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“É um dia histórico para o nosso Município”.  
Esta simples, mas importante frase partiu do 
prefeito Leonaldo Paranhos, ao desembarcar 
na segunda-feira (05), às 11h20, no Aeropor-
to Municipal de Cascavel Coronel Adalberto 
Mendes da Silva, no voo inaugural da Gol Li-
nhas Aéreas, vindo de Guarulhos (SP).
A partir de hoje, Cascavel passará a receber 
dois pousos e duas decolagens diárias do Bo-
eing 737/700, com capacidade para 138 pas-
sageiros. O primeiro voo da Gol com destino 
à Cascavel decolou de Guarulhos às 9h55 e 
tinha chegada prevista para 11h30, mas  foi 
antecipada, chegando às 11h20. 
Às 12h, aconteceu a decolagem da compa-
nhia em Cascavel, com chegada em São Pau-
lo às 13h30.
Outro voo sai de Guarulhos às 15h e para 
chegar a Cascavel às 17h . A aeronave tem 
retorno imediato, com aterrissagem em São 
Paulo prevista para 18h30. “É uma felicidade 
muito grande, termos a Gol operando voos 
aqui em Cascavel. Este processo de operação 
foi um processo de maturação e compromis-
sos. Apresentamos a proposta e a Gol colo-
cou as condições de segurança absoluta aos 
passageiros, as quais cumprimos à risca”. 

A Gol só faz transporte com total segurança 
e, além disso, há também todo o conforto 
aos passageiros. “Por isso, estamos fazendo 
todos os investimentos necessários no trans-
porte aéreo e dando estas condições à empre-
sa e aos usuários”, disse o prefeito Paranhos.
Segundo ele, “o que estamos oferecendo com 
a vinda da Gol par Cascavel, não é apenas  
uma opção de voo, mas é também  uma ação 
motivadora para novos  empreendimentos 
com a vinda de novas empresas que trarão 
geração de renda e impostos que bancam as 
políticas públicas nas áreas da saúde de da 
educação”, completou.

“CONEXÃO”
As novas rotas serão operadas em aeronaves 
Boeing 737-700 Next Generation, com capa-
cidade para 138 passageiros com plataforma 
de conectividade e entretenimento com fil-
mes, séries e TV ao Vivo, sem custo adicio-
nal. Além disso, o passageiro também pode 
se conectar a internet durante o voo, o que 
permite enviar e receber mensagens, acessar 
as redes sociais e atualizar o e-mail. “Casca-
vel é de fato uma cidade de imenso potencial. 
Os números mostram que estávamos engana-

CASCAVEL: na era da Boeing 737/300 da GOL

dos para menos, pois é muito mais do imagi-
návamos. E estamos muito felizes ao fazer-
mos partes desta história de Cascavel. Esse 
trabalho vem sendo desenvolvido nos últimos 
dois com a Prefeitura com conversas e visi-
tas. E o resultado é a inclusão  de Cascavel 
no plano de voos da Gol e, a partir de Casca-
vel, as pessoas poderão ter acesso a qualquer 
parte do mundo, ao desembarcar em Guaru-
lhos”, afirmou Cláudio Neves Borges , dire-
tor de Relações Institucionais da Gol.
O presidente da Acic, Michel Lopes, destacou 
o empenho do governo municipal em trazer 
para Cascavel uma grande companhia aérea 
que vai viabilizar a vinda de muitos empresá-
rios, empreendedores e turistas para a cida-
de. “O recebimento destas aeronaves repre-
senta maior fator de desenvolvimento para 

o Município. E em função deste empenho do 
poder público estaremos lançando hoje  a 
campanha ‘Pegue voos em Cascavel’, assim 
vamos prestigiar os investimentos que vem 
sendo feito no aeroporto da cidade colocan-
do taxas de ocupação altas  nas aeronaves”, 
comemorou.
O presidente da Câmara de Vereadores, Alé-
cio Espínola ressaltou o esforço do governo 
municipal para melhorar a estrutura de trans-
porte aéreo que facilita a vinda de grandes ae-
ronaves para Cascavel, ligando o Município 
aos grandes centros. “Daqui pra frente vamos 
avançar ainda mais”. O secretário municipal 
de desenvolvimento Econômico, João Aberto 
Andrade, que veio no voo inaugural da Gol 
junto com o prefeito Leonaldo Paranhos e o 
presidente da Cettrans,  Alsir Pelissaro, frisou 
que “o desenvolvimento começa com a logís-
tica e a Gol acreditou no potencial de Casca-
vel e região Oeste. Nossa cidade é de gente 
trabalhadora, mas sem aviação de qualidade 
o desenvolvimento não é completo. E este é o 
primeiro passo para que a gente possa am-
pliar as  ofertas de desenvolvimento à nossa 
região e à nossa população.”

Cascavel entrou para a história da Gol Linhas Aéreas com aterrisagem de seu 
moderno jato Boeing 737-700, aeronave com maior capacidade para operar 
no aeroporto local com até 138 passageiros e dois voos diários.

GOL DIARIAMENTE - Cascavel, ganha um novo aliado para alavancar ainda mais o desenvolvimento com a chegada da GOL LINHAS AÉREAS

PREFEITO - de Cascavel, Leonaldo Paranhos, agradeceu e saudous a chegada da Gol 

SP-CASCAVEL-SP - Diariamente pela Gol Linhas Aéreas que leva você para o mundo

São Paulo, 5 de agosto de 2019 – A GOL Li-
nhas Aéreas iniciou na manhã de 05 de agos-
to de 2019 seu novo destino regional no Es-
tado do Paraná: Cascavel. A companhia passa 
a ter dois voos diários e diretos entre o aero-
porto de Guarulhos, em São Paulo, e a cidade 
paranaense. Para celebrar esse momento e 
recepcionar os Clientes, a empresa realizou 
cerimônias de inauguração nas primeiras de-
colagens de e para Cascavel, com a presença 
de executivos da companhia e autoridades 
locais. Cascavel é a quinta cidade no Estado 
do Paraná que recebe voo da companhia, que 
já conta com operações para Curitiba, Foz do 
Iguaçu, Maringá e Londrina.
“É uma satisfação para a GOL iniciar os voos 
regulares para a cidade de Cascavel e trazer 
aos Clientes que viajam na rota a garantia de 
que eles terão um serviço de excelência. Com 
os modernos jatos Boeing 737, eles poderão 
desfrutar de mais espaço e conforto a bordo, 
e também, acessar o Wi-Fi e TV ao vivo. Hoje, 
os voos diretos da GOL entre Cascavel e São 
Paulo são a melhor opção para quem precisa 
chegar até à capital paulista. Nosso objetivo é 
oferecer mais qualidade e comodidade para 
os Clientes, atributos que norteiam a compa-
nhia”, afirma Claudio Borges, diretor de Rela-
ções Institucionais da GOL. 
Com os voos concentrados no aeroporto 
internacional de Guarulhos, em São Paulo, 
o Cliente terá opções de conexão fácil e rá-
pida para os demais destinos operados pela 
companhia e parceiras. Para realizar as rotas, 
a companhia utilizará as aeronaves Boeing 
737-700 Next Generation, que são aviões 
com maior capacidade a operar no aeroporto 

de Cascavel, para até 138 passageiros.
Os Clientes terão à disposição toda a co-
modidade e conforto já oferecido nos voos 
domésticos da companhia, como serviço de 

 GOL inicia voos diários para CASCAVEL
bordo com snacks e bebidas gratuitas e a 
mais completa plataforma de conectividade 
e entretenimento com filmes, séries e TV ao 
Vivo, sem custo adicional. Além disso, o pas-
sageiro também pode se conectar à internet 
durante o voo, o que permite a ele enviar e 
receber mensagens, acessar as redes sociais 
e atualizar o e-mail, por exemplo.
Veja abaixo os horários dos voos

CASCAVELCASCAVEL

AVANÇAR MAIS  - Diretores da Gol Linhas Aéreas recebidos por autoridades e convidados no aeroporto de Cascavel
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A Fecomércio PR realizou em julho, a 14ª edição do  troféu Guer-
reiro do Comércio, em que homenageou 47 empresários ligados a 
seus sindicatos filiados e outorgou a comenda “Ordem do Mérito do 
Comércio do Paraná” a três nomes de grande relevância no cenário 
paranaense. O evento reuniu empresários e seus familiares, represen-
tantes sindicais e autoridades paranaenses.
Em seu discurso, o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR 
e vice-governador do Paraná, Darci Piana, destacou a importância 
do trabalho de cada um dos empresários para o desenvolvimento do 
estado e do país.
“Esse é um importante reconhecimento aos guerreiros que, mesmo 
em circunstâncias adversas, nunca perdem a esperança, acordam 
cedo e continuam seus negócios. Nossa esperança renasce a cada 
dia. Não vamos esmorecer.
Todos são merecedores do respeito que nossa federação tem pelos 
que trabalham em prol da economia do estado do Paraná e também 
do Brasil”, afirmou.
Representando o governador do Paraná Carlos Massa Ratinho Junior, 
o chefe da Casa Civil, Guto Silva, ressaltou a garra dos empresários. 
“São todos verdadeiros gladiadores do comércio, que fazem grande 
diferença em nossa economia. O governo não
está medindo esforços para fazer sua parte e contribuir a altura 
desse trabalho, para que juntos possamos fazer um Paraná ainda 
melhor”.

HOMENAGEADOS
“Ordem do Mérito do 
Comércio do Paraná”

Eduardo Rocha Virmond
Oriovisto Guimarães

Luiz Lourenço

GUERREIROS 
DO COMÉRCIO 2019:

Abel Antonio de Oliveira – Sindicastro Castro
Ahmad Omar Omar – Sindilojas Paranaguá
Alexandre Magno Barea – Sincamed Paraná
Alice T. de Oliveira – Sicov Cornélio Procópio
Álvaro Rodrigues – Sinca Paraná
Anilson Ruon – Sindaruc Paraná
Antenor A. Guimarães – Sindilojas P. Grossa
Blanca Hermano Barco – Sindelb Paraná
Carlos Álvaro Tagliari – Sindicam C. Mourão/ Reg
Carlos C. B. Martins – Sicomércio Guarapuava
Carlos Sauro Guindani – Sindjor Curitiba e 
Região Metropolitana
Celso Luis de Andrade – Sirecom Paraná
Danilo Tombini – Sincomed Medianeira/Reg.
Francielle Rezzadori de Souza – Sinvar Toledo
Francisco de Assis E. Wykrota – Sindimerca-
dos Curitiba, Região Metropol. e Litoral-Pr
Geni Aparecida Mottin Tortatto – Sesfepar-Pr.
Gentil Rodrigues Arzão – Sindepar Paraná
Gerson Jair Froehner – Sindicomar Marechal 
Cândido Rondon e Micro Região
Helcio Kronberg – Sindileilões PR/SC.
Humberto Terabe Ribeiro Dias – Sindaca PR.
Ivone B. Kucinski – Sindilojas Cascavel/Região
Jairo J. Dalla Valle – Sindicomércio P. Branco
Jerson Carlos Rebesco – Sindirati Irati
João Batista Polvero – Sindetur Paraná
José Carlos Molini – Sindimercados Paraná
Leandro Vilcheki – Sindivarejista de Campo 
Largo e Balsa Nova
Lucas Dall Agnol – Sepropar Paraná
Luis Gustavo Tortatto – Sindiplan Curitiba e 
Região Metropolitana
Magali Damineli C. Botti – Sindiópitica-PR.
Márcio Américo Strini – Secovi Paraná
Márcio José de Paula – Sincopeças Paraná
Margarida M. Nakamura – Sivana Apucarana
Maria Dirce Alves – Sindifarma Paraná
Maria Olinda Fuzetti da Motta – Sindccal 
Curitiba e Região Metropolitana
Nilson Destro – Sindlojistas Umuarama
Orlando Sanchez – Sincomércio Ivaiporã
Paulo Sergio de Bortoli – Sindicfc Paraná
Pedro Haikel Fahd – Sindilojas Curitiba e 
Região Metropolitana
Rafael Gipiela – Simaco Paraná
Rafael L. Nava Ferro–Sinfarma/Oeste do Pr.
Renate Ihlenfeld – Sindilojas União da Vitória
Ronaldo Ramos – Sivamar Maringá
Rubens Krummenauer – Sindilojas Foz do 
Iguaçu e Região
Solange Aparecida Pereira Ramalho – Sinco-
val Londrina e Região
Tarcisio Omar Belfiori – Sincopeças Cascavel
Wanda Inês Riedi – Sindicereal Paraná
Zildo Costa – Sinditiba Curitiba

Em nome dos novos comendadores, o senador Oriovisto Guimarães 
falou sobre a honra em receber o título.
“Quero dizer obrigado pelo reconhecimento dessa homenagem. 
Falo em nome de mais dois homenageados.
Eu posso dizer que temos o amor ao trabalho em comum e a vonta-
de de fazer do Paraná um lugar melhor para morar. Nessa fase da 
vida, nos sentirmos reconhecidos traz muita alegria e a vontade de 
trabalhar mais ainda”.
Também compuseram a mesa de honra o deputado estadual, Douglas 
Fabrício; o prefeito de Rio Negro, Milton Paizani; o vice-presidente 
do Sistema Fecomércio, Ari Faria Bittencourt; o comandante geral 
do Corpo de Bombeiros, coronel Samuel Prestes; o major médico Vi-
cente Cordeiro Neto; o presidente da Associação Comercial do Para-
ná, Gláucio Geara; o presidente da Jucepar, Marcos Sebastião Rigoni 
de Mello; o presidente da Ocepar, José Roberto Ricken; o chefe da 
Assessoria junto ao Poder Legislativo da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC),
Roberto Veloso; o presidente da Fetranspar, coronel Sérgio Maluceli; 
o diretor presidente da Fehospar, Renato Merolli; o vice-presidente 
do Sistema Fiep, Hélio Bump; o superintendente do Sebrae PR, Vitor 
Roberto Tioqueta, e o vice-presidente da AECIC, Celso Luiz Gusso, 
entre outras autoridades e convidados para o evento.

