manifestos fiscais ou conhecimento de trans-
porte ficou ainda mais fácil e barato. A ACI-

FI oferece o Combo Fiscal Varitus, por apenas R$ 
69,90, além da taxa de adesão. Com ele, você tem 
acesso ao sistema emissor de cinco tipos de docu-
mentos, por qualquer computador. A emissão on-li-
ne é rápida, fácil e sem burocracia. 

O Combo Fiscal abrange Nota Fiscal ao Consumidor 
Eletrônica, Nota Fiscal ao Consumidor, Manifesto 
Eletrônico de Documentos Fiscais e Conhecimento 
de Transporte Eletrônico + Conhecimento de Trans-
porte Eletrônico para Outros Serviços.

A Varitus Brasil é uma das principais empresas de 
tecnologia da informação no país. Seu sistema de 
emissão de documentos fiscais eletrônicos é um dos 
mais eficientes. A empresa opera desde o ano de 
2005, sendo pioneira em seu ramo de atividade.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

A NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) tem finalidade fiscal. 
Ela registra e documenta a circulação de mercado-
rias e a prestação de serviços fornecidos por uma 
empresa. Com validade jurídica, a NF-e possui assi-
natura digital do remetente, o que lhe assegura ga-
rantia e integridade.

NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR ELETRÔNICA

A NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) 
possui assinatura digital do emitente e autorização 
de uso concedida pela Secretaria da Fazenda. É uti-
lizada em operações comerciais de venda presencial 
ou para entrega em domicílio. É emitida a pessoa 
física e jurídica. 

CONHECIMENTO DE
TRANSPORTE ELETRÔNICO

O CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) 
tem objetivos fiscais e consagra uma prestação de 
serviço de transporte de cargas. É utilizado em ati-
vidades nos modais rodoviário, aéreo, ferroviário, 
aquaviário e dutoviário. É recebido e autorizado pe-
los órgãos fiscais. 

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

O CT-e OS substitui a Nota Fiscal de Serviço de 
Transporte. Devem utilizá-lo empresas dos seguin-
tes segmentos: agência de viagem ou transportador 
(intermunicipal, interestadual ou internacional), 
transporte de valores (para englobar prestações rea-
lizadas dentro do período de apuração do imposto) e 
transporte de passageiros (para englobar documen-
tos de excesso de bagagem emitidos durante o mês, 
no final do período de apuração do imposto).

MANIFESTO ELETRÔNICO
DE DOCUMENTOS FISCAIS

O MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos 
Fiscais) vincula os documentos fiscais transportados 
na unidade de carga utilizada. Todas as empresas 
que prestam serviços de transporte rodoviário e/ou 
aquaviário estão obrigadas a emitir o MDF-e, inde-
pendentemente de seu regime tributário.

Faça a sua adesão 

Emitir nota fiscal ficou ainda mais barato na ACIFI. 
Para aderir ao Combo Fiscal basta entrar em conta-
to e agendar o seu atendimento: (45) 3521-3344 e 
99950-7936.

COMBO FISCAL 
DA ACIFI: O QUE 
ERA BOM FICOU 
AINDA MELHOR!
Emitir nota fiscal está mais barato na ACIFI

SERVIÇO
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COMPLIANCE APLICADO
A QUALQUER EMPRESA

Tem sido cada vez maior o número de em-
presas que investem em programas de com-
pliance, que significa agir de acordo com o 

previsto na lei e em obediência às regras éticas e 
morais. Em linhas gerais significa que “para poder 
cobrar o que é certo dos outros, primeiro faça certo 
você”. Nesse sentido, as empresas buscam aperfei-
çoar-se em todos os aspectos legais, embasando-se 
em todos os ramos do Direito para que tudo esteja 
literalmente dentro do que é considerado legal.

Compliance vem do inglês comply, que significa, 
em linhas gerais, agir conforme as regras. Inclusive 
a própria empresa, ao verificar algo ilegal, acaba 
muitas vezes “por se culpar”, informando o erro 
ao órgão fiscalizador e passando a partir daí a agir 
dentro da legalidade estrita.

JURÍDICO

Não importa o porte da empresa, práticas para pre-
venir e combater atos ilícitos, por meio de um pro-
grama de integridade, são uma boa ideia para evitar 
complicações legais. Fato é que as leis que vão sur-
gindo cada vez mais exigem e penalizam as empre-
sas em caso de erro. 

Nesse molde, temos a chamada Lei Anticorrup-
ção, sob nº  12.846/2013, regulamentada em 2015 
pelo Decreto nº 8.420, que  dispõe sobre a respon-
sabilização administrativa e civil de pessoas jurí-
dicas pela prática de atos contra a administração 
pública, impondo mecanismos e procedimentos de 
integridade, auditoria, aplicação de códigos de éti-
ca na condução das suas atividades.

Estabelecer regras de compliance trará credibilidade à empresa, por meio da 
adoção de códigos de ética e instituição de políticas de conduta para seus funcio-

nários, atendendo assim à pressão dos mercados e dos consumidores por mais 
transparência.“

“

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

Assim, para a empresa que aposta em um ambiente 
sério, íntegro e idôneo, além de cumprir a lei e o 
dever ético e moral, ter um programa de compliance 
ajudará a navegar com mais segurança em situações 
impostas pelo poder público, como cumprimento 
de exigências ou participação em licitações, assim 
como no setor privado, aumentando a competitivi-
dade e a sobrevivência empresarial.

Estabelecer regras de compliance trará credibilida-
de à empresa, por meio da adoção de códigos de 
ética e instituição de políticas de conduta para seus 
funcionários, atendendo assim à pressão dos mer-
cados e dos consumidores por mais transparência.

Atualmente muitos escritórios de contabilidade, 
com apoio de escritórios de advocacia (muitas ve-
zes que só atuam nessa área), incentivam a prática 
de compliance e explicam os benefícios, mantendo e 

enquadrando a empresa com solidez, o que auxilia 
e tranquiliza os sócios no andamento de suas ativi-
dades empresariais cotidianas.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8420.htm
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Destino mundialmente conhecido, Foz do 
Iguaçu é uma cidade que oferece excelentes 
opções para o turismo de lazer ou de ne-

gócios. Entre os empreendimentos aqui localizados 
estão duas unidades da Bourbon Hotéis & Resorts.

Há um ano e meio, o gerente regional David de 
Brito está à frente da unidade Bourbon Cataratas 
Convention & Spa Resort, a primeira da rede no 
município, inaugurada há 45 anos. O executivo 
considera Foz uma cidade boa para se viver e apon-
ta o que considera que poderia ser aprimorado para 
melhorar o atendimento aos moradores e visitantes: 
a distribuição do fluxo no trânsito, a estrutura do 
aeroporto, com fingers e sala de embarque mais 
confortável, e a revisão no preço das passagens aé-
reas para o destino são alguns exemplos citados.

