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ENTREVISTA DO MÊS

LUCIANO HANG

“Eu não vim aqui botar fogo na cidade, vim para tentar resolver problemas.
Problemas aliás, todo mundo tem, nós temos que ir atrás das soluções”

Ele se tornou uma espécie de “guru” da nova direita brasileira e nas redes sociais atrai uma
multidão de seguidores. Com uma retórica forte, sem papas na língua e crítico ferrenho das
ideologias de esquerda, Luciano Hang é empresário e dono da Havan, não poupa críticas aos
governos que antecederam Jair Bolsonaro, a quem classifica de “comunistas” e defende um
modelo econômico extremamente liberal para que o País possa crescer.
Recentemente, foi convidado para falar sobre seus empreendimentos na Câmara de Vereadores da cidade de Joinville (SC), onde pretende construir três lojas. Falando direto aos vereadores e público presente, Hang usou todos os adjetivos possíveis para criticar a burocracia
e os entraves da legislação ambiental brasileira que impedem, ou retardam investimentos de
empreendedores.
O empresário tenta construir três lojas naquela cidade, mas a burocracia está impedindo o
andamento do projeto que vai gerar muitos empregos. Ele criticou, inclusive, a Prefeitura de
Joinville dizendo que ela é “uma bagunça” e “burocrática”. “Eu não vim aqui botar fogo na
cidade, eu vim para tentar resolver problemas, aliás, problemas todo mundo tem, nós temos
que ir atrás das soluções”, enfatizou.
Nesta edição a revista Nova Fase entrevistou
Luciano Hang, que se tornou um fenômeno
de mídia nacional. Os vídeos com suas posições firmes e corajosas, arrancam elogios e
críticas de internautas espalhados por todo o
Brasil e até do exterior onde milhares de brasileiros, empresários, investidores seguem
sua linha de raciocínio.
Vale destacar que, Luciano Hang foi um dos
principais apoiadores da campanha vitoriosa do presidente Jair Bolsonaro e continua
fiel ao novo governo, admitindo inclusive,
algumas ressalvas quanto aos entraves que
alguns setores insistem em manter. Acompanhe a entrevista do empresário:
Nova Fase - Vamos começar falando da Prefeitura de Joinville, que pela explanação na
Câmara de Vereadores daquela cidade, reflete grande parte das congêneres do país.
Neste sentido, o Sr., reafirma que realmente,
é uma bagunça?
Luciano Hang - A Prefeitura de Joinville é uma
bagunça, a Prefeitura de Joinville é burocrática, a Prefeitura de Joinville não dá para trabalhar. Eu gostaria de dizer pra vocês que eu
não fui lá botar fogo na cidade, eu fui para
tentar resolver problemas, aliás, problemas
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todos têm, nós temos que ir atrás das soluções.
Nova Fase - O Sr., pode ir direto ao ponto ao
“resolver problemas”?
Luciano Hang - A geração de empregos. Este
é o ponto crucial de todas as Prefeituras. E
digo mais, ele começa na construção civil
e, especialmente em Joinville não se pode
construir, não construindo não gera emprego para o pedreiro, para o servente, para o
pintor, para o encanador. A geração de emprego é muito grande. Se nós vamos fazer
três grandes lojas – estou falando de 60 mil
metros quadrados -, quantas pessoas eu vou
empregar, desde a obra da terraplanagem, da
construção?

Luciano Hang - Quando adentrei na Câmara de Vereadores de Joinville, para onde fui
convidado, e vi o marido da dona Maria: ele
me disse, “Luciano, a minha mulher trabalha
há 15 anos com você”. Nós temos que pensar que quem está desempregado tem pressa
para arranjar um emprego, quem está desempregado não pode mais esperar. A burocracia nesse país é tão grande porque as pessoas que trabalham no serviço público têm
garantia de emprego e não estão nem aí com
o empresário, com o empreendedor, com as
pessoas que estão desempregadas.
Nova Fase – Nesta ‘queda de braço’, Poder
Público x Empresário, o Sr., acha que a solução pode vir de onde?
Luciano Hang - Boa pergunta até porque, eu
entrei na política, no ano passado, para tentar libertar o País da burocracia, e posso lhe
assegurar que não quero ser político. Mas a
resposta se chama liberalismo econômico. O
presidente, acabou de assinar uma MP (Medida Provisória) do liberalismo econômico
que destrava muita coisa da economia dizendo que o empresário vai ter sempre a razão
perante alguma lei. Se a lei é dúbia, pró-empresário.

Nova Fase - O Sr., pode adiantar o quanto a
atual loja fatura por mês?
Luciano Hang - Nós hoje faturamos em Joinville com a nossa loja, R$ 20 milhões por mês.
Quanto nós pagamos de ICMS? Quanto que
nós pagamos de impostos?

Nova Fase – Nesse tiroteiro todo, quem é o
mocinho deste bang bang?
Luciano Hang - Hoje o empresário é bandido
no Brasil, é o principal inimigo do poder público que vive do que o empresário gera de
riqueza no campo, no agronegócio, na indústria de transformação, no metal mecânico, no
transporte, na medicina, na confecção, nos
alimentos em geral, na sua revista. Em tudo,
o empresário está inserido gerando empregos, pagando impostos. Nós lutamos todo o
dia não é verdade?

Nova Fase- O Sr., destaca vários pontos e a
burocracia te incomoda mais que outros. Porque e como resolver?

Nova Fase – Onde realmente está o “X” da
questão que trava empreendimentos, avanços e outras considerações de progresso?

Luciano Hang - O problema nosso não é conseguir um terreno para construir uma loja
numa cidade que está em desenvolvimento.
A primeira coisa que vem a cabeça é: será
que eu vou conseguir o alvará? Será que eu
vou conseguir o carimbo? Será que eu vou
conseguir a licença? Nem se fala do problema
ambiental, que é um verdadeiro câncer nesse
País. Eu tenho dito, e estou falando genericamente, não estou falando só do problema de
Joinville. Eu não estou colocando a culpa no
prefeito Udo Döhler, que é até meu fornecedor, eu compro dele, sou amigo do prefeito.
Eu não estou colocando o dedo na ferida para
prejudicar aquele ou o outro.
Nova Fase – Como a cidade de Joinville, nos
parece mais burocrática que as demais, onde
o Sr., tem empreendimentos, o Sr., não vai desistir das obras ainda. Vai?
Luciano Hang - Eu tenho falado, pessoal,
que o Brasil é um País comunista. Tudo depende do governo e quem está no governo
senta em cima dos projetos, dos alvarás, das
licenças e não está nem aí com o empregado
da empresa de iniciativa privada. Só que nós
temos pressa, nós queremos construir, nós
queremos empregar, nós queremos pagar
impostos. Eu passei agora na Avenida Santa
Catarina, aquele terreno de 50 mil metros
quadrados, terraplanado e esperando alguém ir lá construir. Nós temos naquele local,
Luciano da Havan e mais um amigo meu para
construir naquele lugar em torno de 30 ou 40
mil metros quadrados lá e gerar 500 empregos na zona sul. Portanto posso lhe assegurar
que mais dias, menos dias, vamos construir.
Mas deixo também uma questão: Porque
travam tanto a ímpeto daqueles que querem
apenas progredir?
Nova Fase – Na sua linha de pensamento, o
que o Sr., aconselha aos políticos de Joinville
e outras Prefeituras, assim como aos vereadores?
Luciano Hang - Eu tenho pregado que um
país só vai para frente quando acredita na
capacidade de seus empreendedores. Joinville é uma terra de empreendedores, Joinville é uma terra em que as pessoas acordam
cedo, trabalham o dia todo e dormem tarde,
respiram trabalho. Só que não vai ter mais
emprego. A Prefeitura de Joinville virou um
problema para a cidade, ao invés de solucionar problema, virou um problema. Eu pediria
aqui para os vereadores que tomassem essa

iniciativa, de modificar, de arrumar. O menos
é mais e o simples é fácil de fazer.
Nova Fase- O Sr., considera que se faz necessário um “manual” para todas as prefeituras
do País, onde contemple informações para
obras de padrão comerciais, o que inclusive,
pode ajudar na geração de empregos?
Luciano Hang - Digo para você o seguinte:
ser empresário nesse país é uma Via Crúcis,
é subir um calvário, é você todo dia acordar e
dizer: ‘eu sou um herói, eu sobrevivo no país,
eu sobrevivo em Joinville’. Não é fácil! Isso
aqui [mostrando um calhamaço de papéis] é
um relatório só e se chama estudo de impacto de vizinhança. As quatro primeiras páginas
são tudo aquilo que é feito para dizer o que
eu possa construir naquele lugar. São 120
itens só no relatório. Agora, se eu estou reclamando como grande empresário, eu imagino como é o inferno de vocês, do pequeno
e do médio empreendedor. Aqui estão as leis
para construir, mais 17 páginas; aqui está o
plano de monitoramento de ruídos, mais 15
páginas; aqui está o plano de gerenciamento
de resíduos da construção civil, mais 30 páginas; aqui está o relatório ambiental prévio,
mais 50 páginas. Isso aqui é uma corrida de
obstáculos...eu tenho aqui 500 páginas para
construir uma loja. Então posso dizer que um
manual seria bem-vindo e tem todo o meu
apoio.

Nova Fase – No meio dessa turbulência de
leis, o Sr., pode citar alguns exemplos de lucidez que vale a pena destacar?
Luciano Hang - Embora, como você indagou
antes, é uma queda de braços, já tenho 160
alvarás para as próximas horas. Tem cidades
que eu consigo o alvará de uma hora para outra. Um exemplo é São Francisco do Sul. Nós
solicitamos o alvará em janeiro, em 15 dias o
prefeito foi lá entregar o alvará. Tem Muninicípio que o prefeito diz que tem pressa de gerar empregos e pergunta quando é que você
pode começar a construir? Eu digo: ‘prefeito
me arranja o alvará que eu começo já e em 60
dias eu entrego a obra’. Luciano [diz o prefeito] tá aqui o alvará provisório, pode começar.
Isto ocorreu na sua cidade, lá em Cascavel. O
jovem prefeito Paranhos nos procurou com o
alvará na mão e construímos uma das mais
belas lojas em poucos meses. É isto que considero avanço.
Nova Fase – Qual sua receita para sobreviver
e combater a corrupção?
Luciano Hang - Ninguém está aqui para fazer
nada errado, quem está aqui quer fazer a coisa certa. Ninguém aqui quer pagar propina,
ninguém aqui quer pagar dinheiro por fora.
Empresário e munícipe de Joinville e do Brasil, cidadão desse país, a burocracia é a mãe e
o pai da corrupção. Na minha opinião, vamos
denunciar sempre que isto ocorrer. Esta é a
receita.
Nova Fase – Para finalizar. Existe uma inversão de valores?
Luciano Hang - Quero dizer pra vocês que o
maior programa social de um país é a geração
de empregos. O Brasil é um país comunista
e a maioria não se dá conta disso. Veja as
universidades federais que formam comunistas e a grande maioria desses comunistas
vai para dentro do governo, jogam areia e a
máquina [pública] não funciona. É burocracia, burocracia, burocracia que trava tudo,
criam dificuldades para vender benesses, não
há brasilidade nas ações, acabou o respeito e
devemos combater com firmeza, estimular a
volta do caráter, da confiança e seguir trabalhando para um país do qual possamos nos
orgulhar do legado que queremos deixar aos
nossos filhos e netos.
Por José Ivaldece Pereira
com participação de Luiz Carlos da Cruz
Fotos: Assessoria Havan e Divulgação
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ATIVIDADE PARLAMENTAR

DEPUTADA FEDERAL CHRISTIANE YARED - “Melhor a multa que passar a vida com sequelas de
um acidente”, defende a parlamentar que sofreu com a perda de seu filho