Fecomércio PR promove o 
14º Guerreiro do Comércio

HOMENAGEM -  Empresários e autoridades foram homenageados pela Fecomércio com honrosas distinção em grande evento na Capital

Ordem do Mérito do Comércio -  foi o grande destaque das homenagens prestada pela Fecomércio para empresários e autoridades

DE TODAS AS REGIÕES -  Empresários receberam o troféu “Guerreiros do Comércio” 

MULHER EMPRESÁRIA -  Ivone Kucinski, de Cascavel, uma das homenageadas da Fecomércio

DIRETORIA -  Da Fercomércio com mais uma grande evento sob o comando de Darci Piana
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REVISTA DE INFORMAÇÃOPorque Cascavel acontece

Antes de tudo, um dos maiores 
centros do agronegócio do mundo!

Mas, vamos listar apenas alguns itens que a maioria das cidades, lutam muito 
para alcançar, e, que estão presentes no dia a dia da nossa sociedade e por 
extensão para toda a região Oeste, onde Cascavel centraliza uma população 
que supera um milhão de habitantes.
Falamos, por exemplo, de seu entroncamento rodoviário com acesso aos prin-
cipais Estados e ponto de parada para quem busca os países do Mercosul.
Da mesma forma, a ferrovia que tem ponto final no Oeste e realiza um extra-
ordinário trabalho de leva e traz de mercadorias em grande escala comercial, 
consideradas pesadas para as rodovias.
Pode acrescentar aí o Porto Seco, que contribui muito para o desembaraço de 
produtos que chegam e vão para vários países, assim como toda uma estrutu-
ra de atendimento na rede de saúde, onde Cascavel se transformou num dos 
maiores centros do Brasil e da América Latina, com hospitais e profissionais 
do mais alto nível; muitos deles, forjados nas instituições educacionais tanto 
de grau inferior como superior com várias ofertas que destacam o Município.
Na área de distribuição de alimentos, Cascavel literalmente, abastece toda a 
região Oeste, Sudoeste, interior de Santa Catarina, Mato Grosso e até o No-
roeste do Estado.
E saibam que o Exército Brasileiro, cujas instalações de Cascavel ocupam o 
segundo no lugar no país, tem uma importância fundamental para nossa so-
berania em termos de segurança. Vale destacar ainda que, uma base aérea 
está em estudos há mais tempo que os projetos de ferrovia rumo à fronteira. 
Na área de lazer, o Autódromo Internacional, dispensa comentários, assim 
como o Teatro Municipal, Estádio Olímpico com capacidade para 35 mil expec-
tadores, centro comercial dos mais ativos e rede de supermercados com tudo 
que os maiores centros do mundo podem oferecer para uma gastronomia que 
não perde nada em quantidade e qualidade.
Eventos como o Show Rural que abre todos os anos o calendário de feiras no 
Brasil, a Festa Nacional do Costelão, seguido do Show Pecuário, Expovel, Natal 
de Luz, o Lago Municipal onde milhares de pessoas desfrutam de uma imensa 
área verde e tantos outros adjetivos que poderia ser citado, realmente fazem 
de Cascavel um destaque que não para de dar alegria como agora, com a che-
gada da GOL LINHAS AÉREAS, iniciando com dois voos diários para São Paulo.
Se você quer chegar a Miami, nos Estados Unidos no mesmo dia, é só embar-
car aqui em Cascavel no voo das 12 horas que vai jantar em Miami, graças, 
sobretudo, aos modernos aviões da Gol que chega com 2 a 0, mas tenho cer-
teza que em breve, ele vai marcar o terceiro e quem sabe, assim que nosso ae-
roporto estiver 100 por cento pronto, uma verdadeira goleada pois Cascavel 
tem potencial e só precisamos acreditar e apoiar mais nossos governantes em 
todos os níveis.
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EDIÇÕES ANTERIORES: 
valor da última capa mais frete.

FUNDADA EM 04 DE DEZEMBRO DE 1984

ESTÁ NO AR A

MASSA FM
CASCAVEL

O Brasil tem rebanho de 217,2 milhões 
de cabeças de gado, e o Paraná de 9,2 
milhões. A produção de carne do Brasil 
é de 11 milhões de toneladas por ano, e 
o Paraná responde por 500 mil tonela-
das/ano. Com status sanitário de área 
livre de febre aftosa sem vacinação, 
os pecuaristas do nosso estado terão 
ganhado de R$ 500 milhões ao ano pelo 
melhor preço da arroba.
A notícia é fantástica também aos pro-
dutores de leite. Serão 70 mil pecuaris-
tas diretamente alcançados que, juntos, 
respondem por 14,5% da produção 
brasileira, o equivalente a 5 bilhões 
de litros de leite/ano. Se forem abertas 
as exportações de lácteos do Paraná 
haverá ganho de R$ 0,10 o litro, ou 
seja, injeção de R$ 500 milhões na ativ-
idade pecuária leiteira estadual.
O Paraná é o segundo maior produtor 
nacional de carne suína, com 20% do 
total. A produção brasileira é de 3,8 
milhões de toneladas, e o Paraná pro-
duz 700 mil toneladas. Se exportarmos 
20% disso os ganhos para a suinocul-
tura chegarão a R$ 500 milhões. Com 
maior conhecimento do mercado sobre 
os nossos produtos, com boa organ-
ização sanitária e com status sanitário 
de livre de aftosa sem vacinação, ini-
cia-se uma nova etapa para o agroneg-
ócio estadual.

Os consumidores estrangeiros vão 
valorizar os nossos produtos. No 
mercado interno, os consumidores se 
tornaram mais exigentes e poderosos, 
pois também se apropriaram de maior 
número de informações, principalmente 
quanto à qualidade dos produtos. Para 
alguns pecuaristas que questionam o 
fim da vacinação mas que concordam 
que o ideal é deixar de vacinar o gado, 
é importante ressaltar o ponto central 
da questão, que é o ganho de toda a 
cadeia que chegará a R$ 1,5 bilhão por 
ano. Isso é uma tendência mundial e 
sem volta.
A nova mentalidade da economia é par-
tilhar com todos da cadeia da pecuária 
e pensar grande e grandiosamente, 
desenvolvendo um raciocínio para ger-
ar conexão com o mercado mundial e 
doméstico. Pensar somente na proprie-
dade individual com base em teses do 
passado é perda de tempo. É subjugar 
a capacidade do Estado, dos técnicos 
e da agroindústria. Nesse sentido, o 
maior exemplo de sucesso é do estado 
de Santa Catarina, que foi pioneiro no 
País a conseguir reconhecimento como 
área livre de aftosa sem vacinação.
Hoje, Santa Catarina comercializa a 
carne de suíno com o mundo ao preço 
de R$ 12 o quilo de carcaça, e o Paraná 
vende o mesmo produto no mercado 
interno por R$ 8,50 o quilo. 

DILVO GROLLI
Um negócio de 1,5 bilhão

Isso significa uma perda para a cadeia 
de 40% no preço final do quilo de carne 
suína. O Ministério da Agricultura e 
Pecuária aprovou para o Paraná a 
antecipação da mudança de status, pois 
as auditorias mostraram que o estado 
tem condições de retirar imediatamente 
a vacina. O último caso de aftosa regis-
trado no Paraná foi em 2006.
O pensamento disruptivo é uma real-
idade e os fundamentos da retirada 
da vacinação têm bases técnicas e 
econômicas. Quanto mais os técnicos 
do governo, os pecuaristas e as agroin-
dustriais dominarem esse processo, 
mais resultados econômicos teremos no 
futuro. O caminho natural do Brasil e 
do Paraná é o das exportações. Precis-
amos buscar um novo status sanitário. 
Isso significa superação e a superação 
faz parte dos grandes empreendedores e 
a nossa economia será então beneficia-
da com R$ 1,5 bilhão de lucro por ano. 
(Foto: Divulgação Coopavel)

Artigo de Dilvo Grolli
Presidente da Coopavel
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Foz do Iguaçu bate recorde de 
turistas no primeiro semestre

VAMOS VIAJAR?

Foz do Iguaçu, um dos mais importantes des-
tinos turísticos brasileiros, fechou o primeiro 
semestre deste ano com novo recorde de vi-
sitação em seu principal atrativo, as Cataratas 
do Iguaçu. O movimento já é o melhor de to-
dos os tempos no lado brasileiro do Parque 
Nacional do Iguaçu, que abrigam uma das 
sete maravilhas da natureza.
Entre janeiro e junho deste ano, o lado brasi-
leiro do Parque Nacional do Iguaçu recebeu 
908.097 visitantes, um crescimento de 6,4% 
em relação ao ano passado. O número de 
visitação do primeiro semestre indica que o 
atrativo chegará a marca de 1 milhão de turis-
tas antes da marca alcançada no ano anterior.
“Estamos confiantes que o segundo semes-

tre será ainda melhor e fecharemos 2019 
com novo recorde de visitação, pois já temos 
mais de 550 voos extras confirmados para os 
meses de julho e agosto. Setembro, outubro 
e novembro teremos a alta temporada de 
eventos na cidade. E também estamos pre-
senciando um movimento crescente de turis-
tas dos países andinos e dos países que agora 
passaram a ter isenção do visto de entrada no 
Brasil, como Estados Unidos, Canadá, Austrá-
lia e Japão”, afirma o secretário de Turismo, 
Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, 
Gilmar Piolla.

Da assessoria  - Foto Christian Rizzi/ AMN

JOSÉ IVALDECE PEREIRA

contato@revistanovafase.com.br

Após a aprovação da reforma da Previdência em pri-
meiro turno na Câmara dos Deputados, o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, reforçou nesta quinta-feira 
(1º), em Novo Hamburgo (2), que a pasta irá trabalhar 
em duas prioridades neste segundo semestre: pacto 
federativo e reforma tributária.Segundo o ministro, a 
meta é desvincular as receitas para que os Estados não 
acabem em uma situação em que possuem recursos 
em fundos que não podem ser utilizados. Ele afirmou 
que já tem conversado com senadores, deputados, com 
o Tribunal de Contas da União (TCU) e com o Supremo 
Tribunal Federal (STF) sobre um novo pacto federativo 
e tem tido boa disposição por parte dessas instituições.

Paulo Guedes: Duas prioridades 
da Economia para o 2º semestre

AS VOZES DAS REDES 
“Quero tranquilizá-los nesse momento 
porque, apesar das contas do Telegram, 
WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, 
LindedIn, Google+, Netflix, Amazon, Spotify, 
NSA, Lojas Americanas, Tinder e também 
as contas dos diversos provedores de 
e-mail estarem todas elas sendo ‘hackea-
das’ facilmente, molezinha, devo afirmar 
categoricamente que as urnas eletrônicas 
brasileiras, fabricadas na Venezuela, essas 
são  in-vi-o-lá-veis.  E quem não acreditar 
nisso é fascista”. 

