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Convidado especial a participar das audiên-
cias públicas para debater a reabertura da Es-
trada do Colono, o deputado federal Verme-
lho (PSD) anunciou que nos próximos dias 
seu projeto será colocado em votação em re-
gime de urgência na Câmara dos Deputados.
“Nosso projeto andou com celeridade, tendo 
apoio do presidente Bolsonaro e do governa-
dor Ratinho Junior. Nós já pedimos para o 
presidente Rodrigo Maia colocar em votação 
em regime de urgência”, disse Vermelho du-
rante seu discurso, aplaudido por uma multi-
dão de pessoas nas duas cidades.
Vermelho é autor do projeto de lei 984/201 
que já passou na Comissão de Transportes da 
Câmara. “O Maia pediu que fizéssemos um 
requerimento para votar em regime de urgên-
cia. Fizemos isso e tivemos o apoio de 22 dos 
27 partidos que compõem a Câmara.
O deputado explicou que o Brasil tem 24 
estradas-parque, sendo duas no Paraná, a da 
Graciosa e a das Cataratas do Iguaçu. “No 
caso da Estrada do Colono, ela ocupará uma 
porção mínima do Parque, o mesmo que tirar 
35 reais de R$ 1 milhão”. 
Vermelho fala em uma estrada moderna, eco-
lógica, com horário diurno (já que os animais 
possuem hábitos noturnos), com telas de pro-
teção e várias passagens subterrâneas para 
a fauna, além e mirantes de observação da 
natureza servindo para atender a região e in-
crementar o turismo, com empregos e rendas.

De acordo com ele, o objetivo é promover o 
turismo. “Para que possamos agregar valor e 
renda, trazer pessoas de todas as regiões do 
Brasil para conhecer nossa estrada. Chamar 
as gerações para fazerem contato com a natu-
reza exuberante do parque, com o conforto do 
turismo ecológico”, explicou.
Vermelho disse ainda que muitas estradas 
foram abertas na selva amazônica e no cer-
rado. “Aqui nós estamos falando em apenas 
17 quilômetros, que não causarão impacto 
ambiental se forem tomadas as precauções 
necessárias. A população lindeira ao parque 
sabe cuidar melhor do que alguns ecologistas 
que não sabem o que falam”.

RATINHO JUNIOR
Representando o governador, o secretário-
-chefe da Casa Civil, Guto Silva, disse que 
o governo estadual está disposto a apoiar no 
“que for necessário” para a reabertura da es-
trada e questionou: “A quem interessa deixar 
a Estrada do Colono fechada?”.
Segundo ele, “talvez 20 anos atrás era outro 
debate, outra realidade do meio ambiente, do 
país. Mas no dia de hoje temos esse patrimô-
nio do Sudoeste e Oeste desagregando a re-
gião com uma barreira que não tem nenhuma 
lógica”.
“O governo está pronto para fazer o investi-
mento que for necessário e vamos integrar o 
Sudoeste ao Oeste do Paraná. Não é possí-

ESTRADA: “ECOLÓGICA, PARQUE OU 
DO COLONO” em regime de urgência

ATIVIDADE PARLAMENTARATIVIDADE PARLAMENTAR

vel que toda a região passe por essa novela. 
Porque todos que estão aqui, saíram de casa, 
para dizer que queremos a Estrada do Colono 
reaberta. Há vontade política e da sociedade. 
A hora é agora”, finalizou Guto.

UMA CAUSA DE TODA REGIÃO
O presidente da Associação dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná (Amsop), Mauro Cen-
ci, relatou que os municípios da região estão 
juntos nessa luta, que é uma causa de toda a 
população do Sudoeste do Paraná. “Hoje, os 
42 municípios da Amsop estão engajados na 
reabertura da Estrada do Colono que trará o 
desenvolvimento para a região, ligando o Su-
doeste ao Oeste do Estado”.
O juiz aposentado Márcio Geron, é um gran-
de entusiasta da causa. Ele disse que a popu-
lação não é contra a preservação do meio am-
biente, muito pelo contrário e que manter a 
estrada fechada é criminalizar todo um povo. 
“Nós não somos criminosos ambientais. So-
mos um povo que ama a natureza, que preser-
va e preservará o Parque Ambiental”.
“Ninguém nesta nação preserva mais a flo-
resta do que os homens e mulheres do cam-
po, de Capanema e Serranópolis. Vermelho 
é o timoneiro dessa luta e nós vamos ajudar 
a sensibilizar as demais autoridades a entrar 
nessa jornada. Eu quero sentir o cheiro do 
mato, passando por essa estrada”, enfatizou 
o deputado Marcel Micheletto.

DEPUTADO DEFENDE UMA 
ESTRADA ECOLÓGICA VOLTADA

 AO TURISMO SUSTENTÁVEL
Na audiência pública em Medianeira, mais de 
500 lideranças estiveram presentes e pediram 

Projeto sobre a Estrada do Colono vai tramitar em regime de urgência. 
O deputado Vermelho participou das audiências públicas em Capanema e 
Medianeira e disse que seu projeto tem apoio do presidente Bolsonaro e do 
governador Ratinho Jr

Fonte: revista Época

a reabertura da Estrada do Colono. O deputa-
do federal Vermelho, autor do projeto, defen-
deu uma estrada ecológica para atrair turistas 
do Brasil e do exterior.
“Sobrevoamos a área com o presidente Bol-
sonaro e ele concordou com o projeto, ele 
quer destravar o Brasil e desenvolver o tu-
rismo. Já conversou com o ministro do Meio 
Ambiente e pediu para agilizar as coisas”, 
frisou Vermelho.
“O Ratinho falou até em uma estrada elevada, 
sobre as árvores, para atrair turistas do mun-
do inteiro interessados em conhecer a nossa 
rica mata atlântica. É claro que os custos são 
bem mais elevados, mas existem empresários 
internacionais com disposição de fazer esse 
investimento”, acrescentou Vermelho.
Por onde anda, o deputado tem falado sobre 
uma estrada turística, com gestão participati-
va da sociedade, que seja de interesse social, 
onde participariam os moradores do entorno 
do parque, uma estrada paisagística e cultu-
ral, onde a natureza seja protegida, assegu-
rando a apreciação da paisagem pelas pessoas 
que ali trafegam.
“Eu penso em uma estrada onde seja possível 
aliar a preservação ambiental e paisagística, 
onde seja possível aliar a preservação am-
biental ao desenvolvimento sustentável da re-
gião, fomentando o turismo e as atividades de 
educação, ambiental lazer e cultura. No caso 
da estrada do colono ela desperta também o 

interesse histórico, uma vez que já foi o ca-
minho dos índios, dos jesuítas, dos ervateiros 
e da Coluna Prestes.

ALVARO DIAS
“Nosso projeto é simples, criar a unidade 
de conservação ambiental estrada-parque. 
Existe outro projeto do ex-deputado Assis do 
Couto, que estava arquivado no Senado e o 
Alvaro Dias conseguiu desarquiva-lo a nos-
so pedido. Talvez seja possível unir os dois 
projetos.
Primeiro vamos aprovar depois pensar que 
tipo de estrada queremos, talvez juntar os 
projetos, hoje temos novas tecnologias que 
podem facilitar a construção. Já conversei 
também com o general Silva e Luna, diretor 
da Itaipu, ele disse que Itaipu será parceira, 
desde que o projeto seja precedido de um de-
bate com ambientalistas e que seja ecologica-
mente correto.

PROJETO TEM APOIO
DO GOVERNADOR

Na última vez que esteve na região, o gover-
nador Carlos Masa Ratinho Junior reafirmou 
o interesse do estado para que a antiga Estra-
da do Colono, no interior do Parque Nacional 
do Iguaçu, seja transformada em uma estra-
da-parque.
Com a reabertura da estrada a distância entre 
as cidades de Medianeira e Capanema encur-

DEPUTADO VERMELHO -  defende com fortes argumentos a abertura com projeto de Estrada - Parque ligando Sudoeste e Oeste do Paraná

DEPUTADO VERMELHO -  com o presidente Bolsonaro, mostrando o mapa da Estrada e protocolando documentos para regime de urgência

MEDIANEIRA -  prefeito Ricardo Endrigo, presidente da Lar Cooperativa, Irineo Rodrigues e presidente da Alep, Ademar Luiz Traiano

AUDIÊNCIA PÚBLICA - Em Capanema no alto a esquerda e Medianeira abaixo, o público e autoridades, compareceram em grande número

taria dos atuais 170 quilômetros, via rodovia, 
para 58 quilômetros, por dentro do Parque 
Nacional do Iguaçu.
O governador defende que a estrada seja 
reaberta como estrada-parque com objetivo 
turístico, respeitando o meio ambiente. “Não 
dá pra gente abrir ela para bitrem, caminhão 
ficar passando ali. E tem que ter algumas re-
gras, como abrir durante o dia, já que a maio-
ria dos animais tem hábitos noturnos, criar 
passagem para os animais, enfim”.
Ratinho Junior contou que conversou com o 
procurador-geral de Justiça do Paraná, Ivonei 
Sfoggia, que se mostrou favorável a estrada-
-parque desde que seja um projeto susten-
tável. “Sendo uma estrada-parque turística 
o projeto pode avançar. O governo também 
tem a vontade de fazer ali uma grande rota 
turística”, disse.
O Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro An-
tônio, que acompanhava o governador na 
abertura do evento, afirmou que a abertura 
da estrada é fundamental, assim como a am-
pliação do Aeroporto de Foz do Iguaçu. “São 
fundamentais para o aumento e qualidade do 
turismo. Temos um presidente que acredita 
que o turismo possa estar no centro da agenda 
econômica do país”, disse.
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“Nós queremos a Estrada aberta, mas 
queremos a preservação da fauna e da 
flora. Por isso nós criamos para tratar 
desse assunto a frente parlamentar na 
Assembleia Legislativa, para trazer am-
paro legal, que será importantíssimo para 
nós trabalharmos com nossos deputados 
e para cobrar das lideranças no Congres-
so Nacional apoio aos projetos que estão 
tramitando. Não adianta virmos aqui na 
cidade de Medianeira e dizer ao povo que 
vamos abrir a Estrada a qualquer custo. 
É um processo difícil, complicado, preci-
samos ter em Brasília uma lei aprovando 
instituindo a Estrada-Parque Caminho 
do Colono, algo que não tínhamos no 
passado. 
Mas agora é diferente. O presidente Bol-
sonaro é a favor e disse que vai sancionar 
o projeto, e o governador Ratinho tam-
bém é favorável. Estamos em um bom 
momento, e vamos resgatar esse caminho 
da história que serviu para colonizar o 
Oeste do Paraná , o Centro-Oeste e assim 
por diante”.