PARCEIRA NO DESENVOLVIMENTO

David, há 17 anos no Grupo Bourbon, considera a 
filiação do hotel à ACIFI como uma oportunidade 
de interação com a entidade em prol do desenvolvi-
mento do destino turístico. “Vejo na associação o 
propósito de interagir com o público e gerar negó-
cios, cujos benefícios passam pelo retorno econô-
mico e integração com a comunidade. A ACIFI tem 
o papel de contribuir com o empresariado local, e 
as empresas contribuírem com a ACIFI, e isso cria 
uma sinergia”, afirmou.

Para ele, essa característica agrega valor à associa-
ção, assim como os serviços e benefícios oferecidos 
aos associados. “Participo de reuniões com outras 
instituições e vejo que a ACIFI é lembrada pelos 
colegas, sejam eles do segmento hoteleiro, sejam de 
entidades representativas. A ACIFI tem uma repre-

sentatividade muito boa para Foz do Iguaçu.”

AMPLA ESTRUTURA AOS HÓSPEDES

Com uma área de 245 mil m², às margens da Ave-
nida das Cataratas, o hotel proporciona todo o 
conforto que os hóspedes procuram. São 311 apar-
tamentos, 306 funcionários, seis opções gastronô-
micas (Tarobá, Trattoria di Carinola, Igobi Pool & 
Grill, M’Boicy Lobby Bar, Kibô Sushi Bar e Naipi 
Coffee Shop), piscinas, quadra de areia, campo de 
futebol, parede de escalada, área de arco e flecha, 
sala de jogos, spa fitness e até uma boate. O resort 
também está preparado para receber diversos tipos 
e tamanhos de eventos, pois são cerca de 20 espa-
ços em uma área de 5 mil m². 

Assim, seja qual for o objetivo da viagem, a lazer ou 
a negócios, o Bourbon está de portas abertas para 
bem receber na Terra das Cataratas. Bem-vindo!

SERVIÇO

Bourbon Cataratas Convention & Spa Resort

Avenida das Cataratas, nº 2.345

www.bourbon.com.br

A LAZER OU 
A NEGÓCIOS, 
BOURBON É O 
DESTINO CERTO
Hotel vê na Associação Comercial
e Empresarial uma aliada no
desenvolvimento local

SOU MAIS ACIFI

Gerente regional David de Brito está à frente da unida-
de Bourbon Cataratas Convention & Spa Resort

Foto: Kiko Sierich
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FACIAP

ESTÃO ABERTAS INSCRIÇÕES 
PARA O CONGRESSO 
EMPRESARIAL PARANAENSE
O evento terá novidades em 2018; será em um novo hotel, e a plenária terá formato 360

As inscrições para o Congresso Empresarial 
Paranaense já estão abertas. O evento foi re-
paginado e terá muitas novidades. A infraes-

trutura passou por uma atualização para facilitar 
o acesso do público, diminuir os custos e envolver 
mais a região. As inscrições podem ser feitas pelo 
site http://www.faciap.org.br/congresso.

A primeira alteração é o local onde será realizado o 
congresso, que neste ano será no Mabu Thermas & 
Resort, em Foz do Iguaçu. Além disso, as palestras 
ocorrerão em uma plenária em formato de arena 
360. É um layout mais moderno, mais interativo, 
em que as pessoas ficam mais próximas do pales-
trante, que também tem a oportunidade de intera-
gir mais com o público.

Outra novidade são as oficinas, que vão acontecer 

paralelamente aos painéis, sobre ferramentas com-
portamentais para o empreendedor. Entre os temas: 
inteligência emocional, oratória, criatividade e ino-
vação, e produtividade. As vagas serão limitadas.

Haverá ainda um pitch de startups em que serão 
apresentados projetos de inovação para o sistema 
associativista, selecionados previamente em um 
hackaton, que acontecerá no mês que antecede o 
congresso.

Além de trazer um formato mais moderno, a edi-
ção 2018 do Congresso Empresarial também está 
mais barata. “Conseguimos subir o nível do evento 
e reduzir os custos para que todos os pequenos e 
médios empresários tenham a oportunidade de ter 
acesso ao conteúdo que preparamos”, afirma o pre-
sidente da Faciap, Marco Tadeu Barbosa.

http://www.faciap.org.br/congresso.
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ASSOCIADO ACIFI

HOTEL DAN INN 
ALIA HOSPEDAGEM 
DE QUALIDADE E 
TARIFA ECONÔMICA
A empresa em Foz do Iguaçu é 
filiada ACIFI desde 1990

Em atividade desde o final da década de 1970, 
período de expansão da rede hoteleira em 
Foz do Iguaçu, o Hotel Dan Inn promoveu 

mudanças na gestão no ano de 2014, acompanha-
das de novos investimentos e melhorias. O estabe-
lecimento passou a fazer parte do Grupo Nacional 
Inn Hotéis e Centros de Convenções, uma rede que 
mantém meios de hospedagem em todo o Brasil e 
administra três hotéis no município. 

A empresa possui 75 apartamentos, sala de eventos 
para 60 pessoas e está localizada em uma região 
estratégica, que dá acesso aos principais atrativos 
turísticos da região e fica perto da Ponte Interna-
cional da Amizade, que liga Foz do Iguaçu a Ciudad 
del Este, no Paraguai. O atendimento qualificado 
e personalizado é outro diferencial do Hotel Dan 
Inn, resultado de investimentos permanentes em 
treinamento e capacitação da equipe de colabora-
dores.

A gerente-geral, Julinha Bugay, explica que o hotel 
recebeu os investimentos quando passou a integrar 
o Grupo Nacional Inn Hotéis e Centros de Con-
venções, para ampliar e melhorar as instalações. 
“As reformas nos apartamentos incluíram novos 
banheiros, pintura, troca de ar-condicionado e dos 
aparelhos de TV”, conta. “A revitalização também 
abrangeu a reforma da sala de café e a nova decora-
ção da recepção”, frisa. 

Conforme Julinha, o café da manhã oferecido pelo 
Hotel Dan Inn é uma referência entre os hóspedes. 
O serviço, que está incluído na tarifa, reúne cuida-
do rigoroso na preparação dos alimentos, varieda-
de e qualidade dos produtos. As frutas são frescas e 

o cardápio é balanceado a fim de atender a diferen-
tes paladares e dietas. 

QUALIDADE SEM PAGAR MAIS

O hotel é uma alternativa para estada de qualidade 
e com tarifas econômicas para hóspedes a trabalho 
e turistas que visitam a região. Além de apartamen-
tos amplos e confortáveis, com cama box para sol-
teiros e casais, estão incluídos na hospedagem café 
da manhã, internet wi-fi e estacionamento. O esta-
belecimento também dispõe de piscina, elevador e 
recursos de acessibilidade. 

QUALIDADE E ECONOMIA

O Hotel Dan Inn é filiado à ACIFI desde 1990. En-
tre os serviços que o empreendimento utiliza da 
associação comercial estão convênios diversos e 
consulta de crédito, por meio do SPC (Serviço de 
Proteção ao Crédito). Com cobertura em todo o ter-
ritório nacional, o sistema é um dos maiores bancos 
de dados da América Latina. 