40 PONTOS NA CNH
“Vamos colher muitas mortes”,

diz a Deputada Federal Christiane Yared sobre
projeto que altera Código de Trânsito
Desde que foi eleita para seu primeiro
mandato como deputada federal, em
2014, Christiane Yared (PR-PR) tem
concentrado sua atuação nas questões
relacionadas ao trânsito. A deputada
comentou o projeto encaminhado pelo
presidente Jair Bolsonaro (PSL) que altera
regras do Código de Trânsito Brasileiro.
Mesmo sendo da base do governo, a
parlamentar não economizou críticas à
proposta.
Entre as medidas previstas pelo governo
estão o aumento do limite de pontos na
Carteira Nacional de Habilitação de 20
para 40; o fim da exigência de exame
toxicológico para motoristas profissionais;
e o fim da multa para quem transportar
crianças sem cadeirinha.
Na visão de Yared – mãe de Gilmar Rafael
Yared, um dos mortos no acidente de
trânsito causado pelo ex-deputado estadual Carli Filho, em 2009 –, as medidas
são “terríveis” e “trágicas”.
“Em média, 160 pessoas morrem
diariamente no Brasil por acidentes de
trânsito. Fora as que ficam com sequelas. Quando a gente libera a legislação,
a leitura que fica é que o problema não
é grave. Se isso for aprovado, daqui um
ano nós vamos colher muitas mortes no
trânsito”, analisou.
Segundo a deputada, a luta de todas as
pessoas e instituições envolvidas com o
trânsito é para deixar a legislação mais
firme e a fiscalização e punição mais efetivas. Esse tipo de medida, portanto, vai na
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contramão do que se considera necessário para um trânsito mais seguro.
“Quem pune, educa. O motorista pode
reclamar da multa, mas a multa é o menor dos problemas. Melhor a multa que
um terreno no cemitério. Melhor a multa
que passar a vida com sequelas de um
acidente”, afirmou Yared.
A deputada acredita que o texto tem
poucas chances de ser aprovado no Congresso da forma como foi encaminhado
pelo presidente. Ela já adiantou que vai
trabalhar para alterar os pontos que considera mais problemáticos na proposta,
como por exemplo o aumento do limite
de pontos e a questão do transporte de
crianças.
Durante sessão conjunta do Congresso Nacional realizada dia 5 de junho, a
deputada foi à tribuna apresentar críticas
ao projeto. “O que está acontecendo
conosco, senhores? Vamos regredir? Não
é possível que a gente aceite tudo isso
como algo normal”, disse aos colegas
parlamentares.
Em abril, quando Bolsonaro anunciou
pelo Twitter que determinara a suspensão
de uma licitação de radares para rodovias
federais, Yared também criticou a decisão.
“Caro senhor presidente, a paz do
motorista acontece quando ele se sente
seguro na rodovia, quando sabe que há
um controle pensado para salvar vidas,
a dele, a da sua família, dos seus entes
queridos”, escreveu a deputada.

“Por mim, eu botaria
60”, diz Bolsonaro sobre pontuação maior
para suspender CNH”
O presidente da República, Jair Bolsonaro,
afirmou na quarta-feira (5) que, se dependesse apenas de uma decisão dele, teria
elevado de 20 para 60 pontos o limite para
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
“Porque, afinal de contas, a indústria da
multa vai deixar de existir no Brasil, como
em Goiás”, disse o mandatário durante o
lançamento oficial do projeto Juntos pelo
Araguaia, em Aragarças (GO).
Dentre os vários pontos, a proposta amplia
de 20 para 40 pontos o limite para suspensão da CNH e elimina exames toxicológicos
para motoristas profissionais.
As duas medidas eram promessas feitas por
Bolsonaro a caminhoneiros ainda durante a
campanha eleitoral. Segundo especialistas,
a ampliação do limite de pontos traz risco
de elevar o número de acidentes e mortes
no trânsito.
Para que as mudanças entrem em vigor, o
projeto precisará ser discutido no âmbito
das comissões e, depois de aprovado, apreciado pelo plenário da Câmara e do Senado.
De acordo com o presidente, a proposta parece simples, mas tem “profundo alcance”.
“Fui lá na Câmara dos Deputados, falei com
o presidente Rodrigo Maia, o nosso aliado
em vários projetos, apresentar um projeto
para fazer com que a Carteira Nacional de
Habilitação passe sua validade de cinco
para 10 anos. Para que o caminhoneiro
que transporta aqui o que o Centro-Oeste
produz não perca sua carteira com vinte
pontos, e, sim, com 40 pontos. Por mim, eu
botaria 60 (pontos)”, disse Bolsonaro.
MAIS PATRULHAS E FIM DOS RADARES
O presidente informou ainda que acertou
com o ministro da Economia, Paulo Guedes,
a contratação de 1 mil servidores para a
Polícia Rodoviária Federal e voltou a dizer
que irá extinguir os radares móveis. “Hoje
em dia tem pardal escondido para tudo o
que é lugar, além dos móveis, o trabalhador,
o motorista de ônibus, táxi ou caminhão,
não perde a carteira (de motorista), perde a
carteira de trabalho”, disse.
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EDITORIAL

Senador Alvaro Dias:

vamos estimular a pecuária leiteira
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária
(CRA) do Senado aprovou o projeto do senador paranaense, Alvaro Dias para isentar do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
os insumos e equipamentos destinados à
produção de leite.
Segundo o PL 575/2019, o Ministério da Agricultura deverá discriminar os produtos cobertos pela isenção de IPI, que poderão abranger
máquinas, instrumentos, peças de reposição,
acessórios e matérias-primas. A ideia é estimular a modernização da pecuária leiteira
diante do aumento da demanda por investimento e eficiência.
Alvaro Dias assinalou que alguns equipamen-

tos e insumos para a produção agropecuária
já se beneficiam da incidência de um IPI baixo. Contudo, a isenção preservaria os pecuaristas do impacto de eventual elevação do
imposto.
“Não resta dúvida de que o princípio da seletividade do IPI, em função da essencialidade
do produto, é aplicável às máquinas, equipamentos e insumos destinados à produção leiteira, tendo em vista constituir-se o leite em
produto básico para a população brasileira,
sem distinção de classes sociais”, diz o senador na justificativa do projeto.
O projeto segue agora para a última votação
na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).
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OS PRESIDENTES - Mário Abdo Benítez e Jair
Bolsonaro do Paraguai e Brasil selam acordo

2ª NOVA PONTE
Brasil - Paraguai
O Paraguai investirá US$ 150 milhões em
obras complementares da 2ª ponte.
As obras de infraestrutura complementares
da Ponte da Integração no lado paraguaio terão um custo estimado em US$ 150 milhões
(cerca de R$ 600 milhões) e serão realizadas
por empresas de capital paraguaio. Os recursos virão da Itaipu e do tesouro paraguaio.
A ponte vai ligar Foz do Iguaçu com a cidade
paraguaia de Presidente Franco e terá um
custo de R$ 463 milhões.
Os recursos virão da Itaipu do lado brasileiro.
O lançamento da pedra fundamental ocorreu
no dia 10 e reuniu os presidentes Jair Bolsonaro e Mario Abdo Benítez.
Entre as obras estão rodovias, duas pontes
sobre o rio Monday, viaduto, acessos urbanos em cidades e vilas, além de estruturas
civis (aduanas) em área de controle primário
e controle integrado de cargas e desapropriações.
O diretor da Itaipu do lado paraguaio, José
Alderete, disse que as obras complementares
de rodovias irão da cabeceira da nova ponte
até a Rota 7.
O projeto prevê 33 quilômetros de rodovias
com quatro pistas, rodeando as cidades de
Porto Franco e Ciudad del Este.

COMPROMISSO - Deputado Vermelho e presidente Jair Bolsonaro na mesma luta

O presidente Jair Bolsonaro conheceu detalhes
do Projeto apresentado pelo Deputado Vermelho

ESTRADA DO COLONO

O Deputado Federal Nelsi Coguetto Maria,
Vermelho, aproveitou a presença do Presidente Jair Bolsonaro no Paraná para apresentar o projeto de reabertura da Estrada do
Colono, que liga Serranópolis a Capanema.
Vermelho fez parte da comitiva para participar da inauguração da Usina Hidrelétrica de
Baixo Iguaçu, em Capanema, mas devido ao
mau tempo permaneceu em Cascavel.
O projeto de reabertura da Estrada do Colono
já foi aprovado pela Câmara Federal e está na
Comissão do Meio Ambiente, aguardando a
designação do relator. “As comissões são todas terminativas, saindo do meio ambiente
vai para o senado, se for aprovado, a estrada
está criada” explicou Vermelho.
Depois de aprovada, a estrada será regulamentada pelo Governo do Paraná. “A regulamentação será juntamente com o IAP, com o
IBAMA, discutindo a questão ambiental, fauna, flora, dicutindo com todas as entidades
do oeste e sudoeste do Paraná” destacou o
deputado. “Todos são a favor de respeitar o
meio ambiente, mas também aproveitar turisticamente essa ligação importante” disse.
O deputado disse que apresentou todo o projeto e a história da estrada ao Presidente Jair

Bolsonaro durante o voo, “o presidente entendeu o projeto e disse que é a favor, desde
que se respeite o meio ambiente” contou.
Durante entrevista, o presidente Jair Bolsonaro foi questionado sobre a importância do
estado do Paraná para o resto do país.
O presidente elogiou o desenvolvimento do
Paraná, além de parabenizar o governo de
Ratinho Jr.
Sobre a inauguração da Usina Baixo Iguaçu,
o presidente destacou a carência de energia
do país “Há poucos anos tivemos crise, pouco
investimos na geração de energia, mas temos
projetos para outras fontes alternativas de
energia, como eólica, solar, entre tantas outras”.
ESTRADA DO COLONO
O presidente levantou a pauta da reabertura
legal da Estrada do Colono, entre Serranópolis do Iguaçu e Capanema, no trecho da PR
495, fechada desde 2001. “O que depender
de licença ambiental da nossa parte será
dada. Ajuda a desenvolver o turismo nessa
área, o que pudermos fazer pelo Paraná faremos. Nós devemos destravar o Brasil”.

JA Z Z AO V I VO N O
B O U R B O N CATA R ATA S
D O I G U AÇ U.
Todas as sextas feiras uma noite
agradável para hóspedes e moradores
da cidade.
FAÇA S U A R ES E R VA | ( 4 5 ) 3 5 2 1-3 9 0 0

CA R DÁ P I O ES P E C I A L D E D R I N KS
E P E T I S C O S - DA S 2 0 H À S 2 3 H

Olga Bongiovanni sucesso na RedeTV!
Há exatos 10 anos longe da RedeTV!, a apresentadora Olga Bongiovanni está de volta à emissora paulista. Desde de 15 de abril, Olga está no ar das 12 às 13:00, onde desfilam personalidades e como sempre, ela fala de vários assuntos em especial para a família contando com apoio
direto do superintendente artístico da emissora, Ricardo de Barros, que decretou seu retorno.
A apresentadora, de 64 anos, deixou a TV Tarobá, afiliada do Grupo Bandeirantes, de Cascavel,
no Paraná. Olga estava desde 2013 e comandava o programa Atualidades, uma revista eletrônica, que mescla jornalismo e variedades.
Antes da Tarobá, ela já tinha feito parte da RedeTV!, quando apresentava o Bom Dia Mulher e
o Sabor e Saúde. Os dois programas eram exibidos durante toda a manhã, totalizando quatro
horas seguidas ao vivo. Olga também já apresentou um programa na Band, onde chegou a ser
uma das apresentadoras que mais ganhava com merchandising na época, e flertou com a Record em 2004. No entanto, as negociações com a emissora do Bispo não foram para a frente.
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ção em Curitiba, bem menor, para uma videoconferência, um contato. Eram em torno de 150
funcionários. Vão ficar alguns aí que são necessários. Isso tem a ver com gestão, com o fato
de os funcionários estarem juntos, mas também
com economia. Hoje, ela gira na ordem de R$ 7
milhões por ano. São ações que consideramos
importantes para melhorar a capacidade de
gestão da empresa, nossa comunicação e para
economizar.