PRESIDENTE DA FRENTE 
PARLAMENTAR: DEPUTADO 
NELSON LUERSEN

“TRÂNSITO LIVRE”

NELSON LUERSEN
DEPUTADO PRESIDENTE DA FRENTE PARLAMENTAR

OESTE E SUDOESTE

A marca e a característica do Oeste e Sudoeste do Paraná é praticamente a mesma: nós temos uma saga de desafios 
constantes e permanentes desde a época da colonização das duas regiões. O Sudoeste pela reforma agrária de 1957 
em defesa dos nossos parceiros, e o Oeste do Paraná é claro que na sequência também rasgando esta região e geran-
do riqueza que hoje é marco na economia no estado do Paraná, e também no Brasil, que faz a diferença na balança 
comercial do país. 
Os desafios foram constantes e um deles foi o fechamento da Estrada do Colono, que foi praticamente uma tragédia, 
pois ela era o marco da colonização do Oeste do Paraná. Por ela vieram gaúchos e catarinenses que fixaram residên-
cia nesta região. Lamentavelmente o caminho foi fechado pela força de alguns poucos, que com consciência pouco 
crítica e espírito medíocre, inviabilizaram o sonho de uma região e de um povo que soube ao longo de toda a história 
preservar uma das mais belas obras da natureza que é a nossa Estrada do Colono.

 Na sequência, tivemos outros desafios no campo político. Eu, juntamente com outros prefei-
tos e autoridades, fiz parte de um grupo que redemocratizou a fronteira Sudoeste do Paraná 
nos anos oitenta, quando sequer tínhamos o direito de escolher nossos mandatários máxi-
mos. Foi uma luta que travamos e graças a Deus a fronteira Sudoeste e Oeste do Paraná 
passou a ser algo diferente na constelação de todas as grandes figuras do Paraná e do Brasil.
Não foi fácil chegarmos aqui, tenho certeza absoluta que é pela característica muito própria 
da gente do sul, que traz consigo os desafios constantes como desbravadores, que nós conse-
guimos chegar aonde chegamos.
Cheguei muito novo em Santo Antônio do Sudoeste, passei inúmeras vezes por essa Estrada 
e sei reconhecer o valor que ela representa para a região Oeste e Sudoeste do Paraná. Tive a 
felicidade de ser prefeito da cidade de Santo Antônio do Sudoeste e acompanhei o fechamen-
to dessa importante via. Foi uma tragédia, um desânimo total. As cidades de Serranópolis e 
Capanema principalmente dependiam economicamente dessa Estrada. 
Tentamos por inúmeras vezes a sua reabertura, mas esta foi impossibilitada. Mas agora 
entendo que estamos vivendo o momento oportuno para isso. O ambiente é totalmente 
favorável. Sinto que há uma sintonia e harmonia no Poder Legislativo do Estado do Paraná, 
que abraça a causa para defender a reabertura. O governador Ratinho sabe a importância 
que essa Estrada tem e os reflexos que poderemos ter economicamente, atraindo turistas do 
Brasil e do mundo inteiro. 
Algo que nos sensibiliza é a comoção, a forte presença de público, onde se percebe que 
está enraizado no coração da nossa gente o entusiasmo e a motivação, para fazer com que 
historicamente possamos voltar a viver os tempos que os nossos antepassados viveram, e é 

por isso que aqui estamos. Tenho convicção que o projeto do Deputado Vermelho e o projeto também trabalhado pelo 
deputado Assis do Couto em Brasília, possam ser aprovados para que possamos trabalhar enfim a possibilidade da 
construção de uma estrada moderna e ecológica.
Precisamos de uma mobilização total, irmos a Brasília quem sabe capitaneados pelo nosso governador, mobilizar o 
ministro do Meio Ambiente em audiências, o Presidente da República, o presidente do Congresso Nacional, o presi-
dente do Senado e dizermos a eles que o Oeste e o Sudoeste do Paraná têm tradição histórica, e fazer com que aquele 
que é o seu maior legado e o seu maior patrimônio seja reaberto. É esta luta que nós estamos travando.
Perdoem-me os ambientalistas, mas não há mais como conviver com a radicalização. Graças a Deus o Presidente da 
República tem essa sensibilidade, e está oportunizando ao segmento do agronegócio poder ficar distante das amarras 
de muitas legislações, que impedem muitas vezes o progresso da agricultura. E não será diferente com a reabertura 
da Estrada do Colono. Tenho fé e confiança que Deus está ao nosso lado e que este é o momento oportuno para jun-
tos e irmanados com vereadores, prefeitos, deputados federais e estaduais, a população como um todo fazer um novo 
levante, se necessário for, e levantar a voz para dizer que o patrimônio é nosso e somos nós que vamos preservar.

“TRÂNSITO LIVRE”

ADEMAR TRAIANO
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ

OESTE E SUDOESTE
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“Nós acompanhamos, há 33 anos atrás, o fechamento da Estrada 
do Colono. E naquela época houve uma grande mobilização, que 
inclusive foi liderada pela Lar Cooperativa que tinha o nome de 
Cotrefal, que foi uma união de mais de 15 mil pessoas. 
Mas infelizmente como todos sabem, de lá pra cá não se logrou 
êxito.

Nós vemos uma grande esperança, uma convicção de 
que agora com o projeto do Deputado Vermelho e essa 
compreensão por parte do governo do Estado e do Pre-
sidente da República, a luta pela reabertura torna mais 
eficiente. 
Quero dizer que ao longo destes 33 anos que essa Es-
trada ficou fechada, a região trabalhou bravamente. 
Não falo da dimensão econômica da Lar, mas ela é a 
3ª  maior cooperativa do país, que tem a força de 11 mil 
pequenos agricultores associados, sendo a cooperativa 
que tem o maior número de funcionários do país, ul-
trapassando a casa dos 13 mil e 300 trabalhadores que 
preparam diariamente alimentos para abastecer nosso 
mercado e para exportação. 
Mas por que temos tantas pessoas envolvidas? Por-
que essa região trabalha respeitando o meio ambiente. 
Temos produtividade e a produção foi diversificada na 
pecuária, na agricultura, na suinocultura e em outras 
atividades. E por isso temos hoje a maior cooperativa do 
país em questão de empregos e temos aqui em Media-
neira a maior cooperativa e o maior frigorífico de abate 
de suínos em uma única planta. Isso mostra a força dos 
agricultores, da tecnologia, da união com a indústria da 
produtividade e do respeito ao meio ambiente, que se de 
fato não existisse, não teríamos essa produtividade. 
Anos atrás a Lar Cooperativa com o nome de Cotrefal 

defendeu a causa da Estrada do Colono e demonstrou seu apoio e 
esse jamais vai faltar”.

“TRÂNSITO LIVRE”

IRINEO RODRIGUES
PRESIDENTE DA LAR COOPERATIVA - MEDIANEIRA - PR

OESTE E SUDOESTE
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AGRADEÇO AS PRESENÇAS 
DE AUTORIDADES, SOCIEDADE, 

CONVIDADOS E IMPRENSA
 

Presidente da Assembleia Legislativa:
Deputado Ademar Luiz Traiano

Coordenador da frente parlamentar:
Deputado Nelson Luersen

Secretário Chefe da Casa Civil e Deputado 
representante do governador: Guto Silva
Representando a Comissão de Direitos

Humanos: Deputado Anibelli Neto
Prefeito de Medianeira: Ricardo Endrigo
Presidente da Câmara de Medianeira: 

Vereador Valdecir Fernandes
Presidente da Lar: Irineo Rodrigues

Ex Deputado Federal: Assis do Couto
Vice Coordenador da Frente Parlamentar: 

Deputado Soldado Fruet
Deputado Estadual Elio Rusch

Deputado Estadual Marcel Micheletto
Deputado Estadual Paulo Litro

Deputado Estadual Professor Lemos
Prefeitos, vices, vereadores e lideranças 
de diversos setores de vários Municípios. 