HOTEL DAN INN 

Avenida Juscelino Kubitschek, nº 3.485, Jardim das 
Nações 

(45) 3528-0201

www.nacionalinn.com.br

Foto: Kiko Sierich

http://www.nacionalinn.com.br
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Após o sucesso da edição do ano passa-
do, a campanha Natal Sonho Dourado 
2018 promete ser ainda mais forte. O 

trabalho está em pleno desenvolvimento, e o 
objetivo é superar metas: maior número de em-
presas participantes e mais ações diretas entre 
os consumidores. 

A promoção é a maior do comércio varejista 
do Paraná, sendo realizada no município pela 
ACIFI e Faciap (Federação das Associações 
Comerciais e Empresariais do Paraná). Mais 
de R$ 1 milhão em prêmios serão distribuídos 
aos consumidores que comprarem nas lojas 
participantes.

Os números da campanha impressionam. No 
ano passado foram mais de 1,3 milhão de 
cupons cadastrados por quase 48 mil iguaçuen-
ses. Isso só foi possível porque o consumidor 
entrou no clima da campanha, procurando as 
empresas que integraram a ação e comprando 
mais para concorrer à premiação. 

Para participar da campanha Natal Sonho Dou-
rado 2018, a empresa não precisa ser associada 
ACIFI. Há três opções de pacotes com direito a 
“rasgadinhas” e aos sorteios, nas versões bási-
co, bronze, prata e ouro, que se ajustam à reali-
dade econômica de cada empreendimento.  

Para facilitar, o empresário tem a alternativa 
de parcelar a adesão, encerrando o pagamento 
no mês de outubro. Os valores são acessíveis, 
e o retorno ao comércio é materializado no 

aumento das vendas, valorização do cliente e 
fidelização do consumidor. 

TRANSPARÊNCIA 

O consumidor de Foz do Iguaçu terá os be-
nefícios da campanha entre 1º de novembro 
de 2018 e 9 de janeiro de 2019. Durante esse 
período, acontecerão 11 sorteios pela Loteria 
Federal, além dos vale-compras obtidos com a 
“rasgadinha”. 

PRÊMIOS PARA 2018 

2 automóveis Renegade (da Jeep)

6 automóveis Kwid (da Renault)

7 motos 

Centenas de vale-compras. Assim como no ano 
passado, a ACIFI adicionará prêmios exclusi-
vos, entre eles um automóvel zero-quilômetro 
e seis iPhones.

PARA PARTICIPAR 

Para aderir à campanha Natal Sonho Dourado 
2018, basta solicitar uma visita da equipe do 
setor comercial da ACIFI. Mais informações 
pelo telefone (45) 3521-3300.

MAIS DE R$ 1 MILHÃO
EM PRÊMIOS
Campanha fomenta o comércio de Foz do Iguaçu

NATAL SONHO DOURADO
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“Participei da campanha em 2017 e estarei junto no-
vamente neste ano, pois é uma forma de prestigiar 
os clientes, distribuir prêmios a eles e incentivá-los a 
comprar em nossos estabelecimentos. Convido todos os 
empresários de Foz do Iguaçu a conhecer e se somar na 
campanha de Natal da ACIFI, em uma grande união 
pelo comércio local.”

LINDOMAR FERREIRA DOS SANTOS,
BLUMENAU MALHAS – VILA PORTES

“A campanha é um ótimo meio de atrair o olhar do 
consumidor para o comércio local, um incentivo a 
mais para ele investir o seu dinheiro nas lojas que estão 
participando da promoção, já que ele ganha cupons e 
concorre a vários prêmios. Em 2017 entregamos uma 
grande quantidade de ‘rasgadinhas’ e tivemos clientes 
vindo até a nossa loja para utilizar os vale-compras, 
pois foram contemplados nos sorteios.”

JAYME NANDI,
SUPERMERCADO NANDI
TRÊS LAGOAS

“O Natal é uma data muito impor-
tante, e acreditamos nessa magia, 
nesse momento de conquistas. 
Com a campanha, a empresa tem 
um diferencial, e o cliente recebe 
incentivos para participar. A pro-
moção é importante para a união 
das empresas e empresários, além 
de ser uma maneira de mostrarmos 
nossos serviços e de deixar o cliente 
cada dia mais satisfeito.”

MICHELE ARNHOLD, MARMORARIA 
ACQUA VERDE – PORTO MEIRA

“Nossa expectativa para este ano 
é poder entregar ao menos um dos 
prêmios aqui na empresa. A edição 
do ano passado nos ajudou a men-
surar o perfil do cliente, melhoran-
do a visão para melhor atendê-lo. 
Só se atende bem um cliente se 
você o conhece bem. Além dos prê-
mios entregues, a campanha ajuda 
a aumentar as vendas e a movimen-
tar a cadeia do comércio. Quando 
vendemos mais, compramos mais, 
e isso beneficia a todos.”

DOUGLAS DE LIMA GREGÓRIO, 
VIDRAÇARIA VIDROTEC – VILA A

“Quando a ACIFI nos apresentou a proposta, ano pas-
sado, a agarramos com as duas mãos. A ação fideliza o 
cliente, pois ele entra na brincadeira do cupom e com-
pra mais para concorrer aos prêmios. Esperamos que 
em 2018 a campanha seja um atrativo, um plus a mais, 
pois ela fomenta o comércio varejista da cidade, que é 
voltado para os iguaçuenses.”

GUSTAVO GIRARDELLO,
SANTI MÓVEIS – CENTRO

“A expectativa é grande em relação à campanha de 
2018, já que ano passado sentimos um estímulo às 
vendas. Dentro do nosso segmento, trabalhamos a pro-
moção agressivamente, divulgando para a equipe e aos 
clientes. Fizemos propagandas dentro da loja e instala-
mos outdoors pela cidade. A campanha superou todas 
as expectativas.”

MARCELO CONSALTER, SUPERMERCADO CONSALTER    
JARDIM COPACABANA

“A expectativa para 2018 é boa. A edição do ano passa-
do nos ajudou a ser mais ousados, oferecendo sempre 
a promoção para que o cliente ganhasse as ‘rasgadi-
nhas’. A campanha é uma alternativa para alavancar 
as vendas e incentivar o funcionário a querer ganhar 
um extra. É também uma maneira de fazer o cliente se 
sentir valorizado pelo comércio e cidade.”

GISLAINE VICENTE, FARMÁCIA GISFARMA – VILA C

Foto: Mohamed Ortiz

Fotos: Kiko Sierich
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A crise econômica de 2015 e a redução do PIB 
em 3,8% fizeram com que o percentual de 
famílias endividadas no Brasil chegasse a 

62,3% naquele ano. Em 2017 essa cifra se reduziu 
para 57,6%, mas em 2018, com a estimativa de cres-
cimento do PIB em torno de 1,53% e o desemprego 
atingindo os 13%, já se pode verificar novo aumento 
do endividamento familiar. Dados da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), de maio, apontam que o percentual atual de 
famílias com dívidas chega a 60,2% do total delas 
no Brasil. 