METAS - Brasil e Paraguai, passam por uma revisão de acordo e diminuir custos é um desafio duplo

PALAVRA DO GENERAL
Silva e Luna prevê redução em tarifas
da energia produzida em Itaipu

Em 2022, um dos pilares para a atuação da usina hidrelétrica de Itaipu como uma binacional,
com gestão conjunta de Brasil e Paraguai, passa
por uma revisão. Entre os pontos mais sensíveis, talvez o principal seja os interesses do lado
paraguaio, que hoje vende a parte produzida a
que tem direito, mas não consome, para o Brasil a preço de custo. Caso queira, o país vizinho
pode pleitear uma alteração do chamado “Anexo C” do Tratado de Itaipu, que rege o assunto,
ganhando o direito de vender sua parte a quem
quiser. E pelo preço que quiser. As informações
são de Carlos Coelho na GAZETA DO POVO.
Embora exista o temor de que tal alteração tenha impacto no preço da energia elétrica no
Brasil, atingindo em cheio o Paraná, mercado
consumidor da binacional, o diretor-geral brasileiro, general Joaquim Silva e Luna, afirma que
não há motivo para se preocupar. Mais que isso:
garante que haverá redução no preço da energia produzida na gigante da fronteira – maior
geradora de energia renovável do planeta.
Silva e Luna assumiu o comando do lado brasileiro da empresa em fevereiro, em cerimônia
que contou com a participação do presidente
brasileiro, Jair Bolsonaro (PSL), e do Paraguai,
Mario Abdo Benítez. Em conversa com a Gazeta
do Povo, o diretor-geral de Itaipu avalia os primeiros meses de gestão, os riscos da revisão do
Tratado e preços das tarifas de energia. Confira:
O governo federal adotou uma política de austeridade em todas as estatais. Como a Itaipu
tem traçado seu plano de cortes?
Silva e Luna - O que nós fizemos foi primeiro
reunir nossos diretores e colocar nossas necessidades, o que seria importante. As diretorias
tinham um orçamento para cada uma delas. A
ideia era que fizéssemos uma conta única, centralizássemos as nossas necessidades de modo
que toda a empresa enxergasse a necessidade
de todos. Observamos algumas urgências que
não estavam previstas para esse orçamento. Por
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exemplo, a construção dessa segunda ponte [a
Ponte da Integração, que liga Foz do Iguaçu, no
Brasil, a Presidente Franco, no Paraguai, e foi
autorizada em maio]. Existia projeto, mas não
estava previsto nesse orçamento, um custo de
R$ 460 milhões. Tinha a necessidade de ampliação de um hospital de referência da região, mas
que já está se tornando pequeno para as necessidades da comunidade. Nós temos a necessidade de fazer uma atualização tecnológica de
Itaipu para que ela continue sendo a empresa
número um do mundo em termos de produção.
Muita parte de Itaipu ainda é analógica e precisa ser digital. Precisávamos cuidar de toda a
nossa segurança hídrica, das cidades lindeiras,
cuidar da nossa água, limpar detritos, de forma
a ter uma vida útil longa. Hoje Itaipu tem uma
previsão de vida útil de 184 anos. A ideia é que
ela viva mais 300 anos, como uma tartaruga.
E como os cortes foram colocados em prática?
SL - Todos nós nos aliamos. Todo mundo fez
um enxugamento dos seus convênios, sem ferir
aquilo que estava contratado, que é responsabilidade da empresa em função da sua missão.
Por exemplo: os royalties são obrigação [os
royalties são valores pagos pela empresa para
as cidades impactadas pela sua construção em
função de sua área alagada]. Não tem como
mexer. Então reduzimos todos os convênios,
alguns cancelamos. Todos os patrocínios também, alguns cancelamos. Principalmente os que
não tinham nenhuma aderência com a missão
da Itaipu. Nossa missão é produzir energia elétrica. Se não tiver aderência com isso, está fora.
Esse ajuste deu resultado?
SL - Até o momento, com números dos cem dias
de trabalho [um balanço entre o fim de fevereiro e fim de maio], temos contabilizado R$ 163
milhões de economia. Mas isso é crescente. Estamos trazendo todo o pessoal de Curitiba para
cá. Vamos manter um escritório de representa-

O que falta para governo do estado e Itaipu
iniciarem as obras da Ponte da Integração?
SL - Tem que ser expedida oficialmente uma
ordem de serviço que marca que começou
a ponte. Mas, na prática, ela já começou. Por
enquanto estamos na mobilização de pessoal,
contratação, análise de currículo. Mais de 10
mil pessoas já enviaram currículo. Tudo isso já
faz parte da obra. Mas o que diz “comecei a colocar o primeiro saco de concreto aqui” é uma
ordem de serviço, na qual faltava um detalhe, e
já resolvendo o problema.
Por que a hidrelétrica trabalhou tanto na
aprovação desse projeto?
SL - Ela [a ponte] é uma dívida que o Brasil e o
Paraguai possuem há mais de 20 anos. A ligação
entre os países está saturada há muito tempo.
Passar por essa ponte [a atual, da Amizade] todos os dias é um desespero. Por aqui passam
todas as cargas, os caminhões, todo nosso turismo. E passam pelo centro da cidade. Esperamos
que essa nova ponte desvie o trânsito pesado
do centro da cidade e libere a da Amizade para
carros menores, de turismo.
Por que apenas o lado brasileiro assumiu essa
conta?
SL - Nós acordamos que essa aqui [Ponte da Integração], como teria que dar a largada já esse
ano, nós bancaríamos. Uma outra [uma ponte a
ser construída entre as cidades de Porto Murtinho, no Mato Grosso, e Carmelo Peralta, no Paraguai] será bancada pelo Paraguai. Mas como
ela ainda não tem nenhum projeto, vai demorar
mais um pouco. O que eu tenho tentado é firmar compromisso com meu contraparte paraguaio para que a gente entregue tudo ainda em
nossa gestão, que é de quatro anos.
Essa obra terá algum reflexo no preço da energia produzida em Itaipu?
SL - Nosso acordo com o governo federal é fazer
tudo isso impacto zero na tarifa. Nossa ideia é
que durante nossa gestão a tarifa de Itaipu seja
reduzida. E desde agora. Temos que melhorar a
qualidade da gestão, logicamente. Cada centavo que for gasto tem que ser gasto com austeridade. Em todos os sentidos, diária, passagem,
deslocamento. Tudo que puder fazer para não
gastar, vamos fazer.

SL - Esse ano, possivelmente, não, pois a contratação da energia é feita para o ano todo. Estamos querendo negociar com a outra margem
[lado paraguaio], eu tenho dependência do outro lado, para iniciarmos [essa gestão] com base
em uma tarifa de energia menor. Qualquer coisa simbólica interessa, desde que eu crie uma
curva de tendência de baixa. Ou seja, se eu diminuir 20% de um dólar e no ano seguinte diminuir mais 20%, já criei dois pontos que dão uma
reta. Com o terceiro, temos uma tendência. A
ideia é que baixe a tarifa e aí vamos jogando em
função de nossos compromissos. O desafio está
posto. É uma de nossas metas.
Quais são as benfeitorias previstas para os municípios dentro da área operacional de Itaipu?
SL - Nós temos compromissos de acordo com
os municípios lindeiros, aqueles que recebem
royalties, e isso faz parte de nossa missão. Temos compromisso também com outros municípios que, de alguma forma, impactam nossa
bacia. São da ordem de 55 municípios – 54 no
Paraná e um no Mato Grosso. Todas as ações
– obra estruturantes, estradas, asfaltamentos –
tem de estar linkadas com a missão de Itaipu.
Assoreamento, tratamento de lixo, tudo isso
nos interessa. Como vamos investir com qualidade, o impacto na região será muito grande.
O governador veio aqui tratar, por exemplo, da
Estrada do Colono [um caminho de 17 quilômetros dentro do Parque Nacional do Iguaçu, área
de proteção ambiental]. Ela tem toda uma conotação ambiental que deve ser cuidada. Nós
nos comprometemos a fazer o projeto desde
que ouvidas todas as partes e que cheguemos
à conclusão de que aquilo ali não traz nenhum
prejuízo ecológico para a região, que o projeto
seja sustentável e aprovado por todos.
Em 2022, o atual acordo de cooperação com

o Paraguai se encerra. O país vizinho já demonstrou interesse de repactuar com algumas
mudanças de uma maneira mais interessante
para eles. Isso preocupa o lado brasileiro?
SL - Não nos preocupa. Há duas considerações:
a revisão do Anexo C tem que ser muito equilibrada e de interesse mútuo. Itaipu é binacional
e vai continuar sendo. Não pode ter um elo fraco, um ganhador e um perdedor, nessa cadeia.
A segunda é que 50% da energia de Itaipu está à
disposição dele [do Paraguai], como sempre esteve. Se ele quiser leiloar, vender, utilizar, isso aí
é uma questão do Paraguai. Mas nós entendemos que a necessidade energética, tanto de um
país quanto do outro, em 2023 será totalmente
diferente. O Paraguai já terá aumentado muito.
Hoje, o Paraguai consome 15% dessa energia
de Itaipu [dos 50% a que tem direito]. A outra
parte, 85%, o Brasil consome [o país compra o
excedente paraguaio a preço de custo]. Essa diferença vai ser muito diferente. Talvez a dependência do Brasil seja muito menor. A negociação
será muito mais fácil.
Mas se não houver uma mudança de cenário
e o Paraguai puder vender o excedente de sua
energia para qualquer outro lugar, uma das
prováveis demandas do país na revisão do Tratado, ele não tenderá a aumentar os preços?
SL - Quanto corresponde toda energia que a
Itaipu fornece ao Brasil? 15%. Os outros 85%
são de outras entradas. E estamos em viés de
baixa. Está para 14% [atualmente]. Possivelmente lá na frente, em 2023, a Itaipu esteja
sendo responsável por 8%, 7% da energia [consumida no Brasil]. E a energia no Brasil é feita
por contratação de quatro, cinco anos. São feitas por leilões. Então o Paraguai pode se colocar
à disposição no leilão, mas terá que ter um preço competitivo ou não iremos adquirir.

O Brasil continuará tão dependente desta matriz daqui a três anos?
SL - Nossa matriz hoje está mudando bastante,
com muita rapidez. A eólica e a solar vão ocupar
uma fatia cada vez maior. A matriz hidráulica
está em quase 80%, mas a tendência é que isso
aí vá mudando. A negociação do Anexo C vai ser
uma coisa muito natural, muito simples. O Brasil
não está preocupado com isso.
Os municípios que contam com os royalties da
Itaipu poderão ter repasses menores? Há preocupação quanto a isso?
SL - Nenhuma preocupação. A situação muda.
Do orçamento de Itaipu, da ordem de R$ 3,8
bilhões, destinamos R$ 2,1 bilhões para pagamentos de dívidas. Em 2023 a dívida estará
paga. Teremos uma situação inclusive melhor.
Mais dinheiro em caixa para baixar tarifa de
energia. [Como isso será feito] Ainda será definido. Estamos avaliando. Interessa para a gente
que a tarifa seja mais baixa.
Qual atualização que a empresa precisa para
continuar competitiva?
SL - Atualização tecnológica. Nos próximos quatro anos será feita a parte de comando e controle da usina. Parte dela ainda é analógica, pois foi
construída há 35 anos. E uma parte já é digital.
Todas as nossas unidades geradoras precisam
ser atualizadas, deixar a usina na era do conhecimento. Hoje ela talvez seja a mais segura do
mundo em todos os sentidos. Posso olhar em
tempo real todos os níveis de segurança. Estamos tratando de atualização nesse sentido. E
vamos investir na ordem de US$ 660 bilhões.