DEPUTADO VERMELHODEPUTADO VERMELHO
TRÂNSITO LIVRE: OESTE E SUDOESTE
Há 50 anos o homem chegou à lua e nós não vamos conseguir reabrir uma estrada de apenas 
17 quilômetros? Nós não podemos pensar somente no Oeste e Sudoeste do Paraná. Temos que 
pensar para frente. Que estrada nós queremos, para que queremos e acima de tudo, exercer 
nosso direito de ir e vir num país livre e democrático...
O projeto estava arquivado e o senador Alvaro Dias o desarquivou. O meu primeiro gesto 
quando cheguei à Câmara Federal em 15 dias de mandato, foi criar um projeto de lei porque 
aquele estava arquivado. Era um compromisso e uma plataforma das nossas andanças na 
campanha. Mas o que iríamos fazer para reabrir a Estrada do Colono?
Nós fizemos um projeto de lei mudando o código brasileiro, passando a inserir a estrada-par-
que como unidade de conservação ambiental. 
Temos que nos unir ao projeto do deputado Assis do Couto, por que ele tem que ser moderni-
zado, afinal hoje temos tecnologias e modernidades diferentes. Hoje temos asfalto ecológico. 
Aquele projeto (antigo) contempla uma estrada de pedras e eu me preocupo, pois uma estrada 
de pedras dentro da mata, onde não tem sol, tem umidade, poderá ocasionar deslizamentos e 
afundamentos em breve. 
E se nós fizermos a ideia do governador Ratinho Junior? Que tal uma estrada elevada em sua 
totalidade, ou parcialmente elevada, que seja um atrativo para todas as pessoas do Brasil, para 
que venham conhecer a nossa maravilha que é o Parque Iguaçu.
Nosso projeto de lei tem apenas 4 artigos que cria a Estrada-Parque e estipula o Caminho do 
Colono. Depois disso, estas audiências públicas serão muito importantes para discutir com o 
governador Ratinho e com os deputados. A estrada é estadual, o Parque é nacional, mas ela 
(estrada) depende da Assembleia Legislativa para ser instituída. Temos recursos estrangeiros 
disponíveis para fazer uma estrada ecologicamente correta.
Viajei três vezes com o presidente Bolsonaro, e em uma delas sobrevoamos o Parque Nacional 
do Iguaçu e a Estrada do Colono. Mostrei a ele todo o caderno, a legislação, como foi feito, e a 
história destas valentes regiões Oeste e Sudoeste. Ele prontamente disse: Vamos reabri-la. 
Chegou a Brasília, chamou o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente e fez uma live, que 
muitos tiveram a oportunidade de ver, comprometendo-se em devolver este direito a nossa gen-
te, pois lá passaram muitas pessoas: jesuítas, índios, coluna prestes, os primeiros agricultores.
Tiraram-nos esse direito (Estrada do Colono), mas não nos tiraram a energia de lutar. Temos o 
Ministério do Meio Ambiente a favor, o Presidente Bolsonaro desenvolvimentista e comprome-
tido com o avanço do Brasil, o General Silva e Luna da Itaipu, que participou de uma reunião 
conosco, onde se comprometeu que se fosse uma estrada ecologicamente correta a Itaipu seria 
parceira, e será, pois nós sabemos o que nós queremos.
O nosso projeto já está na Câmara e já passou também na Comissão de Transporte por una-
nimidade em 70 dias, coisa que o Assis do Couto demorou mais de três anos. É sinal que a 
consciência ecológica e ambiental da nossa gente e o Congresso Nacional também mudou. São 250 novos deputados que foram oxigenar 
ainda mais aquela Casa de Leis. E em breve o presidente Rodrigo Maia, com apoio de 22 dos 27 partidos, pautará no plenário da Câmara 
esse projeto de lei que seguirá assim ao encontro do projeto do deputado Assis do Couto, defendido hoje pelo Senador Alvaro Dias. A 
junção e a modernização dos dois permitirá de fato fazer aquilo que queremos e que é possível construir. 
Contem comigo! Com este jovem guerreiro do Oeste e do Sudoeste do Paraná. Temos problemas, mas temos que estar lá para fazermos as 
mudanças, as reformas, transformar, e dar aquilo que é de direito da nossa gente.

TRÂNSITO LIVRE 
PARA O PROGRESSO

ESTRADA: “ECOLÓGICA, PARQUE OU 
DO COLONO” em regime de urgência

MOBILIZAÇÃO -  O Projeto do Deputado Vermelho, tem movimentado a sociedade do Oeste e Sudoeste pela abertura da Estrada do Colono

TRÂNSITO LIVRE -   Oeste e Sudoeste merecem a  reabertura da Estrada do Colono onde todos têm direitos assegurados pela Constituição
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Nova Fase
REVISTA DE INFORMAÇÃOACORDAR A SOCIEDADE

Vivemos ou sobrevivemos numa etapa distintas de grandes mudanças 
comportamentais de valores e de reconhecimentos. A sociedade nunca 
esteve tão desalinhada com os acontecimentos do dia a dia,  com as infor-
mações e ao mesmo tempo, muito atenta com a contra-informação.
Tudo que se mostra durante o dia, não vale mais a noite, e da mesma 
forma quando amanhece, as pessoas já estão sendo novamente bombar-
deadas com negação pontual dos fatos, pseudos esclarecimentos e assim 
fica difícil saber em quem acreditar para que a vida possa seguir seu curso.
Isto vem ocorrendo em todos os setores e afeta diretamente nossa percep-
ção quer na economia, na educação e até na vida familar.
A sensação que se tem neste momento conturbado, é que, quanto mais 
meios de comunicação acessamos, mais estamos desinformados.
Isto traz sérias consequências e, o tempo não nos parece um aliado para 
reparar ou mesmo responder e tirar nossas dúvidas, neste sentido.
A disputa que todos nós travamos para cumprir com as obrigações, de cer-
ta forma nos afastam do convívio mais direto com setores essenciais para 
que possamos nos reabastecer da energia mental, tão necessária para di-
tar a capacidade de esclarecimentos e tomadas de posição.
Estamos passivos e inertes diante das decisões que são emanadas dos po-
deres: federal, estadual e municipal além dos demais setores quem nos 
representam de forma direta e indireta.
Sabemos que um líder, não se forja de um dia para o outro. Mas a socieda-
de precisa  ser motivada para caminhos que apontem soluções.
Em poucos meses teremos a virada de ano, e com 2020, chega uma nova 
ordem no campo da política com as eleições nos 5775 Municípios brasilei-
ros que vão escolher seus Prefeitos e Vereadores.
Embora pareçam distante, isto já deveria mexer  despertar o maior inte-
resse da sociedade. É preciso que cuidemos do nosso entorno, dos nossos 
objetivos, discutir mais o que queremos, cuidar da nossa rua, quarteirão, 
do nosso bairro e da nossa cidade. 
Afinal, temos nossos interesses, precisamos e devemos nos unir  mais em 
torno de propostas ou vamos continuar apenas sobrevivendo.

 EXPEDIENTE
José Ivaldece Pereira

Editor (MT/DRT/PR 6084)
contato@revistanovafase.com.br

(45) 99912-7639

Renata Caroline Chiamenti
secretaria@revistanovafase.com.br

Colunistas/Independentes
Claudete Pereira (Social)
Naty Nazari (Charm Chic)

Julia Inomata (Café & Elas)
Cristina Lira (Turismo & Destaques)
Luana Antunes (Estética & Saúde)
Patrícia Limah (Bem in Paraguay)
Fernanda Favarin (Quer Viajar)

Colaboradores
Luiz Carlos da Cruz, Paulo Azzolini, 

César Pilatti, Guilherme Vieira, Dr. Diego Rovaris,
Sergio Cardoso - Assunción - Paraguai

Assessoria Jurídica
Dr. Moacir Vozniak (OAB/PR 54.148)

A Revista Nova Fase é uma publicação da 
EDITORA NOVAPRESS LTDA.

CNPJ: 80.192.537/0001-30
Rua Paraná, 2361 - Centro

Edifício Felipe Adura, 1º Andar - Conjunto 101
85.812-011 - Cascavel-PR - Brasil

(45) 3037-1202 / 99912-7639
99987-1208 / 99817-5949

Distribuição
Via Correio - Boys Express

Circulação
Paraná - Santa Catarina

Rio Grande do Sul - Brasília
Tríplice Fronteira - Paraguai e Argentina

www.revistanovafase.com.br
Artigos assinados e conteúdo publicitário 
são de responsabilidade de seus autores.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1998
Artigo 5º, IX - é livre a expressão da atividade 
intelectual, artística, científica e comunicação, 

independente de censura ou licença.

EDITORIAL

Edição 470 - Setembro de 2019

EDIÇÕES ANTERIORES: 
valor da última capa mais frete.

ESTÁ NO AR A

MASSA FM
CASCAVEL

FUNDADA EM 04 DE DEZEMBRO DE 1984

3225 0011
www.realcontadores.com.br
real@realcontadores.com.br

Rua Pernambuco, 90 - Centro
Desde 1973



Nova Fase  | 1514 |  Nova Fase

JOSÉ IVALDECE PEREIRA

contato@revistanovafase.com.br

AS VOZES DAS REDES 
SENADOR BAUER: “Quem quiser ver uma 
grande obra do governo petista deve ir para 
Cuba, Angola e alguns outros países africa-
nos, além de alguns sul-americanos.
Todas são obras iniciadas e acabadas, cons-
truídas com dinheiro dos cofres do Brasil.
Isso sim é golpe! 