Do ‘navegante’ Luiz Paulo Rocha. 

 “Precisamos falar sobre um ‘hacker’ que 
invade o telefone de 1000 pessoas mas não 
sabe ir no site do Intercept e clicar na aba 
‘Contatos’, e por isso precisa da colaboração 
de uma candidata a vice-presidente”. 

Da ‘navegante’ Larissa Guimarães. 

 “Eu continuo perguntando: Quem botou 
o nome do Adélio Bispo como visitante da 
Câmara dos Deputados no dia em que ele 
enfiou a faca na barriga do Bolsonaro?” 
Meme veiculado no WhatsApp com suposta frase 

do jornalista Alexandre Garcia. 

“Fica absolutamente claro que os vazamen-
tos não passam de mais um capítulo da 
interminável novela de terror que é o ‘Lula 
Livre’. O povo brasileiro já percebeu toda a 
trama, não se deixa enganar e manterá seu 
decidido apoio à Lava Jato”. 
Meme veiculado no WhatsApp com suposta frase 

do jurista Modesto Carvalhosa.

PARABÉNS MARIANA!!
Guilherme, Cibele, Mariana e João Lustosa, 
família sorrindo e feliz, comemorando a 
formatura da mais nova doutora da cidade, 
formada pelo Centro Universitário Assis 
Gurgacz.

NÓS E O FGTS 
R$ 379 bilhões é a soma dos saldos de todas as 254 milhões de contas ativas e inativas do 
fundo. Em média, R$ 1.465,84 por conta;  R$ 101,35 é o saldo médio de 84% das contas do 
FGTS – as que têm menos de um salário mínimo;  R$ 3.239,48 é a dívida média do inadim-
plente brasileiro. 63% das famílias brasileiras estavam endividadas em maio;  R$ 500,00 é o 
limite máximo por ano de saque que o governo autorizou nas contas do FGTS;  202% foi o 
rendimento do FGTS entre 1997 e 2017 – abaixo da inflação (250%), da poupança (464%), 
da Bolsa (755%) e do CDI (1.724%). Ter dinheiro no FGTS é perder dinheiro. 
Detalhe: o limite de saque em R$ 500,00 é por cada conta. Assim: quem, por exemplo, tiver 
cinco contas com R$ 500,00 cada, poderá sacar o total, ou seja, R$ 2.500,00.

SINALIZAR RUAS
Todos sabem que nos meses de inverno, 
por conta das chuvas, umidades e outros 
inconvenientes que provocam desgastes das 
sinalizações nas ruas, em especial as faixas 
que sinalizam as pistas, faz-se necessário 
atenção do Poder Público com mais inten-
sidade. Isto vale para Cascavel e todas as 
Prefeiuras na faixa de terra vermelha.



Nova Fase  | 1312 |  Nova Fase

REALIDADE

O prefeito de Nova Santa Rosa, Norberto 
Pinz, participou no dia 15 de julho da última 
sessão ordinária do primeiro semestre de 
2019 da Câmara de Vereadores do muni-
cípio. Na oportunidade o prefeito ocupou 
a tribuna para detalhar aos vereadores as 
obras que serão executadas no município 
com o recurso de R$ 6 milhões, financiados 
junto à Caixa Econômica Federal, por meio 
do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e 
ao Saneamento). O valor financiado teve o 
aval dos vereadores que aprovaram os recur-
sos por meio de Projeto de Lei encaminhado 
à Câmara de Vereadores. 
O valor financiado poderá ser usado em duas 
partes, metade em 2019 e metade em 2020. 
Ou seja, dos R$ 6 milhões contratados, R$ 3 
milhões estarão à disposição da Prefeitura de 
Nova Santa Rosa ainda em 2019 e os demais 
R$ 3 milhões, apenas em 
2020.

AGRADECIMENTO
O prefeito Norberto Pinz, 
fez questão de agra-
decer aos vereadores, 
que desde o início do 
ano acompanharam o 
processo de busca do 
recurso junto à Caixa 
Econômica Federal, até a 
aprovação do projeto por 
ampla maioria. “Agrade-
ço aos vereadores pela 

importante participação na aprovação do 
projeto de lei. A partir dos recursos teremos 
melhorias na nossa cidade, tanto na sede 
como nos distritos, onde faremos pavimen-
tação asfáltica e teremos praticamente 100% 
da sede asfaltada com a ajuda de todos os 
nossos vereadores.” Além disso será possível 
concluir diversas obras que estavam progra-
madas e agora com a liberação do recurso 
sairão do papel para atender diretamente a 
população nova-santa-rosense.

INVESTIMENTOS
De acordo com o prefeito Norberto, com a 
primeira parte do recurso deverá ser feito o 
asfalto em todas as ruas não pavimentadas 
da sede, totalizando 24 mil metros quadra-
dos com investimentos de R$ 1.300.000,00. 
Os outros R$ 1.600.000,00 serão aplicados 

NOVA SANTA ROSA
Prefeito Norberto assina contrato de 

R$ 6 milhões para obras de mobilidade
em pavimentação sobre pedras irregulares 
de ruas e estradas nos distritos do município 
de Nova Santa Rosa, totalizando cerca de 85 
mil metros quadrados.
Com os R$ 3.100.000,00 restantes serão exe-
cutadas as obras de conclusão do Centro de 
Eventos de Nova Santa Rosa, iluminação do 
Lago Municipal Otto Edvino Jerke, melhorias 
na Avenida Tucunduva, pavimentação asfál-
tica no distrito de Alto Santa Fé e Planalto 
do Oeste, e aquisição de dois caminhões 
caçamba para uso da Secretaria de Agricultu-
ra, Meio Ambiente e Infraestrutura.

Fotos: Emanuela Schaedler Schnekemberg

Com informação da Assessoria de Comunica-
ção da Prefeitura de Nova Santa Rosa.
Emanuela Schaedler Schnekemberg

Assessora de Comunica-
ção – Portaria 345/2017.
(45) 9 9993-2934
Prefeitura de Nova Santa 
Rosa
Avenida Tucunduva, 833.
imprensa@novasantaro-
sa.pr.gov.br
www.novasantarosa.
pr.gov.br
(45) 3253-1144 – ramal 
208 (Assessoria de Comu-
nicação)
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Entrou para a história, a manhã de Segunda-
-feira 22 de julho de 2019, quando, foi rea-
lizada a abertura oficial do 42º Campeonato 
Nacional Quarto de Milha, e inaugurado o 
Complexo Esportivo Equestre no Recinto 
de Exposições Clibas de Almeida Prado, na 
cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo.
O evento contou com presença de autorida-
des políticas, diretores da ABQM, da AQHA 
(American Quarter Horse Association) e do 
setor do agronegócio Nacional. O assessor 
técnico da Secretaria de Estado de Desenvol-
vimento Regional, Ronaldo Daher, represen-
tou o governador do Estado de São Paulo, 
João Doria.
O Complexo Esportivo Equestre foi cons-
truído pela ABQM, em parceria com o Siran 

(Sindicato Rural da Alta Noroeste) e a Pre-
feitura Municipal de Araçatuba. O Campeo-
nato Nacional Quarto de Milha e mais dois 
eventos anuais da ABQM aconteciam em 
Avaré-SP e agora serão sediados em Araça-
tuba por 10 anos, em contrato com o Siran. 
Esta edição aconteceu de 20 a 28/07/2019.
Durante seu discurso, o prefeito Dilador 
Borges reforçou  a importância da conquista 
da área do Parque da Fazenda do Estado, 
doada pelo Governo do Estado de Sâo Paulo, 
em 2018, pelo então governador Geraldo 
Alckmin, por intermédio do deputado esta-
dual e presidente da Assembleia Legislativa 
estadual (Alesp), Cauê Macris, autor de 
lei estadual que facilitou a doação de área 
estadual para prefeituras.

ARAÇATUBA inaugura maior Complexo 
Esportivo Equestre da América Latina

“Todos sabem o quanto foi grande 
e árdua a luta para chegarmos até 
aqui. Foram 50 anos de empenho de 
produtores rurais, empresários do 
agronegócio de Araçatuba e entida-
des empenhadas em fazer crescer 
nossa região, e a posse dessa área 
pelo município nos permitiu firmar 
essas parcerias fortes, conseguindo 
um espaço importante para realiza-
ções de eventos e atração de investi-
mentos, tornando Araçatuba ainda 
mais representativa na região e no 
País”, valorizou.
Junto ao prefeito Dilador Borges, integraram 
a mesa a presidente da Câmara Municipal, 
Tieza Lemos Marques; o presidente da 
ABQM, Edilson de Siqueira Varejão Junior 
(Cicinho); o vice-presidente da ABQM, 

Edson Vinícius Oliveira Dias; presidente 
do Siran, Fabio Brancato; Mônica Ribeiro, 
representando o Conselho da ABQM; o 
diretor internacional da ABQM, Marcos Sá; 
o juiz de Direito e desembargador de Justiça 
do Estado de São Paulo, Nilton Santos 
Oliveira; o Coronel PM Paulo Augusto 
Motooka, comandante do CPI-10; presidente 
do Sebrae-SP e vice-presidente do Sistema 
Faesp-Senar/SP, Tirso de Salles Meirelles; 
e representando a ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina, o secretário especial de 
assuntos fundiários e vice-ministro da Agri-
cultura, Nabhan Garcia.
Ao final do evento, o prefeito Dilador 
Borges, entre outros homenageados, recebeu 
placas de homenagem da ABQM e do Siran, 
bem como entregou títulos de Hospede 
Oficial de Araçatuba ao assessor estadual 
Ronaldo Daher e ao vice-ministro da Agri-
cultura, Nabhan Garcia.

No novo recinto, foram nove dias que mostraram ao Brasil inúmeros 
recordes, tanto de inscrições de animais em competição, como na 
quantidade de animais, média de preço em leilão, lote mais caro 
e em relação ao público presente em eventos oficiais a ABQM.

GRANDE CONQUISTA  - O Município de Araçatuba, entra para o calendário mundial dos maiores eventos de equestre e aquece sua economia

DILADOR BORGES, 
Prefeito do Município de 

Araçatuba, deu um grande 
passo em prol da economia 
da cidade e mostra sua alta 
capacidade administrativa 

em  dois anos gestão
“Temos um parque hoje que nos dá condi-
ções de ficar mais 50 anos aqui, crescendo 
gradativamente”.
Foi assim que o presidente da ABQM (As-
sociação Brasileira de Criadores de Cavalo 
Quarto de Milha), Edilson de Siqueira 
Varejão Júnior, o Cicinho, definiu a estrutura 
construída no Recinto de Exposições Clibas 
de Almeida Prado, em Araçatuba (SP), para 
abrigar o 42º Campeonato Nacional da Raça 
Quarto de Milha, o maior da história da 
associação que completa 50 anos em 2019.
Embora as provas do campeonato tenham 
começado no dia 20 de julho, a solenidade 
de abertura oficial do campeonato e inaugu-
ração do maior centro esportivo equestre da 
América Latina foi realizada na manhã de 
segunda-feira 22 de julho, pela ABQM, com 
a presença dos parceiros (Siran – Sindicato 
Rural da Alta Noroeste e Prefeitura de Ara-
çatuba) e autoridades.
Bastante emocionado e durante breve dis-
curso, Cicinho lembrou do ano “turbulento” 
de 2018, quando a ABQM precisou procurar 
novos locais para realizar os eventos da enti-
dade, pois não tinha um parque oficial.
“Esperávamos um ano melhor, mas não 
esperava que seria tão melhor assim. Graças 
a Deus conseguimos inaugurar esse parque, 
em tempo recorde, e fomos muito bem 
recebidos aqui. O povo de Araçatuba nos 
abraçou fortemente e nos deu confiança 

para isso”, disse agradecendo os parceiros e 
sendo aplaudido de pé pelos presentes.
Fábio Brancato, presidente do Siran, também 
citou o tempo recorde de quatro meses para 
a construção das três pistas cobertas e ressal-
tou o empenho de várias pessoas e entidades 
para a viabilização da parceria, começando 
pelos criadores da raça Jamil Buchalla Filho 
e José Macário Perez Pria, até a assinatura 
do contrato entre o Siran e a ABQM para a 
realização de três eventos anuais.