AÇÕES - como: obras estruturantes, conservação e asfatalmento de estradas, assoreamento, tratamento de lixo, faz parte da missão de Itaipu
foto: Assessoria de Imprensa da Itaipu

ENTREVISTA
ESPECIAL

Mas essa redução é uma certeza ou apenas
uma expectativa?
SL - Essa é uma certeza. O sacrifício que nós
vamos fazer, Deus sabe. Mas que vamos fazer,
vamos.
E quando essa redução de fato e até de direito
chegará ao consumidor?
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AGRONEGÓCIO
ACORDO - China comprou 13 milhões toneladas de soja desde dezembro, quando foi atingida uma trégua temporária entre o país e os EUA

GUERRA COMERCIAL

CHINA DEIXA DE COMPRAR SOJA DOS EUA
Em meio à escalada da guerra comercial entre os EUA e a China, Pequim suspendeu as
compras de soja estadunidense, informou a
agência Bloomberg, o que abre novas possibilidades ao comércio exterior brasileiro. Se o
governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro
não fosse tão submisso a Donald Trump, o
Brasil poderia aproveitar o conflito entre as
duas maiores economias do mundo.
“As empresas públicas de grãos não receberam novas encomendas para continuar as
compras [de soja] e não esperam que isso
aconteça devido à falta de acordo nas negociações comerciais”, informa a agência.
Segundo dados oficiais, a China comprou 13
milhões toneladas de soja desde dezembro,
quando foi atingida uma trégua temporária
entre o país e os EUA e estes decidiram adiar

o aumento para 25% das tarifas aplicadas aos
produtos chineses.
Em meio à suspensão das compras de soja
americana por Pequim, o Brasil, sendo o segundo maior produtor mundial deste alimento, poderia aumentar ainda mais suas vendas
de soja à China.
Em geral, desde o início da guerra comercial
sino-americana as exportações de soja brasileira para a China cresceram mais de 50%.
Em fevereiro, o secretário de Agricultura dos
EUA, Sonny Perdue, declarou que a China se
comprometeu a comprar dez milhões de toneladas adicionais de soja dos EUA. Segundo
dados do Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos (USDA), a China ainda deve
comprar cerca de sete milhões de toneladas
de soja para cumprir o acordo.

No início de maio, o presidente dos EUA Donald Trump anunciou que planejava introduzir novas tarifas sobre produtos chineses.
Como consequência, a partir de 10 de maio,
as tarifas americanas sobre uma série de produtos chineses foram elevadas de 10% para
25%, sobre mercadorias no valor de 200 bilhões de dólares (R$ 890 bilhões).
Além disso, o presidente estadunidense ordenou que o Departamento de Comércio
iniciasse o processo de aumento de tarifas
sobre todos os produtos chineses.
A China, por sua vez, declarou que “lamenta profundamente” o aumento dos impostos
sobre as suas exportações e que não tem
outro remédio senão tomar contramedidas
a esse respeito, tendo anunciado o aumento
das tarifas chinesas sobre uma série de produtos estadunidenses no valor de 60 bilhões
de dólares (R$ 240 bilhões). A medida está
em vigor desde 1º de junho.

Matelândia - anúncio -

08 DE JULHO
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GRUPO DESTRO DE CASCAVEL

FESTA NO INTERIOR - A solenidade de inauguração da nova sede da SBT Interior em São José do Rio Preto, reuniu autoridades e convidados

RODRIGO GARCIA - Vice-governador de SP

JOÃO DESTRO - Presidente do Grupo JD

Inaugura moderna sede em Rio Preto

SBT TV INTERIOR

Equipamentos modernos, nova frota e tecnologia
de ponta receberam investimentos de R$ 9 milhões
O SBT Interior inaugurou sua nova sede na
cidade de São José do Rio Preto, um das
maiores e mais importantes centros regionais do agronegócio na região noroeste do
Estado de São Paulo, em evento que contou
com a presença de autoridades, convidados,
entre eles o vice-governador Rodrigo Garcia
que discursou aos presentes.
A emissora, que pertence ao Grupo Destro
com sede em Cascavel, com uma área de
alcance que supera 220 municípios em SP,
chegando ainda com programação no interior de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e
Paraná.
A nova sede tem o dobro da antiga e, além
do espaço físico, recebeu investimentos na
frota e equipamentos com tecnologia de
ponta que proporcionam imagens com mais
qualidade. Foram investidos R$ 9 milhões na
reestruturação da emissora.
Emerson Destro, presidente do grupo,
afirmou que nos últimos anos houve planejamento em curto prazo e o que foi escrito
está acontecendo. “Então é gratificante ver
um planejamento, uma vontade se tornar
realidade através do trabalho com foco
definido”, ressaltou.

O empresário João Destro, (fundador do
Grupo que atua primordialmente no ramo
de distribuição de alimentos em Cascavel,
Foz do Iguaçu, Curitiba, Novo Hamburgo-RS
e Jundiai-SP), disse que um veículo de comunicação precisa gerar novas conquistas.
“A sociedade precisa entender que os meios
de comunicação transmitem informação,
mas nós temos que transmitir não só a
informação que já existe, nós temos que ser
geradores de novas conquistas nas famílias,
nos jovens, nas pessoas que têm o poder de
investimentos”, destacou.
“Estamos felizes com esse investimento. É
mais infraestrutura, melhores equipamentos
e espaço físico mais adequado para levar a
boa informação, os bons programas para
população do noroeste paulista”, destacou
Rodrigo Garcia o vice-governador, que
representou o governador João Doria no
grande evento em Rio Preto.
Para o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo,
a emissora colabora muito com o desenvolvimento da região. “É uma emissora que
sugere, tem um jornalismo de excelência
e uma programação que é digna de nota”,
destacou.

Já o prefeito de Olímpia, Fernando Cunha,
afirmou que a inauguração é um prêmio
para Rio Preto e ajuda promover o desenvolvimento regional.
O deputado federal Geninho Zuliani destacou que a região toda ganha com uma
emissora tão importante como é o SBT.
Já o deputado estadual Carlão Pignatari
enalteceu a programação regional da emissora. O também deputado estadual Itamar
Borges falou da importância da TV pela sua
abrangência regional.
SBT INTERIOR
A programação do SBT Interior atinge mais
de 200 cidades paulistas, é a maior afiliada
do SBT em São Paulo e possui sete horas
diárias de programa local em sua grade
regional. Com conteúdo para toda a família,
a emissora tem duas décadas e meia de
existência. Durante o evento, foi apresentado um vídeo mostrando os trabalhos
desenvolvidos pela emissora.
O diretor-geral do SBT Interior, Luiz Barreto,
lembrou que nos últimos cinco anos a emissora cresceu e conseguiu trazer novos investimentos. “É mais uma página que a gente
escreve juntos nesse processo”, observou.

EMERSON DESTRO- Grupo JD

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - Uma das maiores cidades de São Paulo, conta agora com um Canal direto do SBT para atender toda a sua região
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ANIVERSÁRIO DO TCE-PR

NESTOR BAPTISTA - Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e Leandro Karnal falaram da importância do órgão e da equipe

ANIVERSÁRIO COM ESTILO - solenidade comemorativa reuniu autoridades, convidados, conselheiros, diretores, imprensa e equipe do TCE-PR

72 ANOS DO TCE-PR
PALESTRA, de Ministro e filósofo
marcam os 72 anos do TCE-PR

ral, o ministro Gustavo Canuto apresentou a
nova Política Nacional de Desenvolvimento
Regional (PNDR), desenvolvida ao longo de
sete anos e instituída na última semana por
meio do Decreto nº 9810/19. Ele destacou
que a capacitação técnica oferecida pelo TCE-PR contribuirá para melhorar a qualidade e
ampliar o escopo de projetos apresentados
ao governo federal pelos órgãos públicos paranaenses, especialmente os pequenos municípios.

Atualmente, segundo o ministro, as políticas
públicas ficam subutilizadas em razão de deficiências nos projetos; e que a maioria das
propostas restringe-se a financiamento na
área da pavimentação e recapeamento de
ruas.
O principal objetivo da PNDR é reduzir as
desigualdades regionais, por meio do crescimento econômico, da geração de renda e da
melhoria da qualidade de vida da população,
em especial na questão de informação.

A palestra de Leandro Karnal abordou a ética como instrumento de melhoria da gestão
pública. “A honestidade é uma virtude instrumental para a eficácia”, afirmou o professor
da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e colunista do jornal O Estado de São
Paulo. Ele classificou os Tribunais de Contas
como “os olhos do cidadão sobre a administração pública”.

SOLENIDADE - das mais prestigiadas, reuniu autoridades, convidados, familiares e amigos no aniversário do TCE-PR na Capital dos paranaenses

Texto: Valmir Denardim - Fotos: Wagner Nogueira
Comandado pelo presidente, Nestor Baptista,
evento na Fiep contou com a participação de
Gustavo Canuto, titular da pasta do Desenvolvimento Regional, e do professor da Unicamp
Leandro Karnal.
Com palestras do ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e do filósofo e historiador Leandro Karnal, o Tribunal
de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) celebrou nesta segunda-feira (3 de junho) seus
72 anos de atividade. O evento, que lotou o
auditório Mário de Mari, do Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Estado do
Paraná (Fiep), teve patrocínio da Itaipu Binacional e do Serviço Social da Indústria (Sesi).
“A cada dia, nosso Tribunal se aprimora, fiscaliza melhor e ajuda a administração pública do Paraná”, afirmou o presidente, conselheiro Nestor Baptista, ao dar as boas-vindas
aos participantes. Para o governador Carlos
Massa Ratinho Júnior, a corte paranaense,
fundada em 2 de junho de 1947, tornou-se
referência nacional no combate à corrupção,
na transparência e na melhoria dos serviços
públicos. “O amparo tecnológico, o assessoramento e a fiscalização executada pelo
Tribunal fazem com que a máquina pública
empregue melhor o dinheiro do cidadão”,
afirmou no governador.
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O conselheiro Fábio Nogueira (TCE-PB), presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), afirmou
que os paranaenses podem se orgulhar da
sua corte de contas. “O TCE-PR cumpre rigorosamente seu papel e sua missão de zelar
pelo patrimônio público”, afirmou Nogueira.
O presidente da Atricon destacou o trabalho de capacitação desenvolvido pela Escola
de Gestão Pública (EGP) do TCE-PR que, em
uma década de atividade, beneficiou mais
de 250 mil gestores e servidores. Neste ano,
4.000 pessoas já se inscreveram nos cursos
presenciais e on-line oferecidos pela EGP. Na
avaliação de Nestor Baptista, com a escola
corporativa, o TCE-PR ensina “como deve ser
o comportamento do servidor íntegro e competente”.
Presidente do Instituto Rui Barbosa – órgão
de estudos e pesquisas do sistema brasileiro
de controle externo –, o conselheiro do TCE-PR Ivan Bonilha também destacou o papel
educativo dos tribunais de contas. “Impor a
técnica é o meio mais eficiente de combate
à corrupção”, afirmou Bonilha, servidor concursado da Casa.
PALESTRAS
Também servidor efetivo do governo fedeNova Fase | 19