SERÁ QUE GLOBO MUDOU?
A Rede Globo demitiu o autor do post infame no 
Facebook do G1, que escreveu “moleque imbecil, 
vai se alfabetizar”, para comentar a notícia sobre o 
garoto que acompanhou Jair Bolsonaro no desfile 
de 7 de setembro. O sujeito, que usou o perfil do 
próprio G1 para fazer o comentário, estava de fol-
ga e, na volta, foi demitido.

CASCAVEL NOS ARES
Em fase adiantada o novo terminal de passa-
geiros de Cascavel. Uma obra muito aguar-
dada pela população. Com 6 mil m², praça 
de alimentação, estacionamento para 400 
veículos, 2 fingers para acesso aos aviões, 
duplicação da avenida Ítelo Weber, além de 
arborização do local.
Inauguração: 1º trimestre de 2020.
Está ficando muito bonito, amplo e moderno. 
Parabéns. Cascavel merece!!

De Alcineu Gruber

Ivanka Trump, filha e conselheira do gover-
no americano, visitou o Paraguai na última 
parada de sua turnê pela América do Sul.
Ela se encontrou com o presidente Mario 
Abdo Benitez e a primeira-dama Silvana 
Lopez Moreira, posou para fotos no Palácio 
de Lopez, em Assunção, onde participou 
de um painel de discussão com mulheres 
empresárias do Paraguai.
Antes de viajar para aquele país, ela passou 
pela  Argentina e Colômbia, para promover 
a Iniciativa de Desenvolvimento Global e 
Prosperidade das Mulheres (W-GDP) numa 
ação do governo Trump.

“PROSPERIDADE DAS MULHERES” 
leva filha de Trump ao Paraguai Argentina e Colômbia

JOÃO DO PORÃO OITENTÃO

10 ANOS DE
CRIS NA TV
Prestes a comemorar 
uma década transmitindo 
ao público conteúdos de 
forma criativa e dinâmica, 
relacionados à QUALIDADE 
DE VIDA, Crislaine Branco ou 
Cris, como é carinhosamente 
chamada, tem o privilégio de 
ter seu programa em horário 
de grande audiência, na CATVE/
Rede Cultura, de Cascavel para todo o Oeste 
do Paraná, parte do Paraguai, Argentina e 
Mato Grosso do Sul;
fruto do bom trabalho que vem desenvol-
vendo ao longo desses 10 anos. 

BRASIL:  210 MILHÕES 
DE HABITANTES

O Diário Oficial da União (DOU) publicou 
dia 28 de agosto, a mais nova estimativa 
da população brasileira feita pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
De acordo com os dados, o País já conta 
com mais de 210 milhões de habitantes, 
quantidade superior aos 208 milhões regis-
trados em 2018. O número atualizado é de 
210.147.125 de habitantes.

BEM VINDA!
Nossa equipe de colunistas está recebendo o 
reforço de FERNANDA FAVARIN, consulto-

ra de viagens 
e proprietária 
na FAVARIN 
VIAGENS.
Trata-se de 
uma gência 
de turismo al-
tamente qua-
lificada para 
atender você 
nas viagens, 
seja a lazer ou 
corporativas.
Fernanda é 
cascavelense 

da gema, conhece bem a sociedade. Leia a 
coluna dela na página 32 desta edição.

COPA
QATAR

Informações dão 
conta que está 
tudo pronto para a 
Copa do Mundo de 
Futebol que vai mo-
vimentar o Oriente 
Médio em 2022.

Ivanka com o presidente paraguaio Mario 
Abdo Benitez e a primeira-dama Silvana 
Lopez Moreira no Palacio de Los López

GOVERNADOR COLOCA 
PRISCILLA  PLACHA SÁ NO TJ-PR

O governador Carlos Massa Junior indicou a 
advogada Priscilla Placha Sá para o cargo de 
desembargadora do Tribunal de Justiça do 
Paraná (TJ-PR). Ela vai ocupar o lugar que es-
tava aberto desde o falecimento do desem-
bargador Cláudio de Andrade.
O governador destacou que Priscilla Placha 
Sá é uma voz ativa na sociedade paranaense, 
tem notório saber jurídico e capacidade para 
desempenhar com altivez a missão como de-
sembargadora.
A advogada integrava a lista tríplice da seccio-
nal paranaense da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB-PR) encaminhada para o Governo 
do Estado para a vaga do quinto constitucio-
nal e deve assumir nos próximos dias.

MISS PARANÁ 2019

 RESERVA JÁ SEU APARTAMENTO RESERVA JÁ SEU APARTAMENTO

FOZ DO IGUAÇU vai sediar a edição 
2019 do concurso Miss Paraná. A festa 
glamorosa será transmitida ao vivo pela TV 
e Rádio Paraná Turismo, da Rede Brasil 
Educativa. A definição foi tomada durante a 
reunião realizada na Prefeitura Municipal, 
com o Prefeito Municipal Chico Brasileiro 
e o Secretário de Comunicação do Estado, 
Hudson Roberto José, no último dia 21, na 
Prefeitura Municipal, em Foz do Iguaçu.
A ação também foi avalizada 
pelo Secretário Municipal de 
Turismo, Indústria, Comér-
cio de Projetos Estratégicos, 
Gilmar Piolla e pelo diretor Pre-
sidente da TV Paraná Turismo, 
Ruy Façanario. São esperadas 
para o concurso em torno de 
25 candidatas, que virão à Foz 
do Iguaçu representando seus 
municípios, e será realizado 
no Recanto Cataratas Thermas 
Resort & Convention.
Os jurados terão a difícil tarefa 
de escolher entre as candidatas, a 
mais bela jovem do estado, que irá 
concorrer o título de Miss Brasil 
Globe em Brasília. A vencedora 
do concurso na Capital Federal, 
segue para a disputa do Miss Globe 
Universo.

PROGRAMAÇÃO OFICIAL 
DAS CANDIDATAS

As candidatas ao concurso Miss 
Paraná vão chegar em Foz do 
Iguaçu, quatro dias antes da data do 
concurso com o objetivo de presti-
giar os atrativos turísticos de Foz do 
Iguaçu/PR, Ciudad del Leste/PY e 

Puerto Iguazu/AR, e também os apoiadores 
do evento. As belas jovens irão visitar os 
atrativos turísticos, como as belas Cataratas 
do Iguaçu, Itaipu Binacional, Marco das Três 
Fronteiras, Parque das Aves e Complexo 
Dreamland.

As candidatas virão acompanhadas de 
amigos e familiares, que aproveitarão para 
visitar os atrativos turísticos, degustar a 
deliciosa gastronomia local e se hospedar 
nos hotéis da cidade.

ORGANIZAÇÃO
O evento é organizado, tradicionalmente 

pela empresa Danilo D´Avila – Even-
tos de Beleza. Na edição Miss Paraná, 
em Foz do Iguaçu vai contar com a 
coordenação da empresa Foz em Des-
taque, do publicitário Marco Freire.

ESCOLHA DA MISS 
FOZ DO IGUAÇU

Foz do Iguaçu também terá uma 
linda jovem disputando o título de 
Miss Paraná. A escolha da repre-
sentante será realizada no dia 30 de 
setembro, às 20h, por um grupo de 
autoridades e empresários locais, 
escolhidos dentre as belas da 
sociedade. O evento também será 
realizado no Recanto Cataratas 
Thermas Resort & Convetion e 
na oportunidade será lançado, 
oficialmente o Concurso Miss 
Paraná 2019 em Foz do Iguaçu, 
edição que acontece no dia 13 de 
outubro.

INSCRIÇÃO
Para concorrer na escolha da 

representante de Foz do Iguaçu 
no concurso Miss Paraná, o 

contato é marco@fozemdesta-
que.com ou pelo whatsApp 
(45) 99968 1122.

MISS PARANÁ 2019
DIA 13 DE OUTUBRO EM FOZ DO IGUAÇU

RECANTO CATARATAS & THERMAS 
RESORT & CONVENTION HOTEL

Familiares e legião de amigos foram cumprimentar 
o extraordinário pioneiro cascavelense, João do 
Porão que apagou 80 velas no último dia 14, numa 
confraternização só acabou na noite do domingo, 
15 e ainda havia muitas pessoas chegando.
Parabéns grande amigo!
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Pela primeira vez desde a redemocratização, 
o MDB pode perder o título de maior bancada 
do Senado. O Podemos, que acaba de chegar 
à marca de dez senadores, segue arregimen-
tando novos parlamentares. Segundo o líder 
Alvaro Dias (PR), mais quatro senadores já 
demonstraram a intenção de ir para o partido 
e podem acertar a filiação nos próximos dias. 
O número é suficiente para a sigla ultrapassar 
o MDB e sair na frente da briga pelo coman-
do no Senado em 2021. Os emedebistas ocu-
pam 13 cadeiras na Casa.
Sob a liderança de Alvaro Dias, que passou 
a defender o discurso de renovação política 
nos últimos anos, o Podemos começou o ano 
com oito senadores. Mas, no mês passado, 
tirou Marcos do Val (ES) do Cidadania. Ou-
tro avanço foi filiar Reguffe (DF), que estava 
sem partido desde a saída do PDT, em 2016. 
“Tem bons senadores que devem se filiar nos 
próximos dias”, confirmou ao Congresso em 
Foco a presidente nacional do Podemos, de-
putada Renata Abreu (SP).
O Podemos não adianta esses nomes, pois 
prefere deixar que os próprios senadores 
anunciem a filiação. Mas, nos bastidores, o 
que se diz é que o partido tem conversado 
com Carlos Viana (PSD-MG); Jorge Kaju-
ru (Patriota-GO), que saiu recentemente do 
PSB; e os três parlamentares que formam a 
bancada do PSL junto com Flávio Bolsonaro 
(PSL-RJ): Major Olimpio (SP), que é líder do 
partido no Senado; Soraya Thronicke (MS), 
e Selma Arruda (MT). Caso filie todos eles, 
o Podemos passará a ter 14 senadores - um a 
mais que o MDB.