AMPLIAÇÃO
O prefeito Dilador Borges (PSDB), apro-
veitou a presença do assessor técnico da 
Secretaria de Desenvolvimento Regional 
do Estado, Ronaldo Daher, para pedir que 
ele leve ao governador João Doria (PSDB) 
o pedido de doação de mais 25 hectares 
da Fazenda do Estado para a ampliação do 
complexo esportivo em Araçatuba.
De acordo com o prefeito, essa área ficou 
fora da doação na época por problemas com 
a matrícula, o que já teria sido resolvido.
Apesar de elogiar a estrutura do parque, a 
melhor que a ABQM já teve, Cicinho fala 
em crescimento. “Estamos pensando no fu-
turo. Queremos crescer e o esporte empurra 
para isso. O parque é excelente, mas sem 
essa área adicional, não podemos crescer 
mais”, disse em entrevista ao Hojemais 
Araçatuba.

“Temos condições de ficar mais 50 anos”
diz presidente da ABQM sobre a cidade

HOMENAGENS
Durante a cerimônia, a ABQM homenageou 
seis pessoas que foram importantes para 
a realização do evento e da parceria: os 
criadores de cavalo Jamil Buchalla Filho e 
José Macário Perez Pria; o ex-presidente do 
Siran Marco Antonio Viol; o atual presidente 
do Siran, Fábio Brancato; o prefeito de Ara-
çatuba, Dilador Borges; e o diretor do Siran 
e competidor João Mario Geralde. Todos 
receberam uma placa.
O Siran, por sua vez, entregou placas de 
homenagem para o presidente da ABQM, 
Cicinho Varejão; ao vice-presidente da 
ABQM, Emerson Vinicius Oliveira Dias; 
e ao presidente do conselho da ABQM, 
Ricardo Pulzatto, que foi representado por 
Mônica Ribeiro.

PRESENTES
A cerimônia oficial também contou com a 
presença do diretor internacional da ABQM, 
Marcos Sá; do secretário Especial de Assun-
tos Fundiários do Ministério da Agricultura, 
Luiz Antônio Nabhan Garcia; do desembar-
gador do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São 
Paulo), Nilton Santos Oliveira; do presidente 
do conselho deliberativo do Sebrae-SP e 
vice-presidente da Faesp/Senar, Tirso Mei-
relles; do coronel PM Paulo Augusto Leite 
Motooka, entre outras autoridades.

RECINTO - de Exposições Clibas de Almeida Prado, em Araçatuba (SP), sediou o 42º Campeonato Nacional da Raça Quarto de Milha

CIDADE - que abriga dezenas de etnias, cresce rápido com uma nova e importante visão administrativa que tem o apoio da sociedade

ARAÇATUBA RENASCEARAÇATUBA RENASCE
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Segundo números divulgados pelo De-
partamento de Esportes da ABQM, o 42º 
Campeonato Nacional Quarto de Milha de 
Conformação e Trabalho, que movimentou 
entre os dias 20 e 28 de julho, no Recinto 
de Exposições Clibas de Almeida Prado, 
em Araçatuba (SP), alcançou o recorde 
histórico de 8.935 conjuntos inscritos, assim 
composto: 6.586 inscrições pela ABQM; 
576 inscrições pela AQHA; além de 1.773 
de treinos pagos; que foram disputados por 
1.322 competidores, montando em 2.218 
animais de diversas partes do país.

TEAM PENNING CRESCEU
143% PELA ABQM

Esta foi a modalidade que mais reuniu ins-
crições, em relação ao ano passado (2018), 
surpreendentemente, o Team Penning, com 
258 pela ABQM, aumentando 143% e 38 
inscritos pela AQHA (100%). O Breakaway 
Roping, prova exclusiva pela ABQM, ficou 
em segundo com 48 inscrições e aumento de 
129%. A terceira posição em crescimento foi 
ocupada pelo Ranch Sorting com 890 ins-
critos (97%) pela ABQM e 110 pela AQHA 
(120%).

UM POUCO DA HISTÓRIA 
DO NACIONAL

No seu início, em 1978, o Campeonato 
Nacional era realizado em etapas e a cidade 
de Araçatuba passou a ser uma dessas 
sedes, recebendo as provas do Quarto 
de Milha juntamente com seus eventos 
regionais, durante três anos consecutivos: 

Leilões no Nacional totali-
zaram R$ 20,3 milhões

O 42º Campeonato Nacional da Raça Quarto 
de Milha foi reconhecido pelos milhares de 
quartistas e visitantes como o maior evento 
realizado em todos os tempos, ocorrido de 
20 a 28 de julho no Recinto de Exposições 
Clibas de Almeida Prado, em Araçatuba 
(SP). Além das 18 modalidades esportivas, 
os araçatubenses e moradores de várias 
regiões do País tiveram a oportunidade de 
conhecer as inúmeras qualidades do cavalo 
Quarto de Milha, por intermédio de nove 
importantes leilões: Colorado & Talisman, 
Rancho Sky, Parceiros de Raça, JBF Ranch 
& Haras Turato, Haras WV, Ropers’s Stars, 
Two Brothers – Especial Edition, Úbere & 
Sacramento e Belinatto & Romanelli. Todos 
eles apoiados pela ABQM e que movimen-
taram a receita geral de R$ 20.305.950,00. 
Cifra esta corresponde à comercialização de 
289 animais que proporcionaram a arrecada-
ção de R$ 20.154.450,00, pela média de R$ 
69.738,58, além da venda de 45 coberturas 
por R$ 151,5 mil.

DUELO DE ARREPIAR NA
FINAL DO LAÇO INDIVIDUAL

“Todos os olhos estão voltados para o boxe. 
Vão entrar em pista os ‘Top Five’ da final do 
Laço Individual”, avisava o locutor Alessandro 
Mendes. 
Na largada da competição Kenny Afonso da 
Cunha, o Keninho, montando Little Hit Hiz, 
manda uma corda quase perfeita e consegue 
a média de 8s355. Olhou para alto, levan-
tou as mãos e depois abraçou o animal e 
foi aplaudido. Passava a liderar a prova. Em 
seguida, o experiente Otávio Daniel Moreira 
Lopes se prepara, na sela de GSP Dark Del 
Cielo. Precisava então conseguir 8s292. Ten-
são na pista. O público estava em silêncio. 
Lança seu laço certeiro próximo a boca do 
brete e consegue quase o impossível: a mar-
ca de 8s245 e fica com título de campeão da 
Aberta Livre e o destaque da modalidade. O 
público foi ao delírio. O campeão é filho de 
Peeko Del Cielo e Oak Lena HC (Briganlena), 
de propriedade de Gustavo Ronon e saiu da 
criação de Abelardo Ferreira Mendes.

OS MELHORES DO BREAKAWAY ROPING
Como dizem os amantes do Laço, o Bre-
akaway veio pra ficar! A cada evento aumen-
ta a animação e o empenho dos competido-
res. Neste Nacional não foi diferente: pistas 
e arquibancadas lotadas para contemplar 
os shows das categorias Aberta, Amador 
e Amador Principiante Feminina, além da 
disputada Jovem Principiante.
O destaque na Aberta foi Gabriela Sávio 
Mazetto, que acumula 151,25 pontos no 
Ranking, com Alpha Roosters (Roosters Tru 
Luck x Princess JAC - Melodys Dun It), que 
possui Registro de Mérito na classe Amador 
e é de propriedade de Valdir Aparecido 
Massucatto. O conjunto concluiu a prova em 
4s110.

A importada Sugarplum Gun, filha de Colonels Smoking Gun - “Gunner” e Sugarplum 
Chic (Smart Chic Olena), foi o grande destaque de venda durante o 42º Campeona-
to Nacional da Raça Quarto de Milha, realizado no Recinto de Exposições Clibas de 
Almeida Prado, em Araçatuba no Leilão Úbere Ranch & Haras Sacramento. O plantel 
comprador foi o Paddock Ranch, de Itapira, interior do Estado de São Paulo, que a 
arrematou do Úbere Ranch, por R$ 1,2 milhão. 

1984/1985/1986. Pelo crescimento no núme-
ro de inscrições, competidores e animais o 
Nacional passou a ser realizado a partir de 
1989 em uma única etapa. E agora, passado 
todo esse período, Araçatuba recebe o maior 
evento da raça em todos os tempos.

MAIOR COMPLEXO ESPORTIVO 
DA AMÉRICA LATINA

Na comemoração de 50 anos da ABQM, o 
maior e mais esperado presente, foi a inau-
guração do Recinto de Exposições Clibas 
de Almeida Prado, palco que serviu de 
disputas, como o maior complexo esportivo 
equestre da América Latina. A área é de 200 
mil metros quadrados, com três grandes 
arenas, pistas de aquecimento e espaço co-
mercial (mais de 300 estandes com empresas 
de vários segmentos fecharam parcerias 
com a ABQM). Foram investidos mais de R$ 
7 milhões nessa construção, numa parceria 
com o Sindicato Rural da Alta Noroeste 
(Siran) e a Prefeitura de Araçatuba.

ESTILO, FUNCIONALIDADE
E ALTA TECNOLOGIA

“Estilo, funcionalidade e alta tecnolo-
gia são marcas do projeto arquitetônico 
desenvolvido para a construção deste que 
é o parque equestre mais moderno do País. 
Fomos muito além das pistas, que atendem 
requisitos de Bem-Estar Animal e queremos 
proporcionar todo conforto e segurança ao 
nosso público”, destacou Cicinho Varejão, 
presidente da ABQM.

Campeonato Nacional da ABQM bate
recorde histórico de inscrições e vendas

ÉGUA VENDIDA POR R$ 1,2 Mi
MATRIZ IMPORTADA QUARTO DE MILHA VENDIDO POR 
R$ 1,2 MILHÃO NO LEILÃO NACIONAL DE ARAÇATUBA

19 MODALIDADES EM PISTA E MAIS DE 
R$ 1 MILHÃO EM PRÊMIOS

As provas ocorreram em 19 modalidades – 
Apartação, Breakaway Roping, Cinco Tam-
bores, Conformação, Laço Cabeça, Laço em 
Dupla, Laço Individual (Cronômetro), Laço 
Individual (Técnico), Laço Pé, Maneabi-
lidade e Velocidade, Performance Halter, 
Ranch Sorting, Rédeas, Seis Balizas, Team 
Penning, Três Tambores, Western Pleasure e 
Working Cow Horse. Os competidores dispu-
taram prêmios que totalizaram mais de R$ 1 
milhão, além de 1,5 mil troféus e fivelas.

NOVE LEILÕES AGITARAM
O EVENTO QUARTISTA 

Além das acirradas disputas, excelentes 
negócios, também fizeram parte do evento 
com o circuito de leilões, (todos autorizados) 
pela ABQM, nove remates, com a comer-
cialização de mais de 350 animais, que 
movimentou o mercado da raça arrecadando 
cifra superior a R$ 20,3 milhões. 
Foram eles: dia 20 - 19 hs: 3º Leilão 
Colorado Ranch & Talisman Ranch (WV 
Leilões); dia 22 - 19 hs: 1º Leilão Rancho 
Sky (WV Leilões); dia 23 - 19 hs: 13º Leilão 
Parceiros de Raça (WV Leilões); dia 24 - 19 
hs: 7º Leilão JBF Ranch & Haras Turato 
(WV Leilões); dia 25 - 19 hs: 20º Leilão 
WV (WV Leilões); dia 26 - 14 hs: 4º Leilão 
Roper’s Star (CRIAR Leilões) e 19 hs: Leilão 
Two Brothers - Special Edition (CRIAR Lei-
lões); dia 27 - 14 hs: Úbere Ranch & Haras 
Sacramento (WV Leilões) e fechou o ciclo de 
remates 19 hs: com o 9º Leilão Belinatto & 
Romanelli (WV Leilões).

MAIS INFORMAÇÕES:  nas leiloeiras WV 
(18) 3551-9696 ou www.wvleiloes.com.br  e CRIAR 

(31) 3262.3777 ou www.criarleiloes.com.br. 