ESTILO & ECONOMIA

Dólar em Alta: Brechós de luxo se consolidam

A instabilidade econômica no Brasil e as
sucessivas altas do dólar influenciam o
reajuste de preços em algumas categorias de produtos. No mercado da moda,
esse impacto foi sentido diretamente pelo
cliente, que passou a buscar alternativas
para consumir sem sofrer com os valores
mais altos nas etiquetas. Dentro deste cenário, os antigos brechós, que agora estão
presentes também em versões especializadas para o mercado de luxo, ganham
força e se consolidam como uma nova
alternativa de compra para marcas internacionais.
Siomara Leite e Danielle Kono, fundadoras e sócias da rede de franquia Brechó
Agora é Meu, montaram o empreendimento
especializado no mercado de luxo há cerca
de dois anos e perceberam que o perfil dos
clientes nesse tipo de negócio é outro, tanto
para quem vende como para quem compra.
“Desde o momento em que os brechós se
segmentaram e passaram a atender um público interessado em produtos importados e
de luxo, o retrato do consumidor e de quem
vende as peças mudou. Antes, ninguém queria vender uma Louis Vuitton, por exemplo,

BRECHÓS - 25% das marcas internacionais
em operação no país nos últimos três anos
em um brechó comum, pois a loja não poderia pagar um valor justo. Agora, essas pessoas percebem a vantagem de se desfazer de
um artigo especial que não vão mais usar,
atraindo aos brechós de luxo um novo tipo de
cliente, que quer exatamente aquela peça e
está disposto a pagar o seu valor”, comenta
Danielle.
Hoje, o mercado de luxo no Brasil enfrenta
uma crise que desencadeou a saída de 25%
das marcas internacionais em operação no

país nos últimos três anos. A carga tributária e as características do mercado
nacional, que tem como público principal
apenas os brasileiros, diferentemente de
outros países que vendem também para
os turistas, provocou essa debandada das
empresas que por aqui tinham lojas. Segundo dados da consultoria Euromonitor,
em 2016 o setor de luxo encolheu 14,6%
no território, e no ano seguinte, 2017,
8,5%.
As sócias do Brechó Agora é Meu, primeira rede de brechós de luxo do país, enxergaram nessa situação uma forma de
crescer e expandir seus negócios, formatando a primeira loja em franquia. Com o
serviço de curadoria realizado pelas próprias
empresárias, o franqueado recebe as peças
em perfeito estado de conservação e prontas para uso. “A seleção é feita aqui em São
Paulo porque essa região é a que mais concentra consumidores de marcas importadas
no país. Daqui, podemos enviar peças para
alguém em Minas Gerais que, com certeza,
vai ter uma concorrência menor e consegue
atender mais clientes que buscam esses produtos”, explica Siomara.

TECNOLOGIA DIGITAL

Pagamento por aproximação cresce no Brasil
O pagamento por aproximação vem defininde 2017 e 2018 houve um crescimento de
Visa do Brasil.
do a forma como o mundo todo realiza suas
25,2 vezes nas transações realizadas com a
Como qualquer pagamento eletrônico, a
compras de produtos e serviços. Disponível
tecnologia no município.
tecnologia possui múltiplas camadas de
em cartões, celulares, pulseiras, entre outros “Esse aumento se deve ao fato de o país já
segurança, que operam nos bastidores de
dispositivos móveis que apresentam a tecno- estar praticamente pronto para aceitar a tec- todas as transações para prevenir a fraude
logia NFC (Near Field Communication) – íconologia, mais de 82% dos terminais de paganos pagamentos – antes que ela possa
ne semelhante à do Wi-Fi -, o pagamento por mentos instalados no mercado brasileiro já
acontecer. Além disso, a tecnologia vem se
aproximação traz praticidade e segurança
estão habilitados para receber a tecnologia.
mostrando benéfica para um dos principais
para o estaproblemas
belecimento
modernos: a
comercial,
falta de tempo
inovando a
e busca por
experiência
agilidade.
de pagamenNo mundo,
to. Para o
essa tecnologia
consumidor,
também cresce
garante
exponencialrapidez e
mente. Mais
segurança
de 30% das
para suas motransações Visa
OPÇÕES - aumentam cada dia mais as oportunidades e proporcionam rapidez nos pagamentos
vimentações
na Ásia Pacífidiárias.
co já são por
Um bom exemplo de rápida adoção do paE de acordo com dados de 2018 da Visa,
aproximação. De acordo com dados da Visa,
gamento por aproximação no Brasil tem sido vemos um crescimento expressivo superior a mercados líderes incluem Nova Zelândia
a cidade de Curitiba, de acordo com dados
431% no uso dos pays – pagamentos usando 72% do uso, Singapura (63%) e Austrália com
transacionais da Visa – empresa líder em
carteiras digitais dos celulares”, explica
92% e consequentemente um declínio de
tecnologia de pagamentos, entre dezembro
Alessandro Rabelo, diretor de Produtos da
16% no uso de dinheiro em papel.

AS COLETAS
ACONTECEM EM
TODO O MUNICÍPIO

NA TERÇA E
SEXTA-FEIRA
QUINTA-FEIRA
Disponha corretamente seus resíduos.
Com gestos simples, você ajuda a conservar os
recursos do planeta e produzir menos resíduos.
20 | Nova Fase
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CASCAVEL

DISCURSOS - entre os diversos oradores que enalteceram a ACIC, o ex-presidente e o novo falaram com foco na união e otimismo para o Brasil

POSSE DA ACIC

“UNIÃO e desenvolvimento”, recado do novo PRESIDENTE
Texto: Jean Paterno - Fotos: Arivonil Policarpo
As primeiras palavras de Michel Lopes como
presidente da Acic foram de otimismo, esperança e também de reflexão. “Precisamos trabalhar em uma espécie de redescobrimento
do Brasil e o primeiro passo para isso, ao lado
da unidade, é aprovar reformas fundamentais para que o País volte a se desenvolver”,
ressaltando sua confiança, determinação e
capacidade de superação dos brasileiros.
Para um público de 750 pessoas, formado basicamente por empresários, o novo presidente da Associação Comercial e Industrial de
Cascavel afirmou que a nova diretoria da entidade vai trabalhar de forma incansável para
levar aos empresários soluções que os permi-
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tam se modernizar e aproveitar oportunidades. “A Acic é uma entidade que está ao lado
de quem produz e faz a alavanca da economia girar. Quero agradecer ao meu antecessor, Edson Vasconcelos, e dizer que aprendi
muito, especialmente nos últimos dois anos”.
Michel também pediu respeito aos empresários, que respondem por significativa parcela
do PIB e dos empregos nacionais.
Em nome do governador do Paraná, Ratinho
Júnior, falou o presidente da Ferroeste, engenheiro André Luís Gonçalves. “A Acic é uma
grande parceira da produção e da inovação,
dois aspectos que o novo governo prioriza.
O governo estadual inicia uma nova etapa

no processo de desenvolvimento do Paraná
e a colaboração de entidades como a Acic é
bem-vinda e necessária”. O deputado federal
Evandro Roman citou o papel da entidade na
defesa de grandes bandeiras e destacou a importante colaboração que ela traz ao anunciar, por meio de uma campanha, seu apoio à
reforma da Previdência.
O engenheiro Edson Vasconcelos, que passou o cargo a Michel Lopes, agradeceu à sua
diretoria e a oportunidade de estar à frente
de uma entidade tão dinâmica e com história tão enriquecedora. Ele fez menção a lutas
como pelo fim dos atuais contratos do pedágio e pela valorização do empresariado. Ele

POSSE FESTIVA - um público de 750 pessoas, formado basicamente por empresários, autoridades, convidados, imprensa e diretores do evento
citou também, ao lado de outras entidades e
da prefeitura, avanços com a implantação do
Escritório de Compras Públicas, do Conselho
de Desenvolvimento Econômico e criação do
Conselho de Contribuições.
Além de dobrar o número de núcleos do Programa Empreender, a gestão de Edson implantou o Acic Labs e criou as câmaras técni-

cas, que aprofundam análises e deliberações
em áreas estratégicas.
O presidente da Caciopar e ex da Acic, Alci
Rotta Júnior, lembrou de aspectos da trajetória da associação comercial e da contribuição
de suas sucessivas diretorias com o desenvolvimento empresarial e da economia local.
Por sua vez, o secretário de Desenvolvimento

Econômico, João Alberto Andrade, falou de
parcerias da Acic e prefeitura e de avanços,
principalmente no campo da simplificação,
ocorridos nos últimos anos. O novo vice-presidente da Acic é Genésio Pegoraro. A duração do mandato da nova diretoria é de um
ano com direito a reeleição.

DIRETORES - e conselheiros, foram empossados no jantar comememorativo no Tuiuti Esporte Clube para a gestão 2019/2020 da Acic
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PONTA GROSSA
MATILDE SÂMARA

Nascida em 18 de maio de
1929 na cidade de Ortigueira - PR, Matilde Sâmara, uma
mulher inigualável, casou-se
aos 17 anos com Jose Heraclides Barbosa (in memoriam), é
mãe de sete filhos, sendo um
homem e seis mulheres, e avó
de quatro netos.
Durante muitos anos morou
em fazendas, onde cuidava
da família e das criações, fazia queijo e assava pães como
uma mãe zelosa. Morou também em Bragança Paulista,
Goioerê, Campo Mourão, Fazenda São Sebastião, Dourados, no Mato Grosso, de onde
mudou para Fazenda São João.
Atualmente reside na cidade
de Ponta Grossa - PR, onde festejou seus 90 anos muito bem
vividos com toda a família e
uma legião de amigos.

90 ANOS DA AVÓ MATILDE
A epopeia de uma avó muito amada que soube encarar as adversidades com altivez,
galhardia e ultrapassar a barreira dos 90 anos com muito amor, fé e paciência
Fotos: Franciele Cordeiro

Pediram-me para homenagear minha avó e a melhor maneira
que encontrei para fazer isso não foi dizendo frases prontas ou
tecendo elogios. Mas sim relatando momentos em que ela demonstra aquilo que simplesmente é: minha avó Matilde, ou como
carinhosamente a chamo, Matirde e com isso arranco um sorriso
angelical!
Quem convive com ela tem plena certeza de que a coisa mais
importante para ela é a família. E é assim que ela age todos os
dias, dando conselhos e relatos sábios que nos fazem pensar e
tomar a melhor decisão. Não queira ofender ou contestar alguém
da família que aí você vai ver a força de uma Matilde de 20 anos.
E essa força está presente todos os dias, quando levanta cedo,
faz o almoço, lava roupa (mesmo tendo uma máquina que faz
isso, mas que segundo ela não lava tão bem quanto ela), e a tarde
ainda resolve fazer pão e uns bolinhos.
No domingo, quando gosta de estar reunida com todos, vem cedo
já dizendo que passou a noite lembrando de uma música, e canta
um versinho para assim procurarmos para tocar, “a pedra do teu
anel brilha mais do que o sol...” ou “laranja madura na beira da
estrada...” e muitas outras.
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Deixo aqui algumas curiosidades, que acredito alguns já saibam,
mas que serão novidade para outros. Ela odeia frango. Mas mesmo assim, faz questão de fazer frango com mandioca quando alguém vai visitá-la, só para agradar.
Suas receitas não estão escritas em livros, e acho que nem vão estar, pois quando você pede ela diz: “Não sei, é tudo de cabeça”.
Ela tem mania de tirar o arroz da panela todo dia e colocar em
outra travessa. “Mas Matirde, para que fazer isso? Sujar mais
louça?” e ela responde “Tem que tirar, não pode deixar na panela”.
Para ela comer carne só se for com uma gordurinha. “Mas vó,
não pode, faz mal”. E a resposta é simples: “Eu comi gordura a
vida inteira e tô aqui”.
Todos os dias ela reza com o Padre Robson, Padre Juarez, Padre
Marcelo... Mas hoje é o nosso dia de rezar e agradecer a Deus
por você fazer parte de nossas vidas.
Matirde, nós te amamos.
Todos nós te amamos, vó!
Seu neto, Fábio Barbosa.
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TURISMO &
DESTAQUES