DIVERGÊNCIAS NO PSL
Selma disse que as negociações estão avança-
das. “Tive algumas divergências internas no 
partido”, explicou a senadora, reconhecendo 
que o ponto alto dessas divergências veio 
com a CPI da Lava Toga, já que o senador 
Flávio Bolsonaro pressionou os colegas de 
bancada a tirarem a assinatura do pedido de 
CPI que pede a investigação dos ministros do 
Supremo Tribunal Federal.
A senadora diz que Flávio gritou com ela. 
“Eu, o Major Olimpio e a Soraya assinamos 
a CPI. E isso não agradou alguns membros 
do partido. Então, prefiro ir para um parti-
do que me permita tomar decisões de acordo 
com a minha consciência, sem restrições. Te-
mos que ter liberdade”, afirmou.

Selma entende que o fato de o Podemos não 
ser oposição nem base aliada lhe permitiria 
votar com o governo quando assim julgar ne-
cessário. “E o partido tem uma posição boa, 
porque está próximo de ser a maior banca-
da”, disse a senadora, admitindo que alguns 
de seus colegas de Senado também estão con-
versando com o partido.

NEM GOVERNO, NEM OPOSIÇÃO
Alvaro Dias acredita que o que tem levado 
um número maior de parlamentares a olhar 
para o Podemos é justamente essa pauta inde-
pendente que o partido tem encampado. “É 
uma alternativa partidária diferente, sobre-
tudo nesse momento crucial em que há um 
enfrentamento entre os que combatem a cor-
rupção e os que querem o restabelecimento 
de um sistema de impunidade no país. Os que 
estão vindo para o Podemos estão atraídos 
por esta postura intransigente em relação 
ao combate à corrupção no país”, afirmou o 
líder, que foi o candidato do partido à Presi-
dência da República em 2018. Alvaro ficou 
na oitava colocação entre os 12 postulantes.
Ele destacou ainda que o combate à corrup-
ção tem sido a bandeira principal do partido. 
O senador é um dos integrantes do Muda 
Senado, Muda Brasil - movimento que tem 
defendido a instalação da CPI da Lava Toga, 
o impeachment do ministro Dias Toffoli e a 
reforma do poder Judiciário.
Apesar das críticas que esses senadores têm 
feito à postura de Davi Alcolumbre (DEM-
-AP) diante dessa pauta, Renata Abreu garan-
tiu que o partido ainda não discutiu a possibi-
lidade de reivindicar a presidência do Senado 
caso realmente se torne a maior bancada da 
Casa. A ideia é, porém, garantir que a banca-
da siga unida para poder ter força na defini-
ção das pautas do Senado.

APROVAÇÃO DA BANCADA
Por isso, tanto Renata quanto Alvaro ressal-
tam que cada nova filiação só se efetivará se 
estiver alinhada aos ideias do partido e se for 
aprovada pelo restante da bancada. “A ban-
cada do Senado está bem coesa. É uma ban-
cada independente. Então, estamos olhando 
para o discurso desses senadores. A ideia é 
trazer senadores que ajam da mesma forma, 
para não dividir a bancada”, disse Renata, 

PODEMOS CRESCE, AMEAÇA O MDB E 
JÁ MIRA A PRESIDÊNCIA DO SENADO

que tem conversado com os possíveis novos 
filiados.
“Continuaremos independentes do governo. 
Não queremos proximidade e também não 
estamos tão distantes a ponto de não apro-
var aquilo que julgamos correto e importante 
para o país. Não estamos alinhados e não 
fazemos parte da base do governo porque 
não podemos subscrever certas atitudes, afir-
mações e conceitos. Mas estaremos prontos 
para apoiar aquilo que for importante para 
mudar o país, substituir esse sistema promís-
cuo que se instalou ao longo do tempo e pro-
mover as reformas que possam determinar a 
retomada do crescimento econômico”, decla-
rou o senador Alvaro Dias.
Renata Abreu destacou ainda que esse po-
sicionamento será determinado sempre de 
acordo com os anseios da população. Ela 
lembrou que o Podemos tem um aplicativo 
para consultar seus eleitores sobre a posição 
que deve adotar em cada pauta. “O Podemos 
tem três pilares hoje: mais transparência, 
mais participação e a democracia direta. 
Nossa principal bandeira é ampliar a parti-
cipação do cidadão junto dos seus represen-
tantes”, afirmou a presidente do partido.

CÂMARA
Não é só no Senado que o partido quer au-
mentar sua bancada. Na Câmara dos Deputa-
dos, pelo menos sete parlamentares também 
têm se aproximado do Podemos, segundo a 
presidente Renata Abreu.
Essas filiações, contudo, não devem ser anun-
ciadas por agora, como pode acontecer no Se-
nado. É que, na Câmara, só é possível trocar 
de partido na janela partidária. Interessada 
em ampliar sua bancada, Renata Abreu até 
tentou, por meio de uma emenda, antecipar 
essa janela nas últimas semanas. A ideia logo 
ganhou o apoio dos deputados do PSB e do 
PDT que foram processados pelos partidos 
depois que votaram a favor da reforma da 
Previdência. Mesmo assim, não passou pelo 
plenário.
Novas filiações, portanto, devem ficar para 
março do ano que vem. A presidente do Pode-
mos já adianta, contudo, que a ideia é confir-
mar a filiação de deputados federais do PSB, 
do PDT e do PSL, além de nomes de outras 
legendas que possam surgir até lá.

UNIDOS: Styvenson Valentim, Renata Abreu, Marcos do Val, Alvaro Dias, Reguffe, Elmano Férrer e 
Oriovisto Guimarães. Renata e Alvaro estão à frente das novas filiações

LÍDER - Senador Alvaro Dias, feliz com as novas 
filiações, quer o Podemos ainda maior em 2020

BRASÍLIA
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INSCREVA-SE NO SITE

CASCAVEL

APLICA 100% A MAIS NA SAÚDE

A Prefeitura de Cascavel vem aplicando forte-
mente em saúde. Prova disso é a previsão de 
gastos na casa de R$ 298 milhões em 2019. 
Montante que deve chegar próximo aos 30% 
de recursos na saúde, muito acima dos 15% 
como prevê a Constitução Federal. 

VEJA OS COMPARATIVOS
Os valores que Cascavel destinou para o setor 
de saúde nos últimos três anos, nos primei-
ros quadrimestres, foram os seguintes: 2017 
R$ 68 milhões (24,98%); 2018 R$ 83 milhões 
(28,42%) e no 1º quadrimestre de 2019, su-

A Lei 141/2012 determina que os Municípios gastem um percentual mínimo de 15% de 
sua arrecadação em ações de saúde.
A insuficiência das verbas federais e estaduais para o custeio do serviço de saúde, tem 
feito as prefeituras dependerem cada vez mais de receitas próprias para manter as 
unidades em funcionamento. 
Cascavel, Oeste do Paraná, é um exemplo de que, paga um preço muito alto como 
Município Polo Regional, atraindo para as unidades prestadoras de serviços de saúde, 
pacientes de de toda a região e até de outros Estados, além de brasiguaios que não 
encontram o mesmo atendimento em suas bases.

ATENÇÃO PRIMÁRIA
• 13 Unidades Básicas de Saúde;
• 30 Unidades de Saúde da Família;
• 03 Farmácias Básicas;
• 03 Unidades de Pronto-Atendimento;
• UPA Brasília – Gestão Municipal;
• UPA Tancredo – Gestão Consamu;
• UPA Veneza – Gestão Municipal;

ATENÇÃO SECUNDÁRIA
• CAE– Centro de Atendimento Especializado;
• CEACRI – Centro de Atendimento ao Neo-
nato, Criança e Adolescente;
• CEDIP -;
• CAPS - i – Centro de Atendimento Psico-
-Social Infantil;
• CAPS III – Centro de Atendimento Psico-
-Social (Transtornos mentais);
• CAPS AD – Centro de Atendimento Psico-
-Social Álcool e Drogas;
• CASM – Centro de Atendimento Especiali-

CASCAVEL

zado em Saúde Mental;
• Farmácia de Medicamentos Especiais;
• Laboratório Municipal;
• PAID – Programa de Atendimento em Inter-
nação Domiciliar;
• PAR–Programa de Atendimento Residencial;
• CEO- Centro Especialidades Odontológicas;
Obs: Somente estruturas do Mun./Cascavel.

ATENÇÃO TERCIÁRIA
• Cascavel– 324.476 habitantes (Censo 2018);
• Para atender sua população local, Cascavel 
deveria ter pelo menos 960 leitos
hospitalares (3 leitos hospitalares para cada 
1 mil/hab);
• Para atender sua população local, Cascavel 
deveria ter pelo menos 96 leitos
de UTI (3 leitos de UTI para cada 10 mil/hab).
• Se considerarmos a 10a Regional de Saúde, 
com 25 municípios, teríamos uma
população de 513.000 habitantes, sendo 

necessário 153 leitos de UTI pelo
SUS (3 leitos de UTI para cada 10 mil/hab);
Fonte: Portaria n. 1101/2002 e AMIB - Asso-
ciação de Medicina Intensiva Brasileira.