O mais preocupante é que historicamente esse 
agente econômico tem sofrido o impacto das altas 
taxas de juros, a exemplo do cheque especial e dos 
cartões de crédito. Em matéria do Estadão de 27 de 
junho, verifica-se que os juros médios do cheque 
especial atingiram o patamar de 311,9% ao ano, 
ou 12,57% ao mês, ultrapassando os juros médios 
cobrados na utilização dos cartões de crédito, os 
quais estão na faixa de 303,6% ao ano, ou 12,33% 
ao mês. 

Ainda segundo a CNC, a principal forma de endi-
vidamento das famílias em abril de 2018 era a que 
se verificava com a utilização de cartão de crédito, 
representando 76,1% dos inadimplentes, seguido 
por carnês (16,5%) e o crédito pessoal (10,4%). Por-
tanto, colocar em prática a educação financeira per-
mitirá aos cidadãos em geral administrar melhor as 
dívidas contraídas, bem como contrair novas dívi-
das quando necessário, efetuando-as de forma mais 
racional. 

Isso significa que num primeiro momento é impor-
tante que as famílias ou pessoas endividadas sai-
bam o montante da renda mensal auferida e depois 
como gastam esses recursos. Para tanto é sempre 
sugestivo fazer uma planilha na qual as rendas e os 

gastos possam ser registrados, pois isso permitirá 
um acompanhamento com maior clareza das mo-
vimentações orçamentárias. Além do mais, ter em 
mente quais são as rendas fixas e variáveis, assim 
como os gastos fixos e variáveis, abrirá a oportuni-
dade de mudanças substanciais em se tratando de 
uma melhoria nas finanças pessoais e, por conse-
quência, na própria qualidade de vida. 

É sabido que a maioria dos brasileiros não tem o 
hábito de registrar suas receitas/despesas familia-
res. Mas os resultados são surpreendentes quando 
se coloca em prática o controle orçamentário a 
cada dia, pois fica mais fácil perceber o quanto se 
gasta e com o que é efetuado o gasto. Ademais, os 
recursos economizados no cotidiano poderão ser 
utilizados para outras demandas úteis, a exemplo: 
um curso de línguas, a compra de um bom livro, 
uma viagem com a família, uma viagem de estudos 
para os filhos, ou até mesmo a redução das dívidas 
acumuladas. 

Fica a dica: controle seus recursos orçamentários 
antes que as dívidas controlem sua vida! 

ECONOMIA

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
EM TEMPOS DE CRISE

Wolney Carvalho é 
professor do curso de 
Ciências Econômicas
da Unila
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EMPREENDEDORISMO

PANORAMA HOME CENTER 
COMEMORA 25 ANOS
Lojas organizadas, mix variado de produtos para construção e acabamento e um 
modelo de gestão focado no cliente e na equipe de colaboradores são marcas da rede 
de materiais de construção

2018 é o ano em que a Panorama Home Center 
completa 25 anos de existência. Tudo come-
çou com uma pequena loja na Vila Portes e, 

duas décadas e meia depois, a empresa é a quinta 
maior rede de materiais de construção do Paraná 
e está entre as 50 maiores do Brasil. São mais de 
670 colaboradores, em dez unidades e em quatro 
cidades da região: Foz do Iguaçu, Santa Terezinha 
de Itaipu, Medianeira e Toledo.

Para promover o seu crescimento e o de todo o time, 
a Panorama aplica diariamente em sua gestão pro-
gramas, ações e valores. O conceito da empresa é 
baseado em inovação, meritocracia, relacionamen-
to, transparência e dedicação ao trabalho – nortes 
que estimulam a equipe a botar a mão na massa de 
verdade e fazer as coisas acontecerem.

A meta estabelecida é proporcionar uma experiên-
cia de compra inspiradora e encantadora oferecen-
do soluções ideais para quem está construindo ou 
quer fazer melhorias em sua casa. “Queremos sem-
pre e trabalhamos focados em realizar os sonhos 
dos nossos clientes, e tudo só faz sentido se nossos 

colaboradores crescerem junto e se pudermos con-
tribuir com o desenvolvimento das cidades que nos 
abraçaram”, diz Paulo Pulcinelli Filho, diretor-exe-
cutivo da Panorama.

Segundo ele, na Panorama quem tem futuro é o 
profissional que se esforça, está comprometido e 
traz resultados positivos para toda a equipe. Quem 
faz por merecer tem sua dedicação recompensada. 
O reconhecimento vem na forma de promoção no 
trabalho, celular, notebook, TV ou até uma viagem, 
como a que a gerente da loja em Santa Terezinha de 
Itaipu, Leni Silva, fez com o marido para o Nordes-
te em maio, com tudo pago pela empresa. 

“Estamos sempre em busca do novo, da entrega 
com a melhor qualidade, de ideias inovadoras. So-
mos proativos. Encorajamos as pessoas a pensar 
diferente, ter iniciativa, sugerir melhorias e inova-
ções, para que a empresa evolua e que o cliente seja, 
de fato, bem cuidado em nossas lojas. Não é porque 
um colaborador começou no pacote ou como auxi-
liar de vendas que ele vai precisar ficar para sempre 
na mesma função”, complementa Pulcinelli.

Paulo Pulcinelli Filho: estamos sempre em busca do novo, 
da entrega com a melhor qualidade, de ideias inovadoras

Foto: Kiko Sierich
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Desenvolver-se pessoal e profissionalmente é 
fundamental para o êxito na vida de qual-
quer pessoa. Para colaborar nesse proces-

so, o Nucofi idealizou o Life Change Coaching, 
evento composto por três encontros, todos no Ho-
tel Golden Park Internacional, entre 19h30 e 23h. 
A primeira etapa, em 30 de julho, trabalhou a co-
municação e liderança, com o tema “Sucesso para 
uma vida de sucesso”. Em 30 de agosto, o enfoque 
será na qualidade vida: “Quanto tempo você tem?”. 
E para encerrar, no dia 24 de setembro, “A arte das 
conexões, que responsabilidade!”, visando aos rela-
cionamentos. Interessados podem entrar em conta-
to com o Empreender, na ACIFI.

O Conselho da Mulher Empresária e Executi-
va de Foz recebeu, no dia 28 de junho, um 
grupo de empreendedoras da Câmara de 

Indústria e Comércio de Garibaldi, no Rio Grande 
do Sul. O encontro foi proposto pelas gaúchas com 
a finalidade de trocar experiências e conhecimen-
to com as iguaçuenses. Conforme a presidente do 
Conselho da Mulher de Foz, Cássia Regina Piotto,  
“a troca de conhecimento é muito gratificante, prin-
cipalmente quando os itens abordados são de obje-
tivo dos grupos envolvidos, isto é, ampliar o uni-
verso de ações. Acreditamos na importância destes 
encontros, pois nos deixam mais fortes, tudo contri-
bui para somar como experiência e aprendizado”.