cristinaliraturismo
Blog Turismo por Cristina Lira

Cristina Lira

crislira80@gmail.com
www.cristinalira.com

Na vila mais histórica de Portugal, o Josefa d´Óbidos
Hotel convida a dormir, sentir e experimentar
A menos de uma hora de Lisboa, em Portugal, está a encantadora Óbidos, uma vila
portuguesa, do distrito de Leiria que atrai turistas do mundo por sua história, tradições e
festas. A vila medieval de Óbidos fica dentro
de uma grande muralha da época romana.
Um dos hotéis mais charmosos e bem localizado é o Josefa d´Óbidos Hotel, de 4 estrelas,
situado ao lado da entrada principal da vila
de Óbidos. O hotel recebe turistas do mundo e o Brasil, um dos principais emissores
de Portugal, leva muitos brasileiros à vila de
Óbidos sendo o Josefa d´Óbidos Hotel um
dos hotéis que acolhe mais turistas brasileiros da vila. O hotel foi construído em 1984,
mas passou por uma repaginação e reforma
em 2016.
Em um ambiente familiar e muito confortável, o Josefa d´Óbidos Hotel oferece 30
quartos de luxo nas categorias duplo, triplo,
romântico e disponibiliza duas suites. Alguns
quartos individuais possuem varanda.
O Josefa d´Óbidos Hotel tem como missão
fornecer um serviço exemplar que possa ser
uma referência na hotelaria da Vila de Óbidos. “Para isso ser exequível, pretendemos
disponibilizar serviços confiáveis e complementares, que adicionem valor ao nosso
negócio e que beneficiem as pessoas, desenvolvendo as aptidões da equipe do hotel e
assegurando a rentabilidade financeira das
nossas áreas de negócio, respeito com a comunidade local e face à envolvente histórica
cultural e ambiental da vila de Óbidos”, afirmou a diretoria. “Ambicionamos ser um dos
melhores hotéis na vila histórica de Óbidos,
reforçando a nossa qualidade de serviço, o
nosso atendimento, a nossa competência e
partilhando valor com os nossos stakeholders”, concluiu a diretoria.
Entres seus diferenciais, o restaurante de
luxo “LUMEN” serve refeições e coffee breaks. O restaurante também dispõe de terraços
agradáveis oferecendo café da manhã, brunchs, lanches, almoços e jantares para grupos
a partir de 15 pessoas, mediante reserva
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prévia. A gastronomia internacional, aliada a
cozinha tradicional portuguesa, às novas tendências de sabores e o menu baseiam-se em
pratos que integram os melhores produtos
nacionais de cada época. Outro diferencial é
a carta de vinhos, que contempla castas nacionais, com destaque para as sugestões da
região vitivinícola do Oeste de Portugal.
A menos de uma hora do aeroporto de Lisboa, e a cerca de duas horas da cidade do
Porto, o Josefa d´Óbidos Hotel - situado ao
lado da entrada principal da vila de Óbidos
-, é o local central para quem aprecia estar
no coração da vila mais histórica de Portugal.
SALÃO DE JOGOS
Uma zona permitida a fumantes - possui um
Wine&Beer Bar, uma mesa de snooker e zonas com confortáveis cadeirões dispostos individualmente.
ESPLANADA LA TERRAZA
Um local onde se pode fruir de mais uma
área exterior, com cadeiras de balanço e sofás de jardim.

SALA MULTIUSOS MURUS
Uma sala polivalente e onde poderá realizar
uma reunião de trabalho ou participar num
encontro empresarial com toda a comodidade e serenidade.
SALÃO DE EVENTOS ANTONIUS
Este espaço de restauração permite acomodar e sentar cerca de 220 pessoas, de acordo
com o set up de mesas e consoante o perfil
do evento a realizar.
MAIS INFORMAÇÕES
www.josefadobidoshotel.com
facebook.com/Josefa-DÓbidos-Hotel
instagram.com/josefadobidos/
Rua D. João de Ornelas, 2510-072
Óbidos - Portugal.
+351 262 955 010.
E-mail para reservas
geral@josefadobidoshotel.pt.
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SEU CANAL

DAS TRÊS

FRONTEIRAS

WOHS

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

beminparaguay
Bem in Paraguay
Bem in Paraguay

Patricia Limah

patricialimahoficial
Patricia Limah
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Na coluna deste mês destacamos o crescimento acentuado de clínicas de estética no
PARAGUAI. Sua fama e seus preços atraem
em velocidade máxima brasileiros e argentinos. Um dos Spas mais requisitados por
sua excelência em Harmonização Facial é o
Sil Spa da Biomédica Brasileira Silvana Silva
Correia.
Afinal, o que é a Harmonização Facial?
A Harmonização Facial é um conjunto de
procedimentos e técnicas utilizados de forma combinada com o objetivo de garantir
um equilíbrio estético e funcional para a face
– para isso, toma-se como base o fato de
que o belo não precisa necessariamente ser
simétrico, mas sim harmônico e proporcional. Assim, podem ser realizados pequenos
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procedimentos para corrigir lábios, expressão facial, marcas de expressão, mandíbula,
entre outros. Para isso, o perfil de cada paciente é avaliado individualmente. A clínica
fica localizado no majestoso Paraná Country
Club em Hernandarias-Py na área comercial.
Para saber um pouco mais entre no Instagram@silspa.

rb.moc.airacsarruhcniafar.www

O
a

Av. das Cataratas, 1749
Foz do Iguaçu - Paraná - Brasil
+55 45

3523.1177

www.rafainchurrascaria.com.br

SHOWS DE GASTRONOMIA
reservas: (55) 45 35231177
FOZ DO IGUAÇU - PARANÁ
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FASHION
TREND
Naty Nazari
Digital Influencer

natynazari@gmail.com
natynazari
As tendências de cores outono/inverno
2019, são tudo menos monótonas e cinzentas e evocam a sensação de folhas caídas
no chão dos bosques, entre tons profundos
e cores ricas, que se revelam em modernos
pigmentos coloridos.
Durante as estações de outono e inverno
as cores coloridas com uma ousada paleta,
misturam-se com os tons clássicos, onde surgem combinações inesperadas que mexem
com os nossos sentidos, além de criarem um
estilo e uma aparência única. As cores desta
estação são criativas, inventivas, ousadas e
cheias de personalidade.
Muitas destas cores que são suficientemente fortes, podem ser usadas em look total,
com personalidade e estilo.

Este azul remete-nos para o crepúsculo, o chamado (lusco-fusco), aqueles
instantes em que se mistura o azul
do dia e o escuro da noite. É um azul
pensativo e que nos lembra a “Noite
Estrelada de Van Gogh”.

Um castanho queimado altamente
adaptável a combinações com outras
cores. Este tom é sempre um clássico
que fica bem em casacos compridos,
cardigans ou fatos.
Um vermelho escuro, com a intensidade do vinho. Uma cor que favorece as
peles claras e que pode ser usado em
look total.

Este laranja traz o tom do barro e
lembra folhas de outono no chão dos
bosques. É igualmente um tom quente
que fica lindamente combinado com
castanhos ou verdes.
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INFLUENCIADOR DIGITAL
PROMOVE AÇÃO BENEFICENTE
E ECOLÓGICA EM SUA FESTA
O evento beneficiou três casos de assistencialismo
e promoveu a consciência ambiental
Um mundo, uma vida, uma música, uma
dança, um palco. Esses foram os elementos
essenciais para que o blogueiro Dyego Maximo fizesse a noite do dia 09 de maio uma
data que marcasse a vida de todos. O digital
influencer com mais de 16 mil seguidores
no instagram celebrou o seu aniversário em
grande estilo na STAGE MUSIC CLUB em Cascavel. A festa vinha sendo planejada durante
cinco meses pelo próprio aniversariante, que
surpreendeu a todos que estavam presentes. O influenciador optou por abrir mão de
marcas de luxo, presentes caros e ostentação
para ajudar o próximo. Os convidados (que
não sabiam da ação, só entenderam no dia
do evento) aderiram cotas em uma plataforma digital como se fosse o seu “presente”. O
valor era de R$ 30 por convidado.
Além da ação de solidariedade, o aniversariante, que é vegano, não deixou por menos
a ideia de sustentabilidade. Durante a festa
os convidados se depararam com situações
onde teriam de agir ecologicamente correto, desde a degustação de iguarias veganas,
como o descarte de lixo, utilização de canudos sustentáveis e copos reutilizáveis.
O valor arrecadado com o evento será destino para um jovem que está acamado por
conta de sequelas de meningite, para uma
moça que precisa fazer hemodiálise em casa
e o terceiro para a contribuição de uma “vaquinha” com objetivo de ajudar a custear
passagens do filho de uma haitiana, que sonha em vê-lo novamente.
Além dessas ações beneficentes, a festa teve
como ideologia trabalhar com os cincos sentidos: a visão, olfato, paladar, audição e tato.
Para realizar esse evento o influenciador reFotos por Edison Lucas e Valdir PQD

crutou um time de fornecedores desde Cascavel e região até empresas da cidade de São
Paulo para fazer a festa acontecer.
Durante o evento aconteceu a gravação de
um clipe ao vivo durante a festa o que deixou
os convidados impactados com a surpresa
que o blogueiro. O clipe foi gravado em um
único take sem cortes e edições por uma
equipe que trabalhou pesado para que a
ideia fosse executada com sucesso.
FORNECEDORES DO EVENTO
Local: Stage Music Club
Cerimonial: Aliancce Cerimoniais
Decoração: Léo Maciel
Coquetéis: Classic Bartenders
Buffet: Divina Gula
Mario Cortez – Entretenimento Câmera 360.
Senhor Smart – Ilha de Recarga de Celulares
e Fones de Ouvido.

Gandhara – Entretenimento Massagem nos
Convidados
Viva Festas - Coffee
Valdir e Edison – Agencia de Publicidade,
Foto e Vídeo do Evento
Márcia Russi – Doces Veganos, Bolo e Churros
Davi Lemos, Everton Leontino, Vinicius – Djs
Digital Tvd Locações – Iluminação
Miti Cakes SP – Pães de Melado
Ateliê Arte e Aroma – Bolo Cenográfico
Iluminação Cascavel – Iluminação Cenográfica
Sweet Picolés – Picolés Veganos
Decor Sticker – Comunicação Visual
Pró Eventos – Pipoca Algodão Doce
Mkt Easy – Aplicativo De Compras Mercado
Nutri Fit – Suplementos Alimentares
Appetit Delivery – Aplicativo de Delivery
Pizza e Cia – Pizzas
Tk Acabamentos
Jovi Bebidas
Cassia Regason – Balões
Donna Foods – Churros
Amanda Machado
Estética Margot – Mayara e Margot
Debora – Delvitta
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CAFÉ &

ELAS

Julia e Julia Modas

Julia Inomata

juliainomata@hotmail.com

Empresária Destaque!