QUEM SÃO GESTORES 
DA SAÚDE DE CASCAVEL

• Prefeito: Leonaldo Paranhos
• Secretário de Saúde: Thiago Daross Ste-
fanello
• Diretora de Atenção à Saúde: Mônica 
Grando Grutzmacher
• Diretora de Planejamento, Gestão e Finan-
ças: Sheila Marcia Eller Vargas
• Diretora de Vigilância em Saúde: Beatriz 
Tambosi
• Assessoria Técnica da Secretaria de Saúde: 
Luciana Osório Cavalli
• Assessoria de Projetos Estratégicos: Cláu-
dio Evaristo César

biu para  R$ 79 milhões (27,545) e pode con-
tinuar crescendo.
A expectativa agora é para os números do 
2º o quadrimestre que serão apresentados 
em setembro. A evolução da saúde é sentido 
na atenção primária, com a ampliação de 27 
para 48 equipes de Saúde da família, que re-
presentou aumento de 125% no número de 
atendimentos em odontologia. 
Vale destacar que, entre os meses de janeiro 
a julho deste ano, somente na atenção primá-
ria, foram mais de 62 mil consultas de clínico 
geral nas UBS, 17 mil consultas de ginecolo-
gia, mais de 20 mil consultas de pediatria e 
124 mil consultas na ESF. Nas upas, são mais 
160 mil consultas, uma média de 790 consul-
tas por dia.

GESTORES DA SAÚDE - O Secretário Thiago Stefanello e o prefeito Leonaldo Paranhos, dedicam atenção especial às Unidades de Saúde

Foto: Nery Cardoso
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TUDO PELO PARANÁ - São mais de R$ 
186 milhões enviados para o estado, 32 pro-
posições apresentadas e três Projetos de Lei 
aprovados. Meu mandato foi e sempre será 
pautado pelo amor que sinto pelo nosso Para-
ná. Que orgulho tenho da nossa terra e dessa 
gente tão querida.

ACIDENTES - Informa a Seguradora Lí-
der, responsável em indenizar condutores e 
pedestres envolvidos em incidentes de trânsi-
to, que até julho, 155.032 pessoas precisaram 
ser indenizadas, vítimas do trânsito no Brasil. 
Os dados não representam apenas uma triste 
realidade das vias do nosso país, mas como a 
nossa Previdência é uma das áreas que mais 
sofre o impacto. As indenizações contribuem 
para inflar os números previdenciários.
Por isso, apresentei o projeto que trata do cus-
teio do tratamento pelo causador do acidente. 
Tirar esse peso do ombro do nosso sistema 
público é transferir a responsabilidade para 
quem é o verdadeiro culpado por tornar um 
cidadão mais uma vítima no trânsito.

CBT - A convite do Sindicato dos Proprie-
tários de Centros de Formação de Conduto-
res do Paraná, tivemos uma conversa muito 
séria sobre a realidade das vias do nosso 
Brasil. O evento, que reuniu diversos parla-
mentares da Casa, tratou sobre as mudanças 
no CTB e o que ainda podemos fazer para 
mudar a cultura e os processos que envol-
vem o trânsito brasileiro.

REFORMULAÇÃO - Destaco que na reu-
nião com o ministro da Infraestrutura, Tarcí-
sio Gomes de Freitas, em Brasília, que durou 
cerca duas horas, tratamos da reformulação 
do Código de Trânsito Brasileiro. A atualiza-
ção do CTB se faz extremamente necessária. 
O que vemos ao longo de tantos anos é a per-
petuação de práticas que ferem, por vezes, o 
cidadão. Reformular é pensar em quem está 
na ponta, a população. 

IPHAN - Sobre a Frente Parlamentar em 
Defesa do Patrimônio Histórico Nacional, da 
qual orgulhosamente faço parte, minha cami-
nhada ao lado do IPHAN (que tem na pre-
sidência, Katia Bogea) acontece deste 2015, 
quando o procurei em favor do Turismo e 
Cultura do nosso Paraná. Principalmente, por 
conta de Antonina, uma das 44 cidades aten-
didas pelo PAC Cidades Históricas. 
Incentivar o turismo e a preservação da cul-

RESUMO ATIVIDADES DA DEPUTDA 
FEDERAL CHRISTIANE YARED 

tura é promover desenvolvendo econômico, 
além de geração de emprego e renda para 
nossa população. Cuidar dos nossos patrimô-
nios é valorizar nossa memória.

COM MINISTRO - No dia (12), a convite 
do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Go-
mes de Freitas, tive a alegria de participar do 
evento de abertura da campanha de conscien-
tização. Sabemos que o cuidado no trânsito é 
um trabalho diário, mas são essas ações inte-
gradas que instigam uma reflexão mais pro-
funda em condutores, ciclistas e pedestres, 
trazendo pertencimento a essa dura realidade.

SEGURANÇA - Acontece entre os dias 18 
e 25 deste mês, a Semana Nacional de Trânsi-
to, provocando uma grande e importante mo-
bilização em prol do tema que é salvar vidas, 
assim como manter a educação e a cordiali-
dade ao dirigir nas vias urbanas e rodovias.

SALVAR VIDAS - Foi no dia 17 o processo 
de licitação para a aquisição de uma nova em-
barcação de busca e salvamento para o Corpo 

de Bombeiros. A ambulancha vai atender a 
população ribeirinha do Litoral Paranaense, 
trazendo atendimento rápido e eficaz.

AGRADEÇO - A medalha que recebi, 
assim como o diploma do Mérito Mauá. A 
condecoração é entregue a todos que contri-
buem para o desenvolvimento e progresso 
do Setor de Transportes. No meu caso, fui 
agraciada por todo trabalho que exerci ao 
longo dos anos, assim como pela apresen-
tação e discussão do Marco Regulatório do 
Transporte Rodoviário de Cargas.

RESUTADOS - A deputada Federal, Christiane Yared, sempre reconhecida por uma voz firme e conquistas importantes para o Estado do Paraná
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AÇÕES -  voltadas para a segurança no trânsito, recursos para as cidades e contato direto com a população, são atividades diárias da Deputada Yared
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A Itaipu Binacional vai investir no Oeste do 
Paraná a maior parte de seus recursos desti-
nados a convênios e parcerias. O anúncio foi 
feito pelo diretor-geral brasileiro, general Jo-
aquim Silva e Luna, durante reunião com pre-
feitos na sede da Associação dos Municípios 
do Oeste do Paraná (Amop), em Cascavel.
Como exemplo, o diretor citou os investimen-
tos na construção da Ponte da Integração 
Brasil-Paraguai, já iniciada, a ampliação do 
Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu e 
a modernização do Hospital Ministro Costa 
Cavalcanti (HMCC), entre outros.
“Todas as parceiras estão sendo feitas para 
promover o desenvolvimento regional do 
Oeste do Paraná, que contribui significativa-
mente para movimentar toda a riqueza do 
Brasil”, afirmou o diretor. “Aqui, por exemplo, 
estão as principais cooperativas brasileiras. 
Por isso, investir nesta região é ter retorno 
garantido de que nossos recursos estão sen-
do bem aplicados”, completou, lembrando 
que cinco das dez maiores cooperativas do 
País ficam no Oeste paranaense.
Durante a reunião, o diretor de Coordenação 
de Itaipu, general Luiz Felipe Carbonell, con-
vidou os prefeitos da Amop a serem parceiros 
da empresa na execução dos convênios em 
andamento (alguns acabam sendo cancela-
dos por falta de contrapartida das prefeitu-
ras) para que novos compromissos possam 
ser feitos. “Vamos fazer os ajustes necessá-
rios para que essas parceiras continuem e te-
nham um grande sucesso”, disse o diretor de 
Coordenação.
Esta foi a primeira visita do diretor-geral bra-
sileiro a Cascavel desde que tomou posse, em 
26 de fevereiro. No começo de abril, prefei-
tos da Amop estiveram no gabinete de Silva e 
Luna, em Foz do Iguaçu, para estabelecer um 
primeiro contato com o general.
 
O RESULTADO FOI O MELHOR POSSÍVEL

De acordo com o diretor-geral, a política de 

austeridade implantada por ele em conso-
nância às diretrizes do governo federal não 
afetou os bons projetos. As ações conside-
radas sem aderência à missão ampliada da 
usina foram canceladas para que os recursos 
fossem exatamente utilizados em obras que 
gerassem legado para a população regional.
“O que fazemos na região não é um favor, 
mas parceria. Precisamos que seja preserva-
da a qualidade da água de nosso reservató-
rio, para ampliar o tempo de vida da usina, e 
isso quem faz são os prefeitos. Por isso, todos 
estes investimentos são uma cooperação en-
tre Itaipu e as prefeituras”, concluiu.
No encontro, os prefeitos presentearam o 
diretor-geral de Itaipu com uma placa, sim-
bolizando o início das obras da segunda pon-
te, que, de acordo o presidente da Amop e 
prefeito de Jesuítas, Aparecido José Weiller 
Junior, saiu do papel graças ao comprometi-
mento da Itaipu.
Durante a programação, o diretor Silva e Luna 
deu uma coletiva de imprensa tratando de 
vários temas, como a manutenção das par-
cerias, a atualização tecnológica da Itaipu e a 
elevada geração de energia da usina.
Além de Silva e Luna e Carbonell, de outros 
representantes da Itaipu e do presidente da 
Amop, participaram do encontro o presiden-
te do Conselho de Desenvolvimento dos Mu-
nicípios Lindeiros ao Lago de Itaipu e prefeito 
de Cascavel, Leonardo Paranhos; e demais 
prefeitos e vice-prefeitos dos 55 municípios 
que integram a Amop.