O mês de setembro reservará um importante 
evento para interessados em temas como 
inovação, revolução 4.0, produtividade, co-

municação, disciplina e informação. O Núcleo de 
Tecnologia da Informação (TI) e a empresa TOTVS 
estão trabalhando na programação do encontro, a 
ser realizado no dia 13/9 no Alfa Coworking Office. 
Serão convidadas 30 empresas parceiras interessa-
das em prover informação sobre esses temas e tro-
car experiências. A TOTVS é uma empresa brasilei-
ra de software, serviços, plataforma e consultoria. É 
líder absoluta no Brasil e na América Latina.

A já consagrada Feira Internacional do Livro 
de Foz do Iguaçu terá como uma das novi-
dades em 2018 a parceria com a Feira Lite-

rária do Sesc, Primavera Universitária da Unioeste 
e Festival Literário. Todos os eventos ocorrerão 
paralelamente, entre 15 e 23 de setembro, no Com-
plexo Bordin. A expectativa do Núcleo de Livrarias 
e Sebos e dos demais organizadores é que essa in-
tegração entre as programações atraia um público 
ainda maior que o das edições anteriores da feira. 
O escritor homenageado na edição deste ano ainda 
não foi definido, assim como o conteúdo programá-
tico do evento, porém os organizadores prometem 
contemplar todos os públicos.

NÚCLEO REALIZA O
LIFE CHANGE COACHING

CONSELHO DA MULHER 
RECEBE EMPRESÁRIAS

NÚCLEO DE TI E TOTVS 
PREPARAM EVENTO

FEIRA DO LIVRO TERÁ 
PARCERIAS NESTE ANO

EMPREENDER
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O workshop “Coaching Day – Equilíbrio en-
tre vida pessoal e profissional”, ministrado 
pela empreendedora e coach Lays Ama-

ral, no dia 16 de junho, marcou o encerramento 
da primeira edição da ATC. A proposta foi levar 
uma reflexão aos participantes sobre a atuação e 
o direcionamento de todo o aprendizado para um 
posicionamento ainda mais assertivo no dia a dia.

No evento ainda foram realizadas premiações para 
as empresas que participaram de todos os módulos 
dessa edição, além de homenagens aos envolvidos 
tanto na construção como na manutenção do pro-
jeto.

Foram homenageados: Leandro Costa, ex-presiden-
te da ACIFI; Dimas Bragagnolo, diretor-executivo 
da ACIFI; Francisco Namiuchi, consultor do Pro-
grama Empreender; a empresária Elizangela de 
Paula Kuhn, bem como os membros atuantes no 
desenvolvimento da Academia de Treinamento Cor-
porativo, entre eles Bruno Ribas, Mayara Golemba, 

Fortalecer o networking entre os conselhos de 
jovens empreendedores é a proposta do Sum-
mit Caciopar Jovem, a ser realizado no dia 4 

de agosto, das 13h às 18h. O evento é organizado 
pelo Cojefi e pela Caciopar Jovem e deve receber 
cerca de cem pessoas de cidades da Região Oes-
te do Paraná. A programação reserva as palestras 
dos consultores Mayara Golemba, Ricardo Garcia 
e Lays Amaral, respectivamente com os temas: Os 
segredos para vender pelo Facebook; Negociação 

ATC FINALIZA SUA 
PRIMEIRA EDIÇÃO

A FORÇA DOS JOVENS 
EMPREENDEDORES

Lays Amaral, Mariana Veiga, Mateus Schindler e 
Leonel Rodrigues.

De acordo com Lays, nesta primeira etapa da ATC, 
“as empresas participantes nos deram feedbacks que 
só nos impulsionam a seguir ainda mais adiante com 
esse projeto, que gera resultado para pessoas e em-
presas da nossa cidade. Para nós, enquanto jovens 
empresários, é um grande prazer fazer parte de um 
programa como esse”.

A segunda edição da Academia de Treinamento 
Corporativo está prevista para o primeiro semestre 
de 2019. Para isso, o planejamento estratégico está 
em fase de elaboração, prevendo novidades na pro-
gramação. A abertura das inscrições ocorrerá em 
breve. Aguarde!

de alto impacto; e Pare de falar e comece a fazer. 
Mais informações com Mateus Schindler: (45) 
99957-7440.
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RESIDENCIAL OMOIRU: TRÊS 
ÚLTIMAS UNIDADES À VENDA

Que tal morar ou investir em um apartamento novinho e confortável, localizado num ponto seguro e 
privilegiado no centro da cidade? Uma excelente opção, certamente, e essa oportunidade está ao seu 
alcance no Residencial Omoiru. 

Localizado na Rua Padre Montoya, esquina com a Avenida Brasil, o prédio deve ser entregue em dezembro 
deste ano. Serão 20 andares, divididos em três da área comercial, na qual estará sediada a ACIFI, e 17 da ala 
residencial. Esta terá 68 apartamentos de 114 a 166 metros quadrados de área total.

Quem não quiser perder essa oportunidade deve apressar-se, afinal só restam três unidades à venda! A Revista 
ACIFI entrevistou três proprietários, os quais contam por que resolveram garantir o negócio.

SERVIÇO

Residencial Omoiru

http://www.omoiru.com.br/

(45) 3521-3300

INVESTIMENTO

“Em primeiro lugar pela vantagem 
financeira, por se tratar de uma cons-
trução de custo real com preço bem 
abaixo do mercado, pela qualidade 
da obra e localização. Analisando 
o que temos no mercado hoje, é o 
melhor investimento por metro qua-
drado que há em Foz. Também para 
contribuir com a edificação da nova 
sede da ACIFI.”

Roni Carlos Temp

“Realizei a aquisição de dois aparta-
mentos no Omoiru porque entendo 
ser um excelente investimento. Tra-
ta-se de uma construção pelo preço 
de custo. O prédio está localizado 
no alto da Avenida Brasil, centro da 
cidade, mas num lugar ótimo para 
moradia, perto de tudo, e à noite com 
muita tranquilidade. A vista dos dois 
rios é um prêmio para os moradores 
e ainda se tem a vista das três cidades 
da Tríplice Fronteira!”

Elizangela de Paula Kuhn

“O que me motivou foi por entender 
que todo o processo planejado quan-
to a reunir várias instituições volta-
das ao desenvolvimento de Foz em 
um local único, aliado a uma sede 
própria digna daquilo que a ACIFI 
merece. Vejo vários pontos positivos 
no investimento, como localização, 
custo-benefício, dar minha contribui-
ção por tudo o que a cidade já me deu 
e a parceria com um grupo.”

Altino Voltolini
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Há 29 anos no mercado, a Embalagens Para-
ná promove uma reestruturação física que 
também abrange a gestão, a oferta de pro-

dutos e o conceito de serviços. A nova Embalagens 
Paraná tem cerca de dois mil metros quadrados e 
disponibiliza mais de 50 mil itens, mantendo atual-
mente cerca de cem funcionários.