AMADOR FEMININA
Por esta categoria, venceu Lívia Maria Machi 
de Oliveira trabalhando o animal de sua 
propriedade, Getulio Bar Peppy (Skippy Bar 
Peppy x Candy Special FNS - Go Sugar KRB), e 
marcando o tempo de 3s670.
A campeã da Amador Principiante, com 
tempo de 4s185, foi Tania Aparecida Alves 
montando Helluva Hall (Helluva Chex x Leap 
Yrs Masterpiece - Freckles Playboy), proprie-
dade de Vinicius Silva Moura.

EDUARDO KUCINSKI
Valdir Kucinski, foi abraçar o filho Eduardo Kucinski, um dos destaques do 42º Cam-
peonato Nacional da Raça Quarto de Milha em Araçatuba, que promoveu dois leilões 
com amplo sucesso de comercialização com animais de alta genética do Rancho Two 
Brothers de Umuarama. Vale destacar que, ele comemorou recentemente, 25 anos dedi-
cados a atividade como competidor e criador de animais de raça.

Na comemoração de 50 anos da ABQM, o maior e mais esperado 
presente, foi a inauguração do Recinto de Exposições Clibas de 
Almeida Prado, palco que serviu de disputas, como o maior com-
plexo esportivo equestre da América Latina.

AMADOR MASCULINO 
Os meninos também tiveram sua vez no 
Breakaway, e na Jovem Principiante (13 anos 
ou menos), Diogo Henrique Baldim e Red Lil 
Fama fizeram bonito superando oito conjun-
tos e subiram ao pódio para comemorar o 
tempo de 3s480. Red Lil, uma filha de Peppy 
Playboy San e Playgirl Boonsmall (Trytoplay 
Red Dan) é de propriedade de Milton Apare-
cido Carvalho.
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PARQUE IGUAÇU

Deputado trabalha com duas vertentes: na Câmara e no 
Senado para agilizar o processo e unir as duas regiões.

A proposta de reabertura da Estrada do Colo-
no deu mais um passo importante: o senador 
Elmano Férrer ofereceu parecer favorável ao 
projeto de lei que cria a estrada-parque Ca-
minho do Colono. O parecer do relator segue 
agora para a Comissão de Serviços e Infraes-
trutura do Senado Federal.
“Esse projeto vem tramitando no Congresso 
Nacional desde 2013”, explicou o deputado 
federal Vermelho, autor de um projeto que 
tramita com celeridade na Câmara e já teve 
parecer favorável na Comissão de Viação e 
Transportes.
“Nós entramos em contato com o senador 
Alvaro Dias, que também defende essa pro-
posta, e ele prontamente desengavetou esse 
projeto que dormia nas prateleiras do Sena-
do. Alvaro conseguiu assinatura de 27 sena-
dores para desarquivar o projeto. O parecer 
do senador Elmano Férrer é mais um passo 
importante para atender os anseios das regi-
ões Oeste e Sudoeste, que clamam por essa 
estrada”, afirmou Vermelho.
“Trabalhamos em uma via de mão dupla: 
nosso projeto na Câmara dos Deputados, que 
tramita a passos largos e tem apoio do pre-
sidente Bolsonaro, de Carlos Massa, do MPE 
e MPF e, outro, no Senado da República”, fri-
sou.
Vermelho disse que não importa a “paterni-
dade” desse ou daquele projeto. “Vamos tra-
balhar com as duas vertentes para acelerar 
o projeto. Estamos irmanados com o Alvaro 
Dias pela reabertura dessa estrada que tem 
um significado extraordinário para o povo do 
Paraná”, pontua o deputado.

IMPASSE ANTIGO
“A reabertura da Estrada do Colono é um 
impasse que dura mais de 25 anos. Eu ainda 
era governador quando surgiu o projeto de 
uma estrada-parque moderna, semelhante 
às existentes em países avançados do mun-
do e que se preocupam com a preservação 
ambiental”, comentou o senador Alvaro Dias.
“Seria uma estrada preservacionista e não 
depredadora; com ondulações sonorizadas, 

A gerente de Controladoria e Finanças, Célia 
Regina Hoffmann, foi surpreendida pela Dire-
toria Executiva, superintendentes e agentes 
bancários, que anunciaram a funcionária da 
Copacol como uma das melhores contadoras 
do País, de acordo com a Revista Análise.
Entregue anualmente este prêmio envolve 
profissionais de diversos âmbitos de negócios 
do Brasil e pela 3ª vez consecutiva o nome 
da gestora se desta-
cou entre os premia-
dos. “No ano passado 
eu apontei na lista 
de premiados na 14ª 
colocação e este ano 
houve uma importante 
evolução para 5ª posi-
ção. Acredito que este 
mérito se deva a diver-
sos fatores entre eles o 
apoio da minha famí-
lia que é um alicerce 
fundamental em cada 

grades protetoras, guaritas para fiscalização, 
passagens subterrâneas para os animais, en-
fim, uma estrada moderna, que iria estimular 
a população a cuidar melhor do Parque Na-
cional do Iguaçu”, acrescentou o senador.

PARECER
Em seu parecer, o senador Elmano destaca 
que a criação de uma Estrada-Parque, no an-
tigo leito da Estrada do Colono, poderia au-
mentar a proteção e a vigilância no interior 
do Parque e diminuir o seu isolamento, uma 
vez que aumentaria o acesso de visitantes e 
de moradores da região às riquezas do Par-
que, estabelecendo um “grupo de defensores 
voluntários” dos recursos naturais.
Outro ponto em destaque no relatório é a ex-
pansão das áreas abertas à visitação pública 
no PNI, já que atualmente o uso público se 
restringe à área das Cataratas do Iguaçu. “A 
reabertura da estrada harmoniza-se com a 
atual situação das áreas protegidas localiza-

etapa da minha vida, a minha equipe que se 
dedica para cada resultado, a diretoria da co-
operativa que apoia cada decisão tomada e 
também aos agentes financeiros que somam 
muito na minha carreira durante as negocia-
ções”, disse a homenageada.
Com direito a placa de homenagem, quadro 
de assinatura e um café da manhã especial, 
Célia se diz grata por todos os desafios ven-

ESTRADA DO COLONO
Deputado VERMELHO e senador 
ALVARO DIAS unidos pela reabertura

Funcionária da COPACOL é premiada 
como uma das melhores do País

cidos até aqui. “No último ano tivemos um 
rendimento financeiro difícil para todos os 
âmbitos e mesmo com esse resultado conse-
guimos vencer as adversidades. Eu acredito 
que são nestes momentos que conseguimos 
amadurecer para crescer”, mencionou Célia.
Ao longo das homenagens prestadas tanto 
pela equipe, como pelos agentes, um depoi-
mento especial chamou a atenção da colabo-
radora premiada pela 3ª vez, o presidente da 
Copacol, Valter Pitol. “Sentimos orgulho em 
contar com uma colaboradora como a Célia 
que em seus 39 anos de carreira dentro da 
Copacol sempre se permitiu aprender, evoluir 

em todas as ocasiões. 
Hoje, quero em nome 
da diretoria executiva 
da Cooperativa ex-
pressar nosso senti-
mento de gratidão por 
esta trajetória e dese-
jar que ela continue 
sendo de conquistas”, 
finalizou Pitol.

Para atender o crescimento do complexo 
avícola da Copacol e da Unitá, visando ser 
autossuficiente na incubação de ovos, foram 
investidos R$ 32 milhões na ampliação do 
Incubatório de Goioerê, para incubar 15 mi-
lhões de ovos por mês.
Somando com os 7 milhões de ovos incuba-
dos em Nova Aurora, serão 22 milhões de 
ovos, a capacidade de incubação nas duas 
estruturas da Copacol por mês.
Com uma média de 85% de eclosão dos ovos, 

serão produzidos aproximadamente 19 mi-
lhões de pintainhos por mês, para atender o 
alojamento nas propriedades dos avicultores 
integrados da Copacol e da Unitá.
A partir do dia 15 de julho, a parte que foi am-
pliada em Goioerê, já vai começar a receber 
os primeiros lotes de ovos para serem incu-
bados, na estrutura que é considerada uma 
das maiores e mais modernas do Brasil.
Segundo o presidente da Copacol e da Uni-
tá, Valter Pitol, os investimentos realizados 

COPACOL
investe R$ 32 milhões na ampliação do Incubatório

visam atender a demanda de pintainhos com 
qualidade, principalmente com o aumento da 
capacidade de abate da Unidade Industrial de 
Aves da Unitá em Ubiratã. 
“Vamos ser autossuficientes na produção de 
ovos férteis dominando toda a cadeia de pro-
dução, para oferecer pintainhos de qualidade 
para os nossos produtores integrados, sem-
pre em busca dos melhores índices de efici-
ência produtiva dentro da nossa integração”, 
afirma o presidente Pitol.

O projeto do deputado Vermelho é simples e 
está tramitando rapidamente na Câmara dos 
Deputados.  Seu bojo altera a Lei 9985 e cria a 
unidade de conservação Estrada-Parque. 
Na prática, o projeto permitirá a reabertura 
da Estrada do Colono, que liga as regiões Oes-
te e Sudoeste. O trecho, de 17 quilômetros, 
corta o Parque Nacional do Iguaçu entre Ser-
ranópolis do Iguaçu e Capanema.
Segundo o projeto de Vermelho, a área ocu-
pada pela Estrada do Colono representa ape-
nas 0,003586956%, da totalidade do parque, 
“sendo insignificante diante do tamanho do 
parque e da sua importância social e econô-
mica para o povo paranaense”.
A reabertura da Estrada do Colono foi uma 
das bandeiras defendidas por Vermelho du-
rante a campanha eleitoral. Ele assumiu em 
1º de fevereiro e já no dia 20 protocolou o 
projeto de lei 984/2019 criando a categoria 
de unidade de conservação estrada-parque.
A partir da apresentação do projeto, Verme-
lho tem acompanhado passo a passo sua tra-
mitação. A aprovação unânime na Comissão 
de Transportes representa um degrau impor-
tante. Agora vamos brigar para ele passar nas 
demais comissões”, diz Vermelho.

ESTRADA DO COLONO 
com apoio de 

Bolsonaro e Massa

das no país vizinho, a Argentina. A abertura 
da Estrada do Colono fomentaria o ecoturis-
mo nessa região do Paraná”.



Nova Fase  | 2120 |  Nova Fase

A Expo Rondon 2019 foi um grande sucesso. 
De acordo com os organizadores, o público 
estimado de pessoas que passaram pelo 
evento entre os dias 25 e 28 de julho foi de 
150 mil. O ponto alto da festa foi no domin-
go, com a realização da 40ª Festa Nacional do 
Boi no Rolete, durante a qual passaram mais 
de 50 mil pessoas pelo parque de exposições.
Conhecida por ser uma festa de gastronomia, 
diversão e negócios, a Expo Rondon deste 
ano também ficou marcada pela solidarie-
dade. Até o dia 22 de julho, 40 toneladas de 
alimentos foram trocadas por ingressos. Com 
tamanha arrecadação, em breve, diversas fa-
mílias e entidades serão beneficiadas.
De acordo com o diretor-presidente da 
PROEM (Fundação Promotora de Eventos), 
Anderson Loffi, os três shows nacionais no 
Estádio Municipal Valdir Schneider também 
foram de grande sucesso e de bastante elo-
gios. A Casa Cultural, com uma ampla diversi-
dade, esteve sempre com excelente público, 
e muitas vezes lotada. O rodeio e a prova dos 
três tambores também foram considerados 
um grande sucesso de público.
Milhares de pessoas também prestigiaram os 
restaurantes do CTG e Alemão, que contaram 
com variados pratos, além do Café Colonial e 
da praça de alimentação.
Uma das grandes novidades da edição des-
te ano foi a Expo Kids, na Casa Cultural, na 
tarde de domingo. Houve diversas opções 
de brinquedos disponíveis para as crianças 
brincarem. 

A Cooperativa Agroindustrial Copagril lançou 
na noite de 25 de julho a marca e o slogan 
para a campanha dos 50 anos da cooperati-
va, que serão comemorados em 2020, quan-
do será realizada uma grande campanha 
das atividades e ações, incorporando todas 
as áreas de atendimento e participação. 
O lançamento foi realizado no estande da 
cooperativa dentro da Expo Rondon e assim, 
somando-se ao grande evento do município 
de Marechal Cândido Rondon. Ato que con-
tou com a participação da diretoria executi-
va, conselheiros, autoridades, convidados e 
público em geral.