OBRAS ESTRUTURANTES
A Itaipu Binacional mantém hoje cerca de 180 
projetos na área de influência da usina. Jun-
tos, os investimentos passam de R$ 500 mi-
lhões – valor equivalente ao total de royalties 

PRIORIZA O OESTE
USINA DE ITAIPU

A região Oeste do Paraná terá prioridade nos investimentos da Itaipu, afir-
mou o general Joaquim Silva e Luna, diretor-geral brasileiro durante encon-
tro com prefeitos na Amop, em Cascavel

pagos anualmente pela empresa aos municí-
pios lindeiros. Essa reestruturação só é pos-
sível graças à reorganização dos gastos, que 
devem estar aderentes à missão da Itaipu.
Silva e Luna e Luiz Felipe Carbonell apresen-
taram aos prefeitos do Oeste do Estado os 
principais projetos e parcerias desenvolvidos 
pela empresa na região. Os convênios com os 
municípios contemplam áreas como o desen-
volvimento social, econômico, turístico, tec-
nológico e sustentável.
Entre as obras estruturantes, destacam-se 
a construção da Ponte da Integração, entre 
Foz do Iguaçu (Brasil) e Presidente Franco 
(Paraguai), que terá um investimento de R$ 
463 milhões da Itaipu. Deste valor, R$ 323 
milhões serão usados na construção da pon-
te e R$ 140 milhões nas obras da Perimetral 
Leste, entre a ponte e a BR-277. A nova ponte 
deve estar pronta em três anos e vai contri-
buir com o desenvolvimento de toda a região.
Outro investimento importante está sendo 
feito na ampliação e modernização do Hos-
pital Ministro Costa Cavalcanti, o mais impor-
tante da região. Somente o hospital vai rece-
ber R$ 64,7 milhões de Itaipu.

A ITAIPU
Com 20 unidades geradoras e 14 mil MW de 
potência instalada, a Itaipu Binacional é líder 
mundial na geração de energia limpa e reno-
vável, tendo produzido, desde 1984, mais de 
2,6 bilhões de MWh. Em 2016, a usina brasi-
leira e paraguaia retomou o recorde mundial 
anual de geração de energia, com a marca de 
103.098.366 MWh. Em 2018, a hidrelétrica 
foi responsável pelo abastecimento de 15% 
de toda a energia consumida pelo Brasil e de 
90% do Paraguai.

REUNIÃO - Representantes dos 54 Municípios da Amop, ouviram o Diretor Geral de Itaipu

IMPRENSA - General Silva Luna, falou com jorna-
listas antes de reunião com prefeitos da Amop
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SÃO 34 anos com enfoque no: AGRONEGÓCIO, educação, esporte, cultura, TURISMO, 
eventos, segurança, saúde, lazer, bem estar, opinião e POLÍTICA que, Nova Fase, é dis-
tribuída para mihares de assinantes, COOPERATIVAS, Sindicatos, clubes e associações, ór-
gãos 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.
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O Miss Paraguay 2019, este ano transmitido 
ao vivo por três canais: C9N Notícias, Paravisi-
ón e Sul TV  e também pela internet nos sites: 
www.c9n.com.py e www.missparaguay.com.
py, como o único e maior concurso nacional e 
oficial de beleza, cultura e ação social, movi-
mentou toda a sociedade do país, levando ao 
palco 18 Misses oficiais dos 17 departamen-
tos mais a capital, que desfilaram em busca 
da única e máxima coroa da nação paraguaia 
no dia 14 de agosto, atraindo um grande pú-
blico no magnífico teatro do Hotel Guaraní.
Uma superprodução de nível internacional do 
Holding Miss Paraguay organizado por Gui-
lherme Rolón Produções Shows e Televisão, 
que há 29 anos promove a beleza paraguaia. 
Cynthia Verónica Florenciani Agüero foi 
eleita pelo júri e agora pelo período de um 
ano ostenta a coroa com direito a disputar a 
beleza máxima internacional, onde dezenas 
de países participam de um concurso que 
rende muito prestígio para ela e ao Paraguai.

GUERREIRA E VIRTUOSA 
A beleza e a história da mulher paraguaia, (in-
dependente da classe social), tem uma rique-
za imensa de detalhes. Principalmente, pela 
forma como foram expostas nos campos de 
batalha e no convivio do seio familiar. 
Na verdade poucas mulheres, como as para-
guaias, assumiram tantas responsabilidades, 
sobretudo mantendo economicamente suas 
famílias, abastecendo o Exército Paraguaio e 
pegando em armas no campo de combate. 
Muitas de forma voluntária partiram para a 
guerra contra os Aliados, especialmente no 
confronto contra Brasil, Uruguai e Argentina. 
Outras tantas, especialmente as mulheres 

das classes menos abastadas, não encontra-
ram saída, no meio de uma batalha, restando 
a elas participar das ações militares, enter-
rando seus maridos e filhos.  
Vale destacar que a Guerra do Paraguai, 
1864/1870, por sua prolongada duração, en-
volvendo toda sua população e a desigualda-
de de recursos, implicou não só na derrota do 
país, como deixou agudas sequelas em suas 
estruturas sociais. 
A morte de grande parte da população no 
conflito, a destruição de seus recursos pro-
dutivos e a desestruturação social e política 
estiveram entre as consequências mais trági-
cas. O quadro era de devastador: os campos 
sem cultivo, o gado e outros animais dizima-
dos, os ervais abandonados e propriedades 
que perderam seus títulos. Este era o cenário 
no qual moviam-se os sobreviventes.  Como 
o sistema produtivo da campanha foi destru-
ído, a população rural migrou para a Capital, 
em cujas ruas era comum ver os cadáveres 
daqueles que foram vitimados pela fome.
Para as mulheres do povo, chamadas de ky-
gua vera, a situação era bem mais difícil. Des-
pojadas de seus poucos bens e sem ter com 
quem contar, ainda se viam na situação de 
serem proibidas de retomar suas vidas pelos 
padrões de sua cultura – a guarani-paraguaia 
– que a nova ordem liberal queria fazer  desa-
parecer junto com os milhares  de  soldados 
mortos  na Guerra, que reduziu praticamen-
te ¼ (um quarto) da população masculina. A 
maioria dos homens sobreviventes se arras-
tava pelas ruas ou eram jovens com ínfimas 
capacidades reprodutivas. 
A construção do feminino quer no Paraguai 
ou em qualquer outro país, girou sempre em 

torno de duas situações: a mulher heroína 
como modelo de romantismo, frágil e virtuo-
sa, amada, esposa e mãe; e a mulher anti-he-
roína, mulher fatal, da qual se destaca a libido 
latente, a sensualidade e o poder de sedução.
Embora o mito da mulher fatal considerada 
perigosa para o homem tenha surgido na 
França durante a segunda metade do sécu-
lo XIX, e se estendido posteriormente, por 
toda a Europa, esta mulher cujo poder era de 
fascinar, provocou inércia, notadamente nos 
homens em terras guarani, onde a expansão 
e a cultura católica do século XIX que funda-
mentava a valorização do papel materno nos 
comportamentos tanto de liderança, como 
de piedade sentimental, típicos da devoção 
feminina. Neste contexto, “a maternidade da 
Virgem apagou o pecado de Eva”, resultando 
conjuntamente na intensa devoção mariana 
e a recuperação dos valores da maternidade.
Com o final da Guerra em 1870, a elite po-
lítica  paraguaia  canalizou seus esforços na 
constituição da ordem social, buscando  des-
sa forma instaurar a civilização e abandonar 
a barbárie das décadas anteriores. Para o 
Estado era necessário impor um modelo de 
sociedade, e igualmente de família. Para tan-
to, as mulheres foram chamadas para ocupar 
um importante e destacado lugar  numa nova 
ordem moral e social.

UMA QUESTÃO DE CLASSES 
A beleza feminina tornou-se tema privile-
giado nos discursos normativos dirigidos às 
mulheres da elite. Nas festas, nos bailes, na 
maneira de se vestir e de se relacionar, cada 
categoria social possuía modelos caracterís-
ticos de sua própria especificidade, embora 
os padrões da elite, de modo geral, fossem 
impostos à sociedade como um todo. Do 
mesmo modo, ao europeizar seus corpos e 
modos, preocupavam-se com a correção do 
vestuário e como vestir-se correta e adequa-
damente para ocasiões específicas. Este con-
sumo modernizador de costumes promovia, 
através da imprensa, um arsenal de imagens 
que visava à transformação do comporta-
mento feminino. Assim, para a mulher da elite 
era um momento marcado por um desejo de 
modernizar e consumir as novidades, onde as 
mulheres eram convidadas a apresentar cor-
pos elegantes, delicados e graciosos.
Independente da classe social, as normas es-
panholas e a presença da Igreja Católica con-
sideravam as mulheres como seres frágeis 
e, desse modo, necessitavam de constante 
proteção e vigilância da família. Sua reputa-
ção dependia profundamente da valorização 
social que era construída através da casti-
dade, das virtudes femininas e da fidelidade 
ao homem. As relações afetivas entre o ho-
mem e a mulher eram pautadas pela honra. 
A grande maioria das mulheres permanecia 
casada, cumprindo suas funções como mães 
e esposas. 