A partir de agosto, os setores de festas, de eventos 
e de embalagens descartáveis serão reunidos no 
mesmo endereço. A empresa está montando um 
complexo de quatro mil metros quadrados para 
reunir centro de distribuição, exportadora e fábrica 

A NOVA EMBALAGENS PARANÁ
Empresa aumenta a área física, moderniza o
atendimento e amplia a oferta de produtos e serviços

POR QUE INVESTIR EM FOZ

de embalagens em papel, que será transferida para 
Foz do Iguaçu.

A Embalagens Paraná quer ser referência nas Três 
Fronteiras no ramo de embalagens descartáveis, ar-
tigos e decoração de festas.  Com as recentes trans-
formações, passará a ser um centro de compras 
diferenciado com cafeteria, espaço kids, sala de 
cursos para empreendedores e área de atendimento 
personalizado, constituindo-se um local agradável 
para consumidores e turistas que visitem a cidade. 

A meta é ousada, mas a estratégia para atingi-la é 
objetiva e planejada. As mudanças começaram em 
março de 2017, com a entrada da assessoria do es-
critório Azevedo e Porto Advogados, comandada 
pelo Dr. Marcelo Azevedo, e de Edi Carlos Cesar 
Chrominski como CEO da empresa. As obras de 
ampliação vieram em seguida, em novembro do 

CEO da Embalagens Paraná, Edi Carlos Cesar Chro-
minski, e a diretora comercial, Tatiana Chrominski

ano passado, e os serviços estão passando por uma 
verdadeira transformação, em conceito, diversifica-
ção e inovação. 

O empresário diz que a reestruturação do empreen-
dimento surgiu das demandas do mercado, que é 
cada vez mais competitivo. Ele conta que com as 
mudanças, além de diversificar os serviços, a Emba-
lagens Paraná entrará com força no setor de expor-
tação. “Com o centro de distribuição, passaremos a 
exportar nossos produtos em grande escala para o 
Paraguai, onde a empresa também está investindo”, 
expõe Edi Carlos. 

A nova infraestrutura dará suporte a inovações tec-
nológicas. Diretora comercial da Embalagens Pa-
raná, Tatiana Chrominski revela que o grupo está 
desenvolvendo um software que permitirá ao clien-
te simular como será o seu evento e personalizá-lo. 
“Com um tablet e sob nosso acompanhamento pro-
fissional, a pessoa poderá criar cenários, visualizar 
cores e personagens e fazer combinações para que a 
sua festa ou celebração saia perfeita”, destaca. 

Para Edi Carlos, investir em Foz do Iguaçu é apostar 
no futuro. “A gente vê a expansão da cidade e os 
novos empreendimentos que estão chegando. Foz do 
Iguaçu ainda tem muito para desenvolver-se e cres-
cer”, reflete. “Foz tem uma fronteira trinacional, tem 
a Itaipu Binacional, as Cataratas do Iguaçu e uma 
cultura diversificada. É nisso que apostamos. Sere-
mos referência não só para os moradores da região 
como para os turistas”, completa Tatiana.

Foto: Kiko Sierich
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Av Doutor Damião, 62 - Jardim América - Foz do Iguaçu
45 3028-6464

“Desde 1983 ... Contabilizando sonhos e fatos. Traga os seus!”

Borkenhagen Soluções Contábeis

Saiba mais visitando nosso site:
http://www.borkenhagen.net/

Conheça o Significado da nossa Logomarca

A base, sólida e firme, é constituída, e está representada, pelo 
nome da Família BORKENHAGEN. Na organização busca-se 
manter o espírito e ambiente familiar. Os membros da EQUIPE, 
mesmo não consangüíneos, são tidos como da família.

A águia, símbolo-base, ave que possui a maior longevidade da 
espécie, tem estilo próprio de vida, pois evita o convívio com sua 
parentada. Prefere viver por conta própria e em casa própria.

AAs asas abertas, e em vôo ascendente, apresentam linhas retas, 
com espaços iguais que representam o sincronismo e a estabili-
dade do vôo alçado.

A cabeça erguida e o pescoço esticado simbolizam a atenção 
constante aos fatos que ocorrem no seu entorno. 

O bico aberto demonstra que a ave está atenta, ativa, e prepara-
da para o ato seguinte, como a organização que sempre está em 
busca de novidades para bem atender sua expectativa e a de 
seus clientes.

 Sobre esta ave ativa e esta base familiar sólida apresenta-se uma 
concha simbolizando a proteção e a segurança que a organi-
zação quer transmitir aos seus clientes, que pode ser vista como 
um arco-íris representando a tranqüilidade após a chuva. 

SEBRAE

Pesquisa inédita realizada pelo Sebrae, a par-
tir de dados do Caged, de 2017, aponta que 
as micros e pequenas empresas (MPEs) são a 

principal porta de entrada para o mercado de tra-
balho formal no país. No Paraná, os pequenos ne-
gócios deram a oportunidade do emprego para 57,9 
mil pessoas que assinaram a carteira de trabalho 
pela primeira vez, o que representa 59% do total 
de 97,9 mil contratações. Já as médias e grandes 
empresas (MGEs) absorveram 41% dessa mão de 
obra, com a geração de 39,9 mil postos de trabalho.

“O levantamento ratifica a importância das MPEs 
para a economia do Paraná e Brasil. Historicamen-
te, são os maiores geradores de empregos e renda, 
o que estabelece uma relação direta com o primei-
ro emprego. Além disso, os pequenos negócios se 
constituem também como a porta de entrada para 

o mundo dos negócios”, analisa Vitor Roberto Tio-
queta, diretor-superintendente do Sebrae/PR. 

No Brasil, as micros e pequenas empresas deram a 
primeira oportunidade de emprego para a maioria 
(55%) do total de 1,4 milhão de pessoas que assi-
naram a carteira de trabalho pela primeira vez em 
2017. As médias e grandes empresas representaram 
44% dessa mão de obra; e as empresas da admi-
nistração pública, o 1% restante. De acordo com a 
pesquisa, 69,5% das 755,5 mil pessoas que foram 
contratadas pelas MPEs, e que tiveram o primeiro 
registro em 2017, eram jovens com até 24 anos de 
idade.

PRIMEIRO
EMPREGO NAS
MPEs

Foto: Antonio Costa
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ESPAÇO AFICI

Durante dois dias, diretores, conselheiros e 
colaboradores da ACIFI participaram da 
Oficina de Planejamento Estratégico. O 

objetivo foi alinhar as ações visando ao desenvolvi-
mento da entidade. O evento foi realizado em julho, 
no escritório do Sebrae.

Dirigentes da ACIFI participaram de reunião 
com a governadora Cida Borghetti em ju-
nho. Os conselheiros João Batista de Olivei-

ra e Felipe Gonzalez, bem como o diretor Mário 
Camargo, representaram a entidade no encontro, 
que também reuniu lideranças de outras institui-
ções. Na pauta, pedido de apoio às demandas estru-
turantes da cidade.