Ludmilla Silveira Cruz

Comemorando 10 anos de Grat’s Store, uma
loja que foi toda reformulada, com novo layout, um espaço amplo e moderno, na Rua
Paraná, 2717, Ludmilla Silveira Cruz, proprietária da loja desde 2010, lembra que passaram por muitas transformações, e desafios,
para chegar até aqui. Sempre ao lado do marido Laudinei Cruz, e seus 3 filhos Lucas (14),
Mateus (11) e Layla (04). Superaram muitos
obstáculos e dificuldades para conquistar um
espaço e se destacar num mercado tão concorrido.
Muito sonhadora, aos 17 anos, já casada,
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foram morar nos EUA,
em busca de liberdade
e novas oportunidades.
Ludmilla foi morar com
uma família que a acolheu
como se fosse uma filha,
recebeu todo o apoio e
suporte durante os 13
anos que moraram e trabalharam lá. Seu primeiro
filho Lucas nasceu lá e,
neste período, Laudinei
trabalhava numa empresa de acabamentos para
construção civil. Ludmilla
aprendeu a língua, e logo
já estava administrando
uma empresa de prestação de serviços gerais,
onde teve a sua primeira
experiência como empreendedora, durante estes anos que morou nos
EUA.
No ano de 2010, retornou ao Brasil para rever
a família, principalmente
os seus avós, a quem ela
tem uma grande admiração e orgulho, principalmente do seu avô Nelson,
que sempre trabalhou no
comércio de confecções,
desde a década de 70,
na cidade de Ercilândia/
PR, onde criou a família,
e se estabeleceram no comércio de varejo.
Quando os seus pais casaram, e foram morar
no Mato Grosso, abriram uma loja de confecções, com toda a experiência da família. Logo
abriram a 2ª loja, e trabalharam durante 30
anos no comércio da cidade onde nasceu
Ludmilla e seus irmãos.
Nessa visita ao Brasil, surgiu uma oportunidade de comprar uma loja de roupas da sua
prima, em Cascavel, e Ludmilla sem perder
tempo, vendo uma grande oportunidade em
dar continuidade ao mesmo ramo em que a
sua família sempre trabalhou, decidiu com-

prar a loja, ficando definitivamente no Brasil
com a família. Durante 4 anos trabalhou com
muita dedicação na loja, buscando se diferenciar no mercado, com produtos, preços
e fazendo um trabalho de marketing e divulgação, conquistando o seu espaço, e o crescimento da loja. Mas em 2014, passou por
um período difícil, devido a uma gravidez de
risco, exigindo de Ludmilla repouso absoluto.
Foi uma fase de muita união e compreensão
do marido, que assumiu toda a parte comercial da loja.
Passando toda essa fase, Ludmilla retornou
com mais força e vontade de trabalhar, mas
com uma visão diferente do seu negócio.Foi
quando encontrou no SEBRAE, a mudança
que faltava. Começou a participar do projeto de Revitalização do Comércio de Cascavel,
através da indicação de uma amiga empresária, e conseguiu, depois de muitas consultorias, reestruturar toda loja, trazendo um
novo conceito, desde a criação de uma nova
identidade, com um design estratégico, até
o layout interno da loja, e a reforma da fachada externa. Foi inaugurada em Novembro
de 2017, a loja toda revitalizada, com uma
grande aceitação do público.”
Não satisfeita, Ludmilla, sempre com grandes sonhos, precisava de alguém com quem
pudesse dividi-los e que viesse a agregar na
loja. Então participando do mesmo projeto
do SEBRAE, conheceu a empresária Kátina
Sayuri Kajiyama, onde criaram laços de afinidade que uniram as duas numa sociedade.
Hoje Sayuri é sócia proprietária da loja Grat’s
Store com Ludmilla. “Sayuri veio para somar,
a nossa maior preocupação é dar continuidade ao bom atendimento aos nossos clientes,
recebendo sempre com o mesmo carinho a
todos” afirma Ludmilla. Para o futuro existem muitos projetos em expansão para a loja
Grat’s Store, “completando 10 anos de loja,
e de história em Cascavel, é um ano muito
importante para nós, e estamos nos dedicando em oferecer sempre o melhor”, e para
que esses projetos sejam completos , conclui
Ludmilla, “almejamos o Selo Gold de Qualidade do SEBRAE”.

Rua Paraná, 2717
(em frente
a biblioteca pública)
Rua
Paraná,
2717
(em frente a biblioteca pública)

Fone: (45) 3040-0800
Fone: (45)
(45) 99856-1314
3040-0800
Whatsapp:
Whatsapp: (45) 99856-1314

Siga nossas redes sociais:
Siga
nossas redes sociais:
@GRATSSTORE
@GRATSSTORE
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drdiegorovaris
drdiegorovaris

Dr. Diego Rovaris

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

Membro Especialista
da Sociedade Brasileira
de Cirurgia Plástica

PRÓTESE DE MAMA
(Mamoplastia de aumento)

Mamoplastia de aumento é o nome dado para a cirurgia de
aumento das mamas. O tipo de prótese, seu tamanho, a via de
acesso e o espaço onde será colocada, tudo depende das características anatômicas individuais. Não existe uma técnica ideal.
O que existe é uma técnica melhor para cada caso.
Nas consultas pré-operatórias, médico e paciente decidem juntos o tamanho e formato das próteses, localização da cicatriz
e posicionamento da prótese. Leva-se em conta características
individuais como: proporções entre busto e quadril, largura do
tórax e elasticidade da pele.
IMPLANTE MAMÁRIOS
Os implantes mamários variam em tamanho, forma (redonda,
cônica e anatômica), características do envelope (liso, texturizado e poliuretano) e material utilizado no seu interior (soro
fisiológico, gel de silicone e outros). Na maioria dos casos usamos próteses de silicone redondas e texturizadas.
CICATRIZ
Temos três opções de localização da cicatriz:
-Sulco Submamário (Infra-Mamária): sulco formado entre a
mama e o tórax na porção inferior da mama. Mais recomendada, pois nesta localização temos menos índice de queloide,
infecção e a cicatriz fica disfarçada no sulco natural da mama.
- Aréola: transição entre a aréola e a pele da mama.

- Axila: realizada na paciente que não quer cicatriz na mama.
POSIÇÃO DOS IMPLANTES
- Subglandular: é a técnica indicada para a maioria das pacientes, a prótese localiza-se atrás da glândula mamária e acima do
músculo peitoral.
- Submuscular: a prótese localiza-se atrás do músculo peitoral
maior. Indicado em pacientes com tecido mamário escasso no
intuito de deixar a prótese menos marcada.
Importante: não há diferença de caimento da mama (ptose)
a longo prazo se a prótese está localizada acima ou abaixo do
músculo. O que contribiu para o caimento da mama é o envelhecimento/flacidez da pele,oscilação de peso, entre outros
fatores.
RECOMENDAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS
•
Não movimentar os braços em excesso;
•
Elevação dos braços até ombros no máximo por 15 dias;
•
Não dirigir por 15 dias;
•
Atividades físicas (academia) de membros inferiores após
30 dias da cirurgia;
•
Não realizar atividade física (academia) para peitoral e
braços por 90 dias.

LANÇAMENTO DA
NOVA COLEÇÃO DE NOIVAS DO
ATELIER GABRIELLA ZEFERINO
Coleção Sublime, toda noiva merece um vestido magnífico assim como os nossos, para
que seu dia seja ainda mais especial
A nova coleção de noivas traz vestidos inspirados na exuberância feminina, feitos para
destacar toda a beleza e esplendor de uma
noiva, com peças bordadas em pedrarias sofisticadas e rendas delicadas, a nova coleção
traz lembranças da leveza e encanto para as
noivas mais delicadas e marcantes para as
mais ousadas.
A noiva é quem chama mais atenção em
um evento como o casamento, e o vestido
faz parte de um conjunto de fatores que faz
ela brilhar no seu dia, ele deve refletir a sua
essência.
O vestido deve ser escolhido com muito
cuidado, levando em conta o local e horário
do casamento, o período do ano, verão ou
inverno; o modelo que quer usar, sereia ou
modelos com mais volume, mas sempre deixando a mente aberta para outras opções;
às vezes pode-se mudar de ideia e optar por
um vestido totalmente diferente do que se
tinha em mente no início, mas sempre um
vestido que combine com o estilo da noiva.
O fundamental em escolher o seu vestido de
noiva é optar por uma peça que lhe traga a
certeza de que está tomando a decisão certa, pois este dia passa muito rápido e o que
fica são as lembranças, que é sempre bom
ser as melhores possíveis.

(45) 4100-2535 | (45) 99974-7070
Rua Rio de Janeiro - 577, Centro
Cascavel - Paraná
www.ateliergabriellazeferino.com.br
Atelier Gabriella Zeferino
@ateliergabriellazerino45

Informe Publicitário
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clinica.aesthetic
Aesthetic Estética e Bem Estar

Luana Antunes

Esteticista e Coach
luana@aestheticbemestar.net.br

A ÉPOCA IDEAL
PARA CUIDAR DA PELE
O inverno, estação mais gelada do ano é
ideal para se investir em tratamentos mais
intensos para a pele. Aquelas manchinhas,
os resquícios do verão, a pele desidratada
pelo próprio frio e que acentuam as rugas, as
estrias, enfim, precisam de um investimento
imediato para quem quer entrar na primavera e no verão mais bonito e saudável.
Conheça alguns tratamentos interessantes
que devem ser realizados principalmente no
inverno, época em que a radiação solar está
presente, porém menos intensa.
PEELING
É um tipo de esfoliação e sua finalidade é a
remoção de algumas camadas da pele, além
de estimular a formação de um novo colágeno e a remoção de manchas superficiais.
O peeling pode ser químico, dividido em superficial, médio e profundo ou físico:
Químico superficial – aplicação de ácidos
que provocam uma descamação fina na pele
durante cinco dias, em média. Exemplos: ácido salicílico (para pele mais acnéica e oleosa), ácido retinoico (manchas e rugas), entre
outros.

Adena

Químico médio – aplicação de uma substância mais corrosiva que penetra mais profundamente na pele.
Físico (peeling de cristal) – é a aplicação de
um cristal de alumínio em forma de pó. É o
procedimento mais seguro e pode ser feito a
cada 15 dias. Esta técnica garante a remoção
de camada córnea (células mortas), por meio
de uma esfoliação mecânica e não descama.
A aplicação do peeling químico requer cuidados mais especiais, principalmente na
primeira semana após o procedimento. O
maior deles está relacionado à exposição solar, pois a pele fica mais sensível.
LASER
Depilação - Existem muitos tipos de laser
para o tratamento da pele do corpo e do rosto. Um dos mais indicados para esta estação
do ano é da depilação definitiva. E quanto
mais clara for a pele, e mais escuro for o
pelo, melhor o resultado da depilação. No inverno não temos mais aquele bronzeado do
verão. Logo, este é o momento ideal para fazer algumas sessões que eliminarão os pelos
desagradáveis, principalmente em áreas nas

Laser

quais encravam com facilidade. Quanto mais
morena estiver a pele, menor será a eficácia
do tratamento, pois a energia usada é menor
para não causar queimaduras.
Rejuvenescimento - Alguns lasers são mais
profundos e, portanto, causam uma vermelhidão mais aparente e a formação de “casquinhas” nos dias seguintes. Com a radiação
solar menos intensa, a chance de complicações, como a hiperpigmentação, é menor.
Estrias - Este é o momento! O tratamento de
estrias está condicionado a não exposição
solar durante todo o processo. Nestes meses
de inverno, temos a oportunidade de associar alguns métodos para garantir um bom
resultado. Estrias brancas (mais antigas) e
vermelhas (mais recentes) respondem bem
à combinação microdermoabrasão (técnica de esfoliação não cirúrgica) associada ao
peeling e ao laser.
Atenção: A radiação solar é menos intensa
no inverno, mas não isenta o uso de filtro solar diariamente, principalmente para quem
está em tratamento.