O parque de diversões também contou com 
muitas novidades e sempre teve bom pú-
blico. Durante a feita Expomar, centenas de 
empresas puderam expor as suas marcas e 
produtos e, mais uma vez, foi um sucesso de 
vendas e de visitantes. A Expopecuária apre-
sentou animais de ponta, além de empresas 
do ramo do agronegócio.

AVALIAÇÃO
“Estamos satisfeitos com a Expo Rondon. 
Uma festa que é preparada durante um ano 
todo e executada em praticamente cinco 
dias, cria muita responsabilidade e, para 
isso, deve haver uma sincronia muito grande 
para dar tudo certo”, disse o prefeito Marcio 
Rauber.
“Agradecemos a Acimacar pelo grande apoio 
com a Expomar e por tudo aquilo que repre-
senta, aos nossos parceiros, patrocinadores, 
às empresas prestadoras de serviços, às for-
ças policiais, à imprensa em geral, o público 
presente nesses quatro dias, às equipes Boi 
no Rolete, às comunidades religiosas, que 
ajudaram na troca de alimentos por ingres-
sos para os shows. Gostaria de agradecer 
também à PROEM, CCO e de forma muito 
especial os servidores públicos, pois sem 
eles, não seria possível organizar essa festa 
do município”, concluiu o chefe do executivo.
Segundo Anderson Loffi, a avaliação da Expo 
Rondon é a melhor possível. “A gente encon-
trou durante a festa a felicidade e a alegria 
no semblante das pessoas e isso nos deixa 

No próximo dia 9 de agosto, a Copagril com-
pletará 49 anos, mas as ações para a grande 
comemoração do cinquentenário já inicia-
ram, em especial com a nova identidade da 
marca e slogan: “O valor está nas pessoas”. 
Um conceito que busca a valorização dos 
grandes responsáveis pelo marco dos 50 
anos, as pessoas, um slogan pautado naquilo 
que é mais importante para a cooperativa e 
que ao mesmo tempo, está em sua origem, a 
união das pessoas.
O slogan lançado para campanha comemo-
rativa da Copagril se remete às pessoas que 
fizeram a história da cooperativa, que iniciou 
em 1970 quando produtores rurais sentiram 
a necessidade de se unir para o desenvolvi-
mento e progresso, assim como, a caracterís-
tica mais marcante do cooperativismo e sua 
essência, as pessoas. 
Conforme destaca o diretor-presidente da 
Copagril, Ricardo Sílvio Chapla, tudo se faz 
pelas pessoas. “Uma estrutura boa é impor-
tante, mas também as 
pessoas são fundamen-
tais, são elas que fazem 
acontecer”, aponta.
A nova identidade 
foi elaborada para 
destacar a grande força 
da Copagril, as pessoas 
que fizeram, fazem e 
ainda farão a história 
de desenvolvimento da 
cooperativa, são eles: 
cooperados, colabo-
radores, clientes e 
parceiros. São homens 
e mulheres que plan-

satisfeitos, porque trabalhamos muito para 
isso. Já estamos pensando em novas alterna-
tivas para a Expo 2020, na grade de shows, 
na logística do estádio, em ter um palco al-
ternativo, além da construção de novos ba-
nheiros e diversas outras situações”, desta-
cou Loffi.

SEGURANÇA
Novamente, a questão segurança foi exitosa 
na Expo Rondon. “Pouquíssimas ocorrências. 
Todas as condições necessárias foram ofer-
tadas para as polícias, para que pudessem 
realizar um trabalho a contento”, frisou o 
secretário de Mobilidade Urbana, Coronel 
Welyngton Alves da Rosa.
“Em nome do prefeito Marcio Rauber, agra-
deço às forças de segurança, que estiveram 
representadas pela Polícia Militar, através 
da 2ª Companhia, a cavalaria que veio de 
Cascavel, o Batalhão de Polícia de Fronteira, 
que estava com um caminhão de platafor-
ma elevada que monitorava todos os locais 
do parque, a Polícia Civil, que montou em 
um ônibus uma delegacia, além da PRE e 
PRF, que fizeram a segurança das rodovias. 
Agradecemos também o empenho da equi-
pe de segurança contratada pelo município, 
que fez um excelente trabalho. Graças a essa 
união de forças, todos que passaram pela 
Expo Rondon tiveram uma grande sensação 
de segurança”, completou o Coronel.

Fonte: jornal O Presente

tam, que colhem, que criam, comercializam, 
industrializam e fazem a parte da Copagril 
todos os dias.
O presidente ainda explica que a escolha do 
lançamento na festa foi importante, pois a 
festa é destaque em nível nacional e trata-se 
de uma amostra de tudo que se trabalha no 
município e região. “Lançamos o slogan e 
entramos no planejamento e programação 
daquilo que buscamos para os 50 anos da 
Copagril, com muitas surpresas”, completou.
O ponto de partida da campanha de 50 anos 
será em janeiro de 2020, quando a contagem 
regressiva iniciará para os 50 anos. Para mar-
car o ano serão preparadas várias atividades 
alusivas ao cinquentenário, especialmente 
a maior campanha promocional da coope-
rativa.

BOI NO ROLETE - Expo Rondon é uma festa preparada durante um ano todo e executada em cinco dias para milhares de pessoas

O PRESIDENTE - Ricardo Sílvio Chapla, falou 
dos investimentos e do futuro da Copagril

COPAGRIL 50 ANOS - comemorações do cinquentenário já iniciaram, com a nova identidade da marca e slogan: “O valor está nas pessoas” 

150 mil pessoas na Expo Rondon 2019

COPAGRIL RUMO AOS 50 ANOS

MARECHAL CÂNDIDO RONDON

Por: Tainã Felipe Cerny / Assessoria da Copagril
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A usina de Itaipu vai apoiar a criação de um 
Centro Integrado de Inteligência em Foz do 
Iguaçu, no Paraná. 
Para tanto, representantes da binacional te-
rão um encontro com o Ministério da Justiça 
e Segurança para tratar do assunto.
A informação foi durante encontro inédito da 
diretoria da binacional com todas as forças 

de defesa e órgãos de segurança da região 
onde está a usina. O projeto-piloto foi idea-
lizado pelo ministro Sérgio Moro e reforça o 
trabalho de integração e inteligência entre 
as forças de segurança no combate ao crime 
organizado.
Para o diretor-geral brasileiro de Itaipu, gene-
ral Joaquim Silva e Luna, os 187 km de fron-

Itaipu apoia  Centro Integrado de Inteligência em Foz
teira da região trinacional (Brasil, Paraguai e 
Argentina) geram a necessidade de uma de-
fesa conjunta e constante.
Ele recebeu pela primeira vez de forma con-
junta todas as forças de defesa e os órgãos 
de segurança que têm atuação na região para 
falar da cooperação entre essas instituições e 
da participação da Itaipu. Só em convênios e 
parcerias, a usina investiu R$ 27 milhões em 
segurança, desde 2015, e prevê outros R$ 13 
milhões para a mesma finalidade.
Outros projetos importantes para reforçar a 
segurança na região são o apoio à implanta-
ção do sistema E-gates, de controle migrató-
rio na fronteira com a Argentina, e a implan-
tação de um sistema de monitoramento por 
câmeras de reconhecimento facial e de pla-
cas de veículos na Ponte da Amizade, entre 
Brasil e Paraguai.

Colaborou: Imprensa Itaipu
Foto: Alexandre Marchetti/Itaipu Binacional

O governo do Paraná assinou no dia (1º de agosto), a ordem de serviço para dar início às obras 
da Ponte da Integração Brasil-Paraguai, que ligará Foz do Iguaçu à cidade paraguaia de Presi-
dente Franco. O Estado será responsável pela gestão das obras da ponte que, quando concluí-
da, tornará a região de fronteira um “hub” regional, permitindo o incremento de importações 
e exportações na América do Sul.
A outra Ponte Internacional ligará Carmelo Peralta (Departamento de Alto Paraguai), a Porto 
Murtinho, no Mato Grosso do Sul. Enquanto a ponte Foz-Presidente Franco será custeada pela 
margem brasileira de Itaipu, a ponte ligando o Paraguai ao Mato Grosso do Sul será financiada 
pela margem paraguaia da empresa.
As ligações fomentarão o intercâmbio de produtos e novos negócios, principalmente entre o 
Brasil, o Paraguai, a Argentina, o Chile e a Bolívia. Futuramente, as obras facilitarão também a 
integração com outros países da região.
A construção da ponte entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco terá um custo previsto de R$ 
448,6 milhões, incluindo, no lado brasileiro, o acesso à BR-277 – a Perimetral Leste.

DI Itaipu /Foto: Rodrigo Félix Leal/ANPr

Brasil e Paraguai: Ponte da Integração
UNIDOS -  Luna e Silva, Diretor Geral de Itaipu e governador Carlos Massa, do Paraná

NOTÍCIAS DE ITAIPU

Com um vasto currículo, a advogada Ma-
riana Favoreto Thiele, 38 anos, funcionária 
de carreira de Itaipu, é a nova diretora 
jurídica da usina binacional. Ela substitui o 
advogado Cezar Ziliotto, que ficou no cargo 
durante sete anos e meio. A nomeação foi 
publicada em Diário Oficial da União e leva 
a assinatura do presidente da República, Jair 
Bolsonaro e do ministro de Minas e Energia, 
Bento Albuquerque. A posse ocorreu em 
solenidade no Centro Executivo de Itaipu, 
em Foz do Iguaçu no último dia 06.
Terceira mulher a assumir o cargo de direto-
ra em toda a história da margem esquerda 
da usina de Itaipu e quinta “prata da casa” 
a ser nomeada para um cargo de diretoria, 
Mariana tem 17 anos de empresa. Ela é o 
quinto nome escolhido pelo presidente Bol-
sonaro para compor a equipe do diretor-ge-
ral brasileiro, general Joaquim Silva e Luna. 
A Diretoria Executiva de Itaipu é composta 
por 12 diretores, seis deles brasileiros e 
outros seis paraguaios.
O primeiro a ser nomeado pelo presiden-
te Bolsonaro foi o general Joaquim Silva 
e Luna, seguido do almirante Anatalicio 
Risden Junior, na Diretoria Financeira Exe-
cutiva, do general Luiz Felipe Carbonell, na 
Diretoria de Coordenação e do engenheiro 
Celso Villar Torino, empregado de carreira 
da Itaipu.

MARIANA NA JURÍDICA

NOTÍCIAS DE ITAIPU
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Mais uma vez a Artefacto traz requinte e inovação 
na quinta edição da ExpoConstruindo em Cascavel 
com modelos inusitados e muita personalidade.
Especializada na produção de portas, a Artefac-
to possui várias opções em portas residenciais, 
hospitalares e comerciais em qualquer tamanho, 

modelo e cor que podem ser: portas maciças com 
revestimento em PVC ou alumínio, em alumínio 
composto com pintura automotiva, externas em 
madeiras nobres, com pintura em lacca ou PU, pi-
votantes, portas paineis e rodapés. Peças únicas e 
de qualidade garantida que só a Artefacto oferece.

ARTEFACTO: INOVAÇÃO 
E SUCESSO EM CASCAVEL

(45) 3326-6820
45) 99932-9747 Esequiel   |  (45) 99913-0441 Maiquiel 
Rua União, 764 - 14 de Novembro, Cascavel.