REUNIÃO DE 
PLANEJAMENTO

GOVERNADORA
CIDA BORGHETTI

Foto: Kiko Sierich Foto: Divulgação
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O presidente da ACIFI, Faisal Ismail, partici-
pou em junho do Feirão de Imóveis 2018, 
considerado o maior evento do setor imobi-

liário do interior do Paraná. As dez empresas, imo-
biliárias e incorporadoras iguaçuenses participan-
tes do feirão ofereceram mais de 4,5 mil imóveis.

Diretores e conselheiros da ACIFI receberam 
o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasilei-
ro, e diretores da prefeitura. O presidente 

da ACIFI, Faisal Ismail, e o presidente do Conse-
lho Superior, Walter Venson, apresentaram uma 
série de propostas, reivindicações e ações para o 
desenvolvimento da cidade. Entre os assuntos, mais 
agilidade na emissão de alvarás e simplificação da 
tributação.

O Conselho da Mulher Empresária Executiva 
doou R$ 18 mil ao Observatório Social de 
Foz do Iguaçu no dia 23 de julho. O recur-

so foi arrecadado com a realização da sexta edição 
do Bar & Negócios para Elas, promovido em março 
deste ano. A entrega do cheque foi realizada duran-
te reunião do Conselho Superior da ACIFI. O OSFI 
foi criado em 2009 por iniciativa do Conselho da 
Mulher Empresária e Executiva da ACIFI.  Ele de-
sempenha um papel fundamental para garantir a 
aplicação eficiente de recursos públicos na cidade, 

Participamos do lançamento do Destrava Foz, 
da reinauguração da Casa do Empreendedor 
e da apresentação das novas instalações do 

Escritório de Compras. O programa tem como ob-
jetivo desburocratizar os processos de abertura, al-
teração e baixa de empresas. Trata-se de um projeto 
discutido e aprovado pelo Comitê Gestor de Desen-
volvimento Municipal. A execução do programa 
contará com o apoio técnico do Sebrae.

FEIRÃO DE IMÓVEIS

AGENDA POSITIVA

DOAÇÃO AO 
OBSERVATÓRIO SOCIAL

DESTRAVA FOZ

por meio da promoção da cidadania fiscal e con-
trole social. Para executar suas atividades, o OSFI 
conta com doações voluntárias de entidades e em-
presas que compreendem e valorizam a essência de 
seu trabalho. Saiba mais em www.osfi.org.br.

Foto: AMN

Foto: Divulgação



PÁGINA 30 | www.acifi.org.br

O Iguassu Convention & Visitors Bureau 
(ICVB), entidade criada em 2007, é o resul-
tado da união de empresas de Foz do Igua-

çu, Puerto Iguazú e Ciudad del Este com o objetivo 
de desenvolver ações focadas no marketing do Des-
tino Iguassu, promover a região e atrair turistas e 
eventos. 

A entidade é mantida pela iniciativa privada perten-
cente ao trade turístico e da indústria de eventos. 
A sua atuação visa a promover o desenvolvimento 
turístico, econômico e social da região, por meio de 
ações que gerem o aumento da demanda turística 
e oportunidades de negócios aos associados, ofere-
cendo as melhores opções de contratação de servi-
ços, hospedagem, compras, gastronomia e atrativos 
turísticos na Tríplice Fronteira.

Durante a última assembleia anual, realizada em 
maio, o Convention assumiu um novo nome fanta-
sia e passou a se chamar Visit Iguassu. A mudança 
segue uma tendência mundial dos Conventions Bu-
reau de simplificar as nomenclaturas para “visite + 
o nome da cidade ou destino”. 

Posicionar o destino internacionalmente é um dos 
principais objetivos da entidade. “Usar o verbo 
visite em inglês – Visit – torna nosso nome com-
preensivo para brasileiros e para estrangeiros. Usar 
Iguassu com dois ‘s’ abrange a região e é uma grafia 
mais simples para o estrangeiro, que não encontra 
o ‘ç’ em seu alfabeto”, explica o diretor-executivo, 
Basileu Tavares.

“Mundialmente, os principais destinos do mundo já 
alteraram os nomes de suas associações. Orlando, 
Nova Iorque, Salt Lake City são exemplos interna-
cionais. No Brasil, em igual proporção, São Paulo, 
Rio de Janeiro e até a Embratur, o nosso órgão pro-
motor do Brasil no exterior, já usa ‘Visit Brazil’”, 
informa o presidente do Visit Iguassu, Jaime Nas-
cimento.

TURISMO

CONVENTION BUREAU IGUAÇU 
AGORA É VISIT IGUASSU
Entidade promove o desenvolvimento turístico, econômico e social
da tríplice fronteira entre Foz, Puerto Iguazú e Ciudad del Este

Para o diretor-executivo da entidade, o novo nome 
gera empatia ao fazer um convite e cria uma sinto-
nia entre os diversos players da indústria do turismo 
e eventos. “A ideia por trás do nome é ampla, mas 
também simples: Visit Iguassu convida as pessoas 
a visitarem o Destino Iguassu, seja para eventos, 
lazer ou negócios. A mudança é apenas nominal, 
a instituição continua a mesma, trabalhando para 
trazer mais visitantes à região”, ressalta Basileu.

Jaime Nascimento: a  mudança segue uma tendência mundial dos 
Conventions Bureau de simplificar as nomenclaturas para “visite + o 
nome da cidade ou destino”

Foto: Kiko Sierich
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Associados no período de 9 de maio a 20 de julho de 2018