Luz Pulsada

45
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RUA

3039-5959

DUQUE DE CAXIAS, 330 - SALA 5
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claucoluna
Claudete Pereira

Claudete Pereira

claudete@revistanovafase.com.br
www.revistanovafase.com.br

Valdomiro Cantini, Jacy Scanagatta e Salazar Barreiros
Fotos por Carla Secco Fotografia

Netos: Maria Lucia, Salazar Neto, Manoel e Sallomão na festa de aniversário
de 80 anos de Salazar Barreiros

O casal de empresários João e Maria Destro

A bela Aline Marchetti em foto de Arivonil
Policarpo

Karoline Kisiel em clique de Arivonil Policarpo

A elegante Angela Tsujiguchi

JÁ PENSOU EM SE
BRONZEAR EM APENAS
50 MINUTOS, SEM SOL E
SEM CABINE ARTIFICIAL?
Aqui isso é possível com BRONZE a
vapor medicinal. O único 100% seguro e
sem contraindicações a saúde, muito pelo
contrário - sua pele agradece!
Se apaixone com a gente!
CONTATO (45) 9.9938-5968
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A beleza de Michele Carpes captada pelas lentes de Arivonil Policarpo

Simara Sonda brindando à vida
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FOZ DO IGUAÇU

ALMOÇO - especial aos competidores com o prato tradicional do Paraná: Costela Fogo de Chão e degustação dos melhores vinhos argentinos

V ABERTO DE GOLF DAS CATARATAS

CARLOS SILVA - Presidente do Conselho Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu (Comtur) comemorando o aniversário de Foz do Iguaçu

FESTIVAL DE TURISMO AGITOU FOZ DO IGUAÇU
14ª edição do Festival das Cataratas bate recorde de participantes em mais uma
jornada de sucesso e comercialização na terra das Cataratas
Após três dias de programação intensa, foi
encerrado com chave de ouro, mais uma
edição do Festival das Cataratas com recorde
de público e participação das principais
autoridades ligadas ao turismo do Estado,
da União e de vários países como a Espanha
que marcou presença com uma forte equipe.
“Cumprimos mais uma jornada de muito trabalho, dedicação e eficiência de uma equipe
que se esmerou muito para fazer o melhor.
Foi uma das melhores edições que se supera

a cada ano em termos de público, organização e participação”, disse o coordenador do
evento, Paulo Angeli.
“Agradecemos a presença das autoridades
do Brasil e de outros países que vieram prestigiar o festival. Agradecemos os parceiros,
aos colaboradores, a imprensa, os expositores e a todo o público que nos prestigiou”,
acrescentou Angeli.
No último dia, os participantes da Feira de
Turismo e Negócios tiveram a oportunidade

de acompanhar diversas atividades, como
palestras e apresentações variadas, nos
eventos paralelos ao festival.
Léo Barroso, falou sobre ABHostels e a
expansão nesse setor e Bruna Steckling
discorreu sobre aumento da produtividade
e gestão. Inteligência artificial foi tema da
palestra de Andrea Rodack, representando
a IBM.

Os competidores da Tríplice Fronteira contaram com
programação exclusiva e sobrevoo de helicóptero
pelas Cataratas do Iguaçu
Sucesso e muita descontração que movimentou um dos esportes que mais cresce
no conceito nacional e reuniu atletas no fim
de semana (7 a 9 de junho), em busca da
premiação da 6ª etapa do Iguassu Golf Tour
2019, realizado no campo oficial de golfe do
Wish Foz do Iguaçu. O V Aberto de Golfe das
Cataratas, com 109 jogadores da região da
Tríplice Fronteira.

No torneio, foram atribuídas três categorias
masculinas, uma feminina e uma juvenil.
O evento contou ainda com almoço com a
tradicional Costela Fogo de Chão, torneio
de poker, partida noturna e cerimônia de
entrega de prêmios aos competidores. Os
vencedores Isabella Hammoud (feminino) e
Eduardo Pesenti (masculino) foram contemplados com um sobrevoo de helicóptero

pelo campo de golfe, resort e também pelas
Cataratas do Iguaçu, o ponto turístico mais
famoso de Foz do Iguaçu (PR).
O campeonato teve patrocínio da Weiku,
Village Iguassu Golf Residence, Helisul, Federação Paranaense & Catarinense de Golfe,
Minero Mix, Bliss, Shopping Itaipu, Monalisa, Rafaine Sferriê e GJP Hotels & Resorts.
A próxima etapa do Iguassu Golf Tour será
no dia 13 de julho. Para mais informações
acesse: iguassufallsgolfclub.com.br. Reservas
podem ser feitas pelo site:
www.wishfozdoiguacu.com.

109 GOLFISTAS NO IGUASSU FALLS,
CAMPO DE GOLF DO WISH FOZ DO IGUAÇU

PROGRAMA - O fim de semana começou com treino exclusivo para os participantes da competição e partida noturna entre os jogadores
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SUCESSO!

V ABERTO DE GOLFE DAS CATARATAS
O evento foi um sucesso e com recorde de público

Foi com casa cheia que os 109 jogadores deram brilho
ao V Campeonato Aberto das Cataratas que foi realizado no Iguassu Falls Golf Club entre os dias 07 e 09 de
Junho no Wish Resort Foz do Iguaçu, com a supervisão da Federação Paranaense e Catarinense de Golfe.
O torneio contou com a participação de golfistas de
Maringá, Toledo, Curitiba, Ponta Grossa, Londrina,
Ribeirão Preto, Poço de Caldas, Brasilia entre vários
Argentinos e Paraguaios.
Eduardo Pesenti apresentou um jogo bastante consistente ao
terminar com par de campo, para vencer o Aberto com uma folga
de 9 tacadas de diferença do vice-campeão Carlos Eduardo
Silveira. Já na categoria feminina, a disputa foi bastante acirrada,
entre Isabella Hammoud e Maria Cristina Bueno, e o resultado só
foi definido após a disputa do playoff no buraco 9 que determinou
Isabella Hammoud como a campeã.

O Iguassu Falls Golf Club é um campo de golfe moderno e profissional com 18 buracos de par 72, assinado
pelo renomado arquiteto Erik Larsen, um dos principais nomes do mundo na área. O campo foi concebido para
desafiar todos os níveis de entusiastas, com trajeto pouco ondulado, o campo agrada desde o jogador iniciante
até um profissional de golfe. O Club House oferece todas as comodidades de uma moderna sede, construído
estrategicamente, é possível desfrutar de uma vista privilegiada dos greens do 9 e do 18 e dos tees do 1 e do 10.
Premiado internacionalmente pelo segundo ano
consecutivo, o Iguassu Falls Golf Club está entre
os melhores campos de golf da América Latina.

PROGRAMAÇÃO
Para abrir o campeonato, a programação social começou na sexta-feira de
manhã com passeio para compras no
Paraguai, promovido pelo patrocinador
Shopping Itaipu. Durante a tarde o
campo ficou destinado para treino dos
golfistas. À noite houve happy hour no
Club House, com degustação de
queijos além da presença de uma
sommelier da argentina que trouxe
alguns dos melhores vinhos da região.
Foi também apresentado um resumo
das novas regras que entraram em vigor
em 2019 por parte do gerente executivo da Federação Paranaense & Catarinense, Enzo Miyamura. Após a palestra
foi organizado um mini-torneio de
golfe night com a utilização de bolas
noturnas.
No sábado (8) houve Costelão Fogo de
Chão para todos os participantes e o
dia terminou com um animado torneio
de Poker no Club House. No domingo
(09) foi organizado um Buffet Italiano
e feita a entrega final dos troféus para
todos os vencedores.

PREMIAÇÃO
O gerente de Golfe do Iguassu Falls Golf
Club, Miguel Palhota, agradeceu a presença
dos golfistas e o apoio de toda a sua equipe,
tal como, dos patrocinadores e da Federação
Paranaense & Catarinense de Golfe,
reforçando no final a importância do Aberto
das Cataratas no posicionamento do clube e
no desenvolvimento do golfe na região.
PRESENÇAS
Fizeram ainda parte da premiação: Diego
Veiga, da Federação Paranaense &
Catarinese de Golfe, Lavarda da Weiku,
Abilio Torres do Village Iguassu Golf
Residence e Leomar Faria da Helisul.
Após a premiação, foram sorteados vários
prêmios fornecidos pelos patrocinadores:
Bonés da Ping, caixas de som, drones,
caixas de bolas da Callaway, 3 voos panorâmicos sobre as cataratas, voucher de 100
dólares da Monalisa.
PATROCÍNIOS
O Aberto das Cataratas, teve o patrocínio da
Weiku, Minero Mix, Bliss, Shopping
Itaipu, Monalisa, Helisul, Rafain e Sferriê.

Ao final da premiação o patrocinador do torneio, Helisul, ofereceu
aos dois campeões gross e a mais três sorteados um passeio
panorâmico de helicóptero pelo campo, Resort e também pelas
Cataratas do Iguaçu, sendo um dos pontos altos do evento. A
viagem para Portugal que era oferecida como prêmio de hole-in-one
no caso de algum golfista acertar na primeira tacada no buraco 7
não saíu.
Os campeões da etapa - Foto Jean Pavão

Golf Night - Foto Jean Pavão

“O MELHOR RESORT DE GOLF DO BRASIL 2018”

Jogadores premiados com o passeio panorâmico pelas Cataratas - Foto Jean Pavão

O nome Iguassu Falls Golf Club é uma homenagem às Cataratas, patrimônio natural da humanidade e uma das sete maravilhas do mundo da natureza. Visitar as
Cataratas do Iguaçu é uma experiência de imersão na natureza, através de uma caminhada em trilhas no meio da mata e a proximidade iminente da imensidão das
quedas d’água do rio Iguaçu. As Cataratas do Iguaçu recebem anualmente mais de 1 milhão de visitantes, sendo mundialmente reconhecidas pela sua beleza.

Por do Sol nas Cataratas - Um passeio inesquecível para os campeões - Foto Jean Pavão

V ABERTO DAS CATARATAS 2019
Conheça os destaques dessa etapa

IGUASSU
GOLF
TOUR 2019

O

Iguassu Golf Tour 2019 é composto por 12 etapas, e tem como objetivo proporcionar o convívio entre golfistas num
clima de competitividade saudável para consolidar o espírito clubístico. Cada torneio é disputado em 5 categorias,
sendo 3 masculinas, 1 feminina e 1 juvenil e conta com prêmios especiais para as distâncias longest drive e nearest to the pin.
Conheça mais sobre nossos torneios e sobre o Iguassu Falls Golf Club acessando nosso site www.iguassufallsgolfclub.com.br
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Na categoria M1 com índex até 8,5 o
primeiro lugar foi Paulo Leite com 143 net,
seguido por Lucas Pacheco com 146 net e
Rogério Alves com 147 net.
O golfista argentino José Belloni ficou em
primeiro lugar com 141 net, na categoria
M2 com índex de 8,6 a 14, seguido por
Kazunori Sato com 141 net e Gabriel
Previgliano com 144 net.

Reiche com 86 pontos e José Costa no 3º
lugar com 79 pontos.
No feminino, com índex de até 23,7
categoria F1 a jogadora Eli Mariot com 142
tacadas, seguida por Laura Parquet com
147 net e em terceiro lugar Miriam
Matsuda com 149.
Na stableford, categoria F2 a vencedora foi
Analia Nasser com 85 pontos, em segundo
ficou para a Sissi Moreira com 77 pontos e
Carla Biavati com 76 pontos.

Com índex de 14,1 a 22,2 a categoria M3, o
vencedor foi o Paraguaio Nicolas Airaldi
com 136 net, seguido de Gabriel
Hammoud com 136 e Daoud Nasser com 136.

Os prêmios especiais no Near Pin foi para a
Paraguaia Luz Recalde e o melhor net
juvenil ficou para Victor Hammoud, sendo
que Mathias Nunes ganhou o melhor
juvenil gross.

Na categoria M4 Stableford disputada por
pontos, o 1º lugar ficou com Dario Gotte
com 93 pontos, 2º lugar com Gustavo

O longest drive feminino ficou para Maria
Cristina Bueno e Eduardo Cinagawa ficou
com o Longest Drive Masculino.

PRÓXIMA ETAPA - 13 DE JULHO - COPA PISOSSUL - NÃO PERCAM!
Nova Fase Nova
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Para mais informações: www.iguassufallsgolfclub.com.br

44 | Nova Fase