 Artefactomarcenaria
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TURISMO &
DESTAQUES

Cristina Lira
crislira80@gmail.com
www.cristinalira.com

cristinaliraturismo

Blog Turismo por Cristina Lira

14º FESTIVAL 
DAS CATARATAS 
SUPERA 
EXPECTATIVAS
Um dos mais importantes eventos do Turismo 
brasileiro, o 14º Festival das Cataratas, foi aber-
to oficialmente no dia 12 de junho, no Centro 
de eventos do Recanto das Cataratas Thermas 
Resort & Convention, em Foz do Iguaçu, no Pa-
raná, com a presença das personalidades bra-
sileiras e do estado do Paraná, entre os quais o 
ministro do Turismo do Brasil, Marcelo Álvaro 
Antonio, governador Ratinho Junior, vice go-
vernador Darci Piana, ministra do Turismo do 
Paraguai, Sofia Montiel, prefeito de Foz, Chico 
Brasileiro, secretário de turismo, Gilmar Piola, 
presidente da FHBA, Alexandre Sampaio, se-
cretários de turismo de estados e municípios, 
convidados, imprensa convidada. 
O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio 
afirmou que o turismo vive no seu melhor mo-
mento, e pontuou as conquistas até o momen-
to, destacando , abertura do capital das com-
panhias aéreas às estrangeiras, entre outras 
novidades. O ministro revelou que o turismo 
, principal atividade econômica do país é um 
importante vetor de desenvolvimento social, 
disse ele. De acordo com o ministro, o Brasil 
vive um novo momento no turismo, com a im-
plantação de ações que impulsionem o setor, 
como, por exemplo, a isenção do visto para que 
turistas de quatro países (Estados Unidos, Aus-
trália, Japão e Canadá) visitem o país. “O Brasil 
é um país continental com praias maravilhosas, 
uma gastronomia única e o ‘número um’ em 
recursos naturais”. Ele ainda elogiou a inicia-
tiva do Governo do Paraná em criar um canal 
de televisão com programação exclusiva sobre 
turismo (a TV Paraná Turismo) e a utilização de 
35% do orçamento da Comunicação em ações 
relacionadas ao setor. 
O idealizador e coordenador geral do festival, 
empresário Paulo Angeli,ressaltou que cada 
dia o festival está cada vez melhor, mais boni-
to e desejou a todos bons negócios. O Festival 
deverá receber mais de 8 mil pessoas, com ca-
ravanas do Brasil, Argentina e Uruguai. 

Depois da cerimônia foi entregue o troféu Ami-
gos do festival a várias personalidades. Após a 
cerimônia de abertura foi realizado um coque-
tel na pergula da piscina do Recanto Cataratas, 
com apoio do Paraguai, com apresentações de 
danças folclóricas e gastronomia variada.
Pela manhã, foi feito o lançamento do Investe 
Turismo do Paraná, com a presença do ministro 
do Turismo do Brasil, Marcelo Álvaro Antonio 
e demais autoridades do estado do Paraná . O 
projeto com apoio do Sebrae, Ministério do Tu-
rismo contempla ações nos estados brasileiros 
e suas importantes rotas turísticas fortalecen-
do toda a cadeia produtiva do turismo.

TROFÉU AMIGO DO FESTIVAL
Como já é tradição, em reconhecimento ao 
trabalho desenvolvido no turismo, a organiza-
ção do Festival das Cataratas entregou o Tro-
féu Amigo do Festival a cinco personalidades 
durante a abertura do evento: Marcelo Álvaro 
Antônio, ministro do Turismo; Sofia Montiel, 
ministra do Turismo do Paraguai; Vermelho, 
deputado federal (representado por Sérgio 
Beltrame); Márcio Nunes, secretário de Desen-
volvimento Sustentável e Turismo do Paraná; 
e Luiz Moreira, empresário em Foz do Iguaçu.
A programação contou ainda com diversos 

eventos paralelos como Rodada de Negócios, 
Salão de Turismo Cultural e Espiritualidade, Sa-
lão MICE Cataratas, Hackatour Cataratas, Salão 
do Vinho Argentino, Fórum Internacional de 
Turismo do Iguassu, Arena Gastronômica, além 
de capacitações, visitas técnicas e eventos so-
ciais.O Festival das Cataratas é uma realização 
da Secretaria Municipal de Turismo, com orga-
nização da De Angeli e patrocínio da Fecomér-
cio, CNC e Fundo Iguaçu.

RECORDE DE VISITANTES 
O Festival das Cataratas  superou as expectati-
vas e fechou a sua 14ª edição com os melho-
res resultados de sua história nesta sexta-feira 
(14). Nos três dias, 8785 pessoas circularam 
pelos eventos paralelos e complementares no 
Rafain Palace Hotel & Convention, movimen-
tando a economia local e gerando bons negó-
cios. O Festival recebeu caravanas de agentes 
de viagens, nacionais e internacionais. Cerca 
de 250 jornalistas estiveram presentes. Os jior-
naistas participaram de passeios no Kattama-
ram II, pelo rio Paraná e também participaram 
de almoços e jantares nos restaurantes da cida-
de, com a presença do secretário de turismo de 
Foz do Iguaçu, Gilmar Piolla.

Paulo Angeli 
com o ministro 
Marcelo

Festival das Cataratas 



Nova Fase  | 3130 |  Nova Fase

SEU CANAL
DAS TRÊS

FRONTEIRAS

Patricia Limah
 patricialimahoficial
 Patricia Limah

beminparaguay

Bem in Paraguay

Bem in Paraguay

Localizada aos pés da Cordilheira dos Andes, 
no oeste da Argentina, está cidade de Men-
doza, que além de oferecer ótimos vinhos, 
tem paisagens maravilhosas, muita história 
e cultura. Sua região é responsável por 80% 
dos vinhos produzidos no país e existem 
mais de cem bodegas (vinícolas) abertas à vi-
sitação. Visitei o local no inverno, quando as 
estações de esqui abrem e atraem milhares 
de turistas para as montanhas. Realmente 
é uma vista inesquecível. Mas a atração do 
verão são os parreirais floridos e cheios de 
cachos de uva. O que pode ser propício para 
ver de perto a Capital Mundial do Vinho fa-
zendo sua charmosa colheita. 
Deixo aqui carinhosamente algumas dicas de 
bodegas que visitei, para que você possa co-
nhecer. Primeiramente fui a Bodega Renacer. 

Com a Cordilheira dos Andes cheia de neve 
ao fundo pude apreciar um dos meus vinhos 
preferidos: Milamore. E a degustação além 
de deliciosa é uma injeção de cultura.
A bodega seguinte foi a Vinorum. Famosa 
por estrelar o Go Malbec, um dos premiados 
vinhos argentinos, o local possui em seu es-
paço de visitação um museu que conta a his-
tória da evolução do processo de fabricação 
do vinho, bem como quando tudo começou, 
quando a bebida era servida somente para 
Reis e Rainhas. 
Após, fui a Bodega Huarpes e Riglos. Uma 
verdadeira imersão à história dos índios, que 
usaram a água do desgelo das montanhas 
para irrigar as fazendas, propiciando a esta 
bodega um vinho único e indescritível. 
E para fechar com chave de ouro, fomos con-
vidados a conhecer a Bodega Gaucheszco, 
que traz em sua fórmula Mauricio Vegetti, o 

premiado jovem enólogo do ano. Confesso 
que o vinho é aveludado, nunca havia prova-
do algo tão diferente e harmonioso. Não sou 
uma expert, mas tenho que parabenizar o 
projeto incrível de espumantes que ele está 
fazendo, chamado LUI. 
E por aqui finalizo minha viagem ao paraíso. 
Amei tanto que após a feira de Oda al Vino 
em Puerto Iguazú, que acontecerá nos dias 
6 e 7 de setembro, onde todas estas bode-
gas estarão presentes fazendo degustações, 
já está nos meus planos e do maridão Luiz 
Silvério, visitar novamente este lugar mági-
co. Quem quiser saber um pouco mais sobre 
esta expedição ao vinho, pode entrar no meu 
Instagram, IGTV completo de todas as bode-
gas. Beijos de vinho a todos, e até a próxima...

Av. das Cataratas, 1749
Foz do Iguaçu - Paraná - Brasil

www.rafainchurrascaria.com.br

O maior número de danças nacionais 
apresentadas em um jantar com show.

SHOW

+55 453523.1177 

Av. das Cataratas, 1749
Foz do Iguaçu - Paraná - Brasil

www.rafainchurrascaria.com.br

O maior número de danças nacionais 
apresentadas em um jantar com show.

SHOW

+55 45 3523.1177 

Av. das Cataratas, 1749
Foz do Iguaçu - Paraná - Brasil

www.rafainchurrascaria.com.br

O maior número de danças nacionais 
apresentadas em um jantar com show.

SHOW

+55 45 3523.1177 

SHOWS DE GASTRONOMIA

FOZ DO IGUAÇU - PARANÁ

SHOWS DE GASTRONOMIA
reservas: (55) 45 35231177
FOZ DO IGUAÇU - PARANÁ
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Neo Mint

FASHION
TREND

Naty Nazari
natynazari@gmail.com

natynazari

O Inverno ainda nem chegou ao fim mas já 
estamos de olho nas tendências da próxima 
estação! As cores candy vem com tudo e o 
grande destaque vai para o Neo Mint, tam-
bém conhecido como Verde Menta.
Ele promete fazer tanto sucesso quanto o 
rosa quartzo e o azul serenity (lembram de-
les?) com o diferencial que o verde é neutro 
e unissex. O Neo Mint é um tom suave, que 
acalma, e já está fazendo sucesso no street 
style mundo afora! Estou doida para me jo-
gar nessa trend.

Após passar por uma grande reformulação 
da marca, o complexo Jurema Águas Quen-
tes abriu em agosto seu novo produto, o seu 
novo produto: o Jardins de Jurema Conven-
tion & Termas Resort. Com infraestrutura de 
alta tecnologia para receber eventos de mais 
de mil pessoas, o novo resort recebeu inves-
timento de R$ 120 milhões, inserindo ainda 
mais o empreendimento, localizado na cida-
de de Iretama, no Paraná, no radar de gran-
des empresas para a realização de eventos 
de alto padrão na região – a apenas 135 km 
do aeroporto de Maringá e de fácil acesso via 
terrestre.
Com o novo resort, de 40 mil metros quadra-
dos de área construída, o destino se torna 
apto para receber o público de MICE (Mee-
tings, Incentives, Conferences and Exhibitions 
- Encontros, Incentivos, Conferências e Feiras, 

em português). 
O Centro de Eventos possui equipamentos 
de tecnologia de ponta em dez salas integra-
das, permitindo que o tamanho do espaço se 
adapte conforme as necessidades dos orga-
nizadores.
O resort é o segundo empreendimento do 
complexo turístico que já conta com o Lagos 
de Jurema Termas Resort, voltado para o la-
zer. “Existe uma demanda para isso na região 
e o Jardins de Jurema vem para atender esse 
público com um dos melhores produtos da 
região sul do país para receber os mais varia-
dos tipos de eventos”, afirma Nilson Bernal, 
diretor-presidente e CEO de Jurema Águas 
Quentes.
As acomodações, que também contam com 
opções para Pessoas com Deficiência (PcD), 
somam mais 114 quartos à operação de Ju-

JARDINS DE JUREMA -  localizado na cidade de Iretama, no Paraná, no radar de grandes empresas para a realização de eventos de alto padrão

LAZER E PRAZER -  Jardins de Jurema Convention & Termas Resort, com infraestrutura de alta tecnologia para receber famílias e eventos

Novo resort traz nesta primeira fase 114 apartamentos e área de conven-
ções com salas equipadas para receber mais de mil pessoas

rema Águas Quentes em sua primeira fase. 
As categorias são a Superior, Superior Plus 
(1, 2 e 3) e Premium, todas equipadas com 
TV, frigobar, ar condicionado, telefone, cofre, 
secador de cabelos e abastecidos com água 
mineral termal.
A marca registrada do complexo turístico 
também é um dos destaques do novo em-
preendimento. Ao todo, o destino ganha 10 
novas piscinas de águas naturalmente quen-
tes à 42°C, classificadas como “água mineral 
hipertermal, alcalino-bicarbonatada, fluore-
tada e sulforosa”, e uma fria, totalizando três 
mil metros quadrados. Além disso, os hóspe-
des também poderão usufruir de dois bares 
molhados, dois restaurantes (gastronomia 
contemporânea e internacional, em sistema 
de buffet e à la carte), cave, bares molhados, 
área de lazer com quadras de tênis e beach 
tennis, mini golf, salas de jogos, baby room, 
piscina de hidromassagem e área de ofurôs.

JARDINS DE JUREMA
Jardins de Jurema Convention & Termas Resort 

traz espaço para grandes eventos no Paraná

IRETAMA-PR
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CAFÉ &
ELAS

Julia Inomata
juliainomata@hotmail.com

Empresária Destaque!