NOVOS ASSOCIADOS
Action Câmbio
e Turismo | 3522-1349

Adam
Alimentos | 99999-
9900

Adega
Gold S.M. | 3027-1224

Adripan
Foods | 3028-9891

Algodão
Doce Kids | 3029-2522

Angelica Pacagnan Fi-
sioterapeuta Postural
3025-3898

Arca de
Noé | 3025-1030

Arena
FIT | 3028-7709

Auto Escola de
Brito (centro) | 3522-
1212

Auto Escola de
Brito (filial) | 3522-
1212

Barato 10 | 3025-7466

Benjamin Café
Bistrô | 3031-2202

Braun
Construções | 3577-
3014

Cantinho do
Almir | 99958-2143

Casa das
Meninas | 3027-7660

Casa
Nobre | 3027-7660

CD Indústria de
Móveis | 3575-4960

Churrasquito | 3029-
8181

Clean Paper | 99922-
9726

Clínica Médica Santa
Luzia | 3574-1497

Clinicell | 3027-6666

Cluster 
Sistemas | 99846-
7538

Comércio de Combus-
tíveis Ouro Verde | 
3527-1057

Comércio de Embala-
gens Moretti | 99963-
5739

Comex 
Company | 3578-6858

Cromofoz | 3577-1100

Da Cas e Bandeira 
Odontologia | 3025-
4694

Donna Deusa | 3522-
5217

EC Coaching | 99915-
1477

Ecoville 
Brasil | 3029-2939

Edson Mezomo
Empreendimentos
Imobiliários | 3029-
4161

Engenheiro Rogério 
Colombo | 3025-2503

Ergon + | 3028-9333

Estampale | 3028-
5694

Estrela 
Atacado | 3027-9500

Ferragens 
Kozievitch | 3029-
8324

Fisiolumi | 99986-
1229

Fisiomed | 3028-7366

Frogeri Sociedade In-
dividual de Advocacia 
3027-6679

Gessos
Nobres | 3523-8427

GF - Promoção de
Vendas | 4053-9009

Gordinho Materiais de 
Construção 
3577-1868

Hidro Parque Pres-
tação de Serviços  
99998-7770

Hotel Normandie 
Iguassu Falls 
3528-0001

Hupertech 
4053-9454

Ideal Alumínio e
Vidros | 3030-3939

Ideare 
Interiores | 3030-2205

Iguaçu 
Calhas | 3528-9501

Infocell Soluções em 
Tecnologia
3939-0103

JS Comercial A Casa do 
Marceneiro
3525-0094

Kimonos 
Honra | 3528-2103

KMG Indústria e 
Comércio de Alimentos 
3028-9894

Laboratório de Prótese 
Dentária Vaz
3573-2574

Lanchonete 
Veteranos | 3525-3890

Loja Amanda
3526-4001

M. Sahmarani e 
Cia | 3025-6867

Mãe Clube - Roupas e 
Acessórios
99905-5477

Maju 
Allsizes | 3031-0439

MATR - Atividades 
Auxiliares dos Serviços 
Financeiros
4053-9009

Metta Saúde
3572-8177

Miguel Severino 
Dias | 3028-1642

Mini Padaria 
Antonio | 3525-1336

NTEC 
Contabilidade
3523-1131

Parciom Serviços 
Financeiros
4053-9454

Pizzaria e Padaria 
Cantinho da Família 
3527-2033

Quati

Alimentos | 3526-1397

Rancho da 
Tapioca | 99989-4455

Restaurante e Pizzaria 
Requinte | 3525-2537

Revista 100 
Fronteiras
3025-2829

Rhede 
Sistemas | 3301-6606

RT Eventos
3028-4050

Sigma Contabilidade  
3028-3563

Sul Containers 
3523-3358

Super Lajes
3526-2753

Suprema Panificadora
3572-7851

Tecnomyl | 3572-6482

Terra Ferragens e 
Construção
3578-1950

Transportadora Trans 
Power | 3028-9428

TWR Transportadora
3578-5447

Unipa | 3025-2141

VCAR Veículos
3029-3900

Velotec Conserto de 
Velocímetros
3522-1726

Vitória Uniformes e 
Artigos para Cozinha
3028-9939

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

Alfa Coworking Office
10% de desconto 
Serviços inclusos: café, internet e cozi-
nha.
3025-1400
www.alfacoworking.com

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) 99109-3409 | www.proex.adm.br 
cristiane@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

Odous Centro
Odontológico
(45) 991335683 (Whats)
www.odousfoz.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



PÁGINA 34 | www.acifi.org.br

Alexandre Palmar
Jornalista responsável
MTB 3717
Dona Jurema Propaganda
Diagramação e design
Kiko Sierich
Fotografia
Alexandre Palmar, Douglas 
Furiatti e Paulo Bogler
Redação

Douglas Furiatti
Revisão
Dimas Bragagnolo
Diretor-Executivo
Natalia Fuentes
Coordenação operacional
César Ferreira dos Santos
Departamento Comercial

Colaboradores
Andrea David, Gabriela Brandalise, 
Juliana Doto
Impressão
Gráfica Tuicial
Tiragem
3 mil exemplares

Revista ACIFI é uma publicação bimestral da Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu. Distribuição gratuita. Correspondências, inclusive 
reclamações e sugestões de reportagens, devem ser enviadas à sede da Associação ou pelo e-mail: revista@acifi.org.br

ACIFI - Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu. Rua Padre Montoya, 451 - Centro - CEP: 85851-080
Central de atendimento: (45) 3521-3300 | atendimento@acifi.org.br

/acififoz
www.acifi.org.br

www.revistaacifi.com.br

DIRETORIA DA ACIFI
 Gestão 2018/2020

Faisal Mahmoud Ismail
Presidente
Wiliam Merloto
Primeiro Vice-Presidente
Renan Temp
Segundo Vice-Presidente
Gilmar Garzella
Diretoria Comercial
Rogério Soares Bohm
Diretoria Administrativa
Luiz Antônio de Lima
Diretoria Financeira
Antônio Pavan
Diretoria de Comunicação
Rudney Lopes Vargas
Diretoria de Associativismo
José Carlos Sin
Diretoria de Desenv. Econômico e 
Social
Jaime Mendes
Diretoria de Turismo e Hotelaria
Mário Santi
Dir. de Transporte e Logística
Mario Alberto Chaise de 
Camargo
Diretoria de Comércio Exterior

Luis Gonçalves
Diretoria de Saúde
Celia Neto Pereira da Rosa
Diretoria de Educação
Edi Carlos Cesar Chrominski
Diretoria de Comércio e Prestação 
de Serviços
Marco Casagrande
Diretoria de Indústria
Cássia Regina
Diretoria de Construção Civil e 
Setor Imobiliário

CONSELHO SUPERIOR
Gestão 2018/2020

Walter Venson
Presidente
João Batista de Oliveira
Primeiro Vice-Presidente
Rodiney Alamini
Segundo Vice-Presidente
Carlos Antonio da Silva
Setor de Turismo e Hotelaria
Edmilson Souza dos Santos
Setor de Diretoria de Transporte e 
Logística
Mariangela Lückmann
Setor de Comércio Exterior

Ryon Braga
Setor de Saúde
Fábio Hauagge do Prado
Setor de Educação
Fernando Castro Alves
Setor de Comércio e Prestação de 
Serviços
Mário Moroginski
Setor de Indústria
Paulo Pulcinelli Filho
Setor de Construção Civil e Setor 
Imobiliário
Conselheiros
Adelio Demeterko, Adilson Evandro 
Ricardi, Altino Voltolini, Anna 
Sophie Helene Croukamp, Caroline 
Carla Carvalho Bueno, Cristiane 
Carravetta Salinet, Dirceu 
Tessaro, Djalma Fonseca, Ernani 
Brito, Felipe Gonzalez, Fernando 
Martin, Francisco Cartaxo, 
Gizele Vosgerau, Jackes Liston, 
James Bortolini, José Zóboli, 
Kamal Osman, Leonor Venson de 
Souza, Licério Santos, Lindenor 
Cavalheiro, Newton Luiz Kaminski, 
Nilson Antônio Balestreri, Rafael 
Werner, Tiago Barudi, Ulisses 
Perin Cioccia, Valdirlei Baranóski 
e Vani Luiza Cremonese Temp.

COLABORADORES DESTA EDIÇÃO



www.acifi.org.br | PÁGINA 35 



PÁGINA 36 | www.acifi.org.br


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