Julia e Julia Modas

Dejanne Tormen Marchese e Doris Tormen Zordan

pessoas, com 2 noites de espetáculos. Juntas 
produziram grandes espetáculos, festivais de 
danças, e eventos culturais, sempre emocio-
nando o público, trazendo a magia dos movi-
mentos do corpo, através da dança, tornan-
do cada apresentação inesquecível. 
Dejan Danças completa 43 anos e consoli-
dou-se como uma das mais completas es-
colas de Danças da região oeste do Paraná.  
Encantando gerações, sempre à frente do 
tempo, oferecendo um exclusivo padrão de 
qualidade, pontuando na técnica e compe-
tência de seus profissionais, o trabalho sé-
rio e técnico, realizado pela Dejan Danças, é 
percebido pela participação e continuidade 
das famílias cascavelenses que prestigiam e 
confiam em seus trabalhos. É considerada 
uma escola que ensina o que há de mais im-
portante e mais atual no mundo da dança, 
possui instalações que obedecem rigorosa-
mente os padrões exigidos pela dança. Seus 
profissionais se especializam e atualizam-se 
constantemente no Brasil, e no exterior. 
Dejanne em sua longa caminhada realizou 
muito eventos culturais, sociais e esportivos 
da região, sendo que pelas suas excelentes 
apresentações recebeu troféus e menções 
honrosas, pelo brilhante trabalho que rea-
lizou e pelo pioneirismo recebeu em 2018 
“Votos de Louvor e reconhecimento” da As-
sembléia Legislativa do Estado do Paraná, e 
neste ano recebeu “Votos de Louvor e Con-
gratulações”, pela Câmara de Vereadores de 
Cascavel. 
São quatro décadas de muito trabalho, dedi-
cação, participando do desenvolvimento da 
cultura e da educação de muitas gerações, 
e a credibilidade foi adquirida com o tempo, 
e conquistada ano após ano, tornando-se 
uma escola de referência na arte da dança. A 
qualidade e técnica aplicadas deram oportu-
nidades a diversos bailarinos e bailarinas da 
Dejan Danças, ingressarem na Escola de Bal-
let do Teatro Guaíra em Curitiba, e em outras 
Companhias de Danças, inclusive no exterior.
Para Dejanne, “é um orgulho poder contar 
esta história de amor a dança e receber agra-
decimentos de bailarinas e bailarinos que 
passaram ou continuam fazendo parte desse 
sonho que é Ensinar passos para toda vida.”

Iguaçu, hoje Av. Tancredo Neves, próximo da 
Praça do Imigrante. Em pouco tempo, mu-
dou-se para a Av. Brasil, esquina com a Rua 
Olavo Bilac, onde permanece até hoje, desde 
1979.
Dejanne sempre contou com o apoio e par-
ceria de sua irmã Doris Tormen Zordan, bai-
larina e coreógrafa, formada pelas escolas 
de Dança Shalma Chemale e Vera Bublitz em 
Porto Alegre/RS. As duas com um currículo 
irretocável,  já participaram de cursos de 
danças nos Estados Unidos, nas Academias 
Columbus Center, Alvin Alley American Dan-
ce Theather e JôJo’s Dance Factory, estudan-
do com nomes famosos da dança na época. 
Doris veio fazer parte da Dejan Danças no 
ano de 1980. Juntas idealizaram o 1º Festi-
val de Danças no Ginásio de Esportes Sérgio 
Mauro Festugato. Onde transformaram o es-
paço em um teatro com um público de 6.000 

A beleza da arte detalhada na Dança...esta é 
a história de uma vida de sonhos, conquis-
tas, e vitórias, da pioneira da dança em Cas-
cavel, Dejanne Tormen Marchese. Bailarina e 
coreógrafa, formada pelas Escolas de Dança 
Shalma Chemale e Tony Seitz Petzhold em 
Porto Alegre/RS, graduada em Pedagogia e 
Orientação Educacional com pós graduação 
em Administração e Supervisão Escolar e 
Orientação Educacional. Dejanne nasceu em 
Erechim/RS, onde fez parte atuante na Asso-
ciação Atlética Cruzada de Patinação do RS, 
inaugurando no ano de 1969, a sua primeira 
escola de Danças na cidade de Erechim e Ge-
túlio Vargas, no Rio Grande do Sul. Chegou 
no Paraná em meados de 1974, na cidade de 
Pato Branco, fazendo muito sucesso com a 
academia de dança, e no ano de 1976, veio 
para Cascavel, abrindo a primeira Escola De-
jan  Danças, na esquina da antiga Av. Foz do 
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CORPO &

Dr. Diego Rovaris
Cirurgião Plástico
CRM/PR 31944 RQE 17706
diego.rovaris@gmail.com

drdiegorovaris

drdiegorovarisBELEZA

Membro Especialista
da Sociedade Brasileira

de Cirurgia Plástica

Fundada em 2014 com objetivos de desen-
volver saúde, beleza e autoestima, a Clíni-
ca do Cirurgião Plástico Dr. Diego Rovaris 
tem como missão atuar na área de Cirurgia 
Plástica Estética e Reparadora, no intuito de 
melhorar a qualidade de vida, em busca da 
harmonia entre saúde e beleza. Na área de 
cirurgia plástica estética, busca realçar a be-
leza e melhorar o contorno corporal e facial. 
Na área reparadora, o objetivo é restaurar 
a função e devolver o paciente ao convívio 
social.
Juntamente aos inúmeros procedimentos 
cirúrgicos, a clínica do Dr. Diego Rovaris ofe-
rece tratamentos estéticos, não invasivos ou 
minimamente invasivos, para pacientes que 

não necessitam ou não desejam submeter-
-se à uma cirurgia.
Hoje, a Clínica do Dr. Diego Rovaris mantém 
com total segurança e conforto os mais pro-
curados tratamentos estéticos faciais e cor-
porais, que incluem:

• Abdominoplastia
• Redução de Mama
• Prótese de Mama
• Reconstrução de Mama (pós câncer de 

mama)
• Correção de Ginecomastia (mama mas-

culina)
• Prótese de Peitoral Masculinas
• Lipoaspiração e Lipoescultura

• Cirurgia Pós-Bariátrica
• Cirurgia Íntima
• Cirurgia de Face
• Cirurgia de Nariz
• Cirurgia das Pálpebras
• Orelha de Abano
• Retirada de Sinais e Tumores de Pele
• Correção de Cicatriz
• Tratamento de Queimados
• Botox e Preenchimento

EDIFÍCIO UNIQUE OFFICE
Rua Minas Gerais, nº 1932 - Sala 1206 
Centro - Cascavel - PR
(45) 3035-1099 / (45) 9818-8999

fotos por Edu Freire Madrinhas com vestidos em tons 
pastéis ou candy colors

Atualmente é tendência entre as noivas escolher o tom dos vestidos das madri-
nhas. Para fugir das cores mais tradicionais como o vermelho e o azul, muitas 
noivas têm escolhido vestidos em tons pastéis ou candy colors, como são tam-
bém conhecidos. As candy colors (cores doces), são cores que lembram balinhas 
de goma e docinhos, que por sua vez, remetem a cores neutras, mais clarinhas 
e delicadas, que servem para cerimônias realizadas ao ar livre, durante o dia, 
ou mesmo a noite, transmitindo delicadeza, muito romantismo, e uma femini-
lidade ímpar.
Para casamentos ao ar livre, as cores combinam com vestidos de tecidos mais 
leves, sem brilho, com pouca ou nenhuma renda. Já à noite as cores pedem 
tecidos mais encorpados, com detalhes em renda, brilho, bordados e strass. O 
Atelier Gabriella Zeferino possui uma grande variedade de vestidos nesses tons, 
prontos para agradar as madrinhas e as noivas, que desejam tudo perfeito no 
seu grande dia. 

(45) 4100-2535  |  (45) 99974-7070
Rua Rio de Janeiro - 577, Centro
Cascavel - Paraná
www.ateliergabriellazeferino.com.br

   Atelier Gabriella Zeferino
   @ateliergabriellazerino45
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ESTÉTICA &

Luana Antunes
Esteticista e Coach
luana@aestheticbemestar.net.br

clinica.aesthetic

Aesthetic Estética e Bem EstarSAÚDE

45 3039-5959
RUA DUQUE DE CAXIAS, 330 - SALA 5

45 3039-5959
RUA DUQUE DE CAXIAS, 330 - SALA 5

Skinbooster é uma eficiente solução que 
melhora a estrutura dérmica e a elasticida-
de da pele.  É um tratamento estético cha-
ve para o rejuvenescimento e amplamente 
buscado em todo o mundo.
A palavra “booster” significa “intensifica-
dor” ou “reforço”. Esse novo conceito esté-
tico trabalha com o ácido hialurônico, um 
ativo presente naturalmente no corpo, que 
realiza o preenchimento do espaço entre as 
células.
Ele atua como um lubrificante da pele, pro-
movendo sua elasticidade, firmeza e hidra-
tação. Com o passar dos anos, essa subs-

SKINBOOSTER

tância tem a produção natural diminuída, 
contribuindo para a formação de rugas e 
marcas de expressão, devido ao desequilí-
brio hídrico provocado por sua redução.
Assim, o Skinbooster consiste em inserir 
nutrientes ativos na pele, principalmente 
onde ela é mais fina e sensível às marcas 
do tempo, como contorno da face e dos lá-
bios, sulcos nasolabiais (comum em fuman-
tes), olheiras, dorso das mãos e pescoço. A 
substância atua de dentro para fora, fun-
cionando como um reservatório hídrico na 
derme, melhorando sua elasticidade. Sua 
aplicação, além de deixar um efeito natural, 

contribui para a produção de fibras de co-
lágeno, outra substância responsável pela 
firmeza da pele.
O Skinbooster é indicado também para 
preceder tratamentos de preenchimentos 
como harmonização facial, entre outros.
Antes de realizar a aplicação, é aconselhá-
vel que seja realizada anamnese, um tipo de 
entrevista com o paciente, onde são feitas 
diversas perguntas que auxiliarão a estabe-
lecer o diagnóstico e orientar as condutas 
mais adequadas às condições de cada pes-
soa.
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COLUNA
SOCIAL

Claudete Pereira
claudete@revistanovafase.com.br
www.revistanovafase.com.br

claucoluna

Claudete Pereira

Richard e Lais Schinchenviski Alfredo e Inês Bombonatto Maba

Dr Diego Rovaris e Lisiane Lückemeyer Prefeito Leonaldo Paranhos e primeira dama 
Fabiola 

Max e Julia Inomata Vanildo e Rosi Gil

Julio com a mãe Dra Ana Maria Szymanski Neide e Cesar Tonetto Fernando Hallberg com amiga Fernanda 
Lemes

Rodrigo e Monica Pasa Da esquerda para direita, Artêmio Zordan, Doris Beatriz Zordan e Dejane Marise Marchese 
com Abramo Marchese

Fotos: Arivonil Policarpo

Dr Marcos e Sandra Solano
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LOJA MARIA DOLORES CASCAVEL
R.  Mato  Grosso,  2534 I  Centro

+55 45  99990 3500

A Câmara da Mulher 
Empreendedora e Gestora de 
Negócios de Cascavel, realizou 
a 2ª Edição do Prêmio Mulher 
5 Estrelas. Uma noite linda de 
homenagens para mulheres 

que se destacaram em 
diversos segmentos. Parceiros, 
amigos e autoridades também 

prestigiaram o evento.
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DESDE 1984, com enfoque no: AGRONEGÓCIO, educação, esporte, cultura, lazer, 
TURISMO, eventos, segurança, saúde, bem estar, opinião e POLÍTICA, Nova Fase, é 
distribuída para assinantes, COOPERATIVAS, Sindicatos, clubes e associações, órgãos 
públicos, entidades representativas e vendas em bancas em todos os MUNICÍPIOS do 
Paraná, abrangendo PREFEITURAS, Câmaras de Vereadores, também em Brasília/SP/
RS/SC/, Paraguai e demais países do Mercosul como a principal REVISTA do Paraná.

Atenciosamente
José Ivaldece Pereira
Diretor – 45 99912-7639
_______________________________________________________________________________
Revista Nova Fase é propriedade da EDITORA NOVAPRESS LTDA – CNPJ: 80.192.537/0001-30
Rua Paraná, 2.361 - CEP: 85.812-011 – Edifício Felipe Adura –Conj. 101 - Cascavel - Paraná
Fone: 45 99912-7639 e 3037-1202 - contato@revistanovafase.com.br - www.revistanovafase.com.
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Nova Fase
REVISTA DE INFORMAÇÃO

Você lê... 
...Você sabe!

Faça hoje mesmo sua assinatura
(45) 3037-1202 - secretaria@revistanovafase.com.br
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