As românticas  crêem no grande amor, no amor verdadeiro,  
na  paixão definitiva. O resto é ilusão dos sentidos, temporá-
ria ambição da carne e lutar para sobreviver.

“O PAÍS DAS MULHERES”
Apesar das funções maternas absorverem 
parte do tempo das mulheres, para muitas, 
especialmente das classes baixas, isso não 
impediu a realização de outras atividades 
complementares. 

SENHORAS DA ELITE E AS KYGUA VERA
Na cultura guarani, a mulher tem sua forma-
ção revestida de particularidades. Durante o 
período colonial, a imagem consagrada sobre 
a mulher guarani é, muitas vezes, distorcida 
e alvo de detração, o que se deve ao fato do 
conquistador, notadamente espanhol, ter ex-
plorado as mulheres indígenas sob todos os 
aspectos.
Durante o século  XIX, no Paraguai pré-Guer-
ra, as mulheres da elite realizavam poucos  
trabalhos manuais, tendo muitos emprega-
dos à sua disposição. Em determinadas situa-
ções, estas se vestiam de acordo com a moda 
europeia e eram consumidoras de seda, cha-
péus, meias e sapatos importados, revistas 
de moda e perfumes finos.
Nessa época, as mulheres de famílias ricas so-
licitavam por catálogos e gravuras seus trajes, 
chapéus e acessórios da Argentina e da Eu-
ropa. Casas como Gath & Chaves, La Piedad 
o Harrod’s de Buenos Aires, o La  Fayette y 
Beaumarchais, de Paris, vestiam as mulheres 
asuncenas que podiam pagar elevado preço 
pelas roupas da moda. 
A mulher desempenhava papéis sociais e 
religiosos de extrema importância na engre-
nagem social guarani. Percebida como dom 
e revestida de um valor simbólico, a mulher 
guarani estava plenamente inserida no “an-
tigo e bom modo de viver e de ser” dos in-
dígenas. Nesse cenário, a poligamia era uma 
forma de consolidar alianças políticas e atra-
vés do intercâmbio de mulheres, os grupos 
familiares aliados se comprometiam a apoiar 
e a socorrê-los mutuamente. Essas relações 
de parentesco constituíam uma garantia para 
a estabilidade de uma  aliança  interfamiliar, 
pois somente os laços de sangue podiam ga-
rantir que o princípio de reciprocidade fosse 
realmente evidenciado. 
Com isso, o número de mulheres de um ho-

mem era o indicador de seu prestígio político 
e a poligamia era a forma de conservar esse 
poder conquistado. No caso dos índios gua-
ranis, havia outro fator: as parcelas de terra 
para o cultivo de milho e mandioca eram 
divididas segundo o número de mulheres e 
filhos, pois eram elas que cultivavam a terra 
conquistada pelo homem.
Já para as mulheres da elite a situação era 
bem diferente. No processo de reconstrução 
a mulher da elite tornou-se o modelo femini-
no idealizado para controlar as condutas das 
mulheres das camadas mais baixas da popu-
lação, procurando incorporar e demonstrar 
determinados valores e comportamentos 
adaptáveis a um novo modelo de sociedade 
almejado pelas elites governantes.Os obser-
vadores estrangeiros ressaltavam a atitude 
respeitosa que as mulheres da classe baixa 
tinham em relação às “damas paraguaias”.
A reativação da economia, ao menos nos pri-
meiros anos do pós-guerra, foi bastante difícil 
e anárquica, talvez pela ausência do Estado 
ainda fragilizado, cabendo a reorganização 
da economia à iniciativa privada. Observa-se 
também, diversos temas, como as relações 
políticas e diplomáticas com os países vizi-
nhos, a imigração, o sistema bancário, a im-
prensa paraguaia e a necessidade de superar 
o isolamento internacional que se construiu 
no pós-guerra contra a Tríplice Aliança forma-
da por Brasil, Argentina e Uruguai.
De maneiras diversas, as mulheres para-
guaias sofreram as consequências diretas da 
Guerra. Além do grande número de mulheres 
que morreram em combates, muitas perde-
ram seus maridos e filhos, aumentando, des-
te modo, o número de mulheres chefes de fa-
mílias. Do final da Guerra até início do século 
XX o Paraguai era conhecido como um “país 
de mulheres”.

A INSPIRADORA MADAME LYNCH
Conhecida como La Madama pelos para-
guaios da época, ao contrário de La Señora, 
denominação dada à esposa do Ex-Presiden-
te do Paraguai Carlos Antonio López e mãe 
de Solano López, a chamada Elisa Alicia Lynch 
nasceu em Cork, na Irlanda, em 1833. Depois 
de um breve casamento aos 15 anos com 
um cirurgião francês, a irlandesa conheceu 
Solano López em janeiro de 1854, em  Paris.  
Lynch e Solano jamais se casaram, devido ao 
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matrimônio anterior de Elisa, mas juntos tive-
ram cinco filhos.
Nesse contexto, leva-se em consideração, 
também, a influência e renovação que Mada-
me Lynch promoveu na sociedade paraguaia 
ao trazer um estilo francês para os modos de 
vida da elite paraguaia. O então chefe da Na-
ção, Solano López não se opunha à inclinação 
de sua companheira pela vida luxuosa;  pelo  
contrário,  transmitia seus pedidos a exporta-
dores  londrinos e parisienses e a ajudava  a 
adquirir bens de propriedade do Estado  em 
condições francamente vantajosas. Na casa 
de Madame Lynch, em Assunção, de acordo 
com a maior parte de seus biógrafos, podia-
-se admirar telas caras, o melhor champa-
nhe, as últimas revistas da moda, os tecidos 
importados, que impunham uma nova moda 
às mulheres da elite.
La Lynch foi muitas vezes apontada como cor-
tesã pelos opositores, críticos do estilo pari-
siense que impôs ao país, pois incentivava a 
música e a arte e concentrava enorme poder, 
o que a fez acumular inimigos e admiradores. 
Elisa Lynch permaneceu no país até o final da 
Guerra, em 1870, quando retornou a França 
onde ficou enquanto pode manter-se e des-
frutar de boa condição. Na escassez dos re-
cursos viveu na Inglaterra, mas seus últimos 
dias foram em Paris, onde morreu em 1886. 

ALTIVAS E VENCEDORAS 
Pela história de lutas e conquistas da mulher 
paraguaia, quando um evento como o Con-
curso Miss Paraguay atrai todas as atenções 
dos organizadores, incentivadores, patroci-
nadores como o grupo Monalisa que repre-
senta marcas famosas como Lancome, Pupa 
Milano entre tantas outras, mostra que a mu-
lher guarani, reconquistou seu espaço e, hoje 
mais do que antes, os homens curvam-se a 
sua bravura, coragem e muita beleza.
Os eventos que promovem a escolha da mais 
bela MULHER PARAGUAIA é uma forma de 
igualar e mostrar que a beleza nasce, é culti-
vada, aflora e está presente em todos os can-
tos daquele País e do mundo.

A maternidade era uma função  importante, 
porque a esperança e o futuro  da  família se 
apoiava na reprodução e  criação dos filhos

Fotos: Arquivo  Pesquisa: José Ivaldece Pereira

CYNTHIA VERÓNICA 
FLORENCIANI é a
Miss Paraguay 2019
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Mais uma vez, o Paraguai confirma através 
de Guillermo Rolón e Daniela Acosta que 
por mais de 3 horas comandaram o maior 
Concurso Nacional e Oficial da Miss Para-
guay 2019, onde a beleza, cultura e ação 
social, movimentou a sociedade e fez jús 
como marca do país. 
O evento foi transmitido ao vivo por três 
canais: C9N, Paravision e Sur Tv, na inter-
net, via web. www.c9n.com.py e www.
missparaguay.com.py além do Facebook 
Live pela Fan Page do Miss Paraguay. 
Mensagens de paraguaios espalhados pelo 
mundo e irmãos estrangeiros que assisti-
ram o desfile, comprovam o bom trabalho realizado pelos organiza-
dores e sucesso da promoção. 
O concurso realizado dia 14 de agosto no Grand Theatre do Guarani 
Hotel, no centro histórico de Assunção, foi o destaque do ano, pela 
elegância dos convidados e o grande público presente.
A eleição e coroação de Cynthia Verónica Florenciani Agüero, como 
a Miss Paraguai 2019 foi realizada no dia da Bandeira Nacional em 
comemoração aos 482 aniversário da capital do Paraguai; conside-
rada berço do primeiro grito de Liberdade na América e também 
em homenagem a padroeira da cidade, a Virgem Imaculada Nossa 
Senhora da Assunção e Mariscala do Exército Paraguaio.
O evento Miss Paraguay 2019, foi patrocinado exclusivamente pela 
MONALISA com suas marcas de fragrâncias LANCÔME e maquiagem 
PUPA MILANO. #MONALISAParaguay.

Una vez más, Paraguay confirma a través 
de Guillermo Rolón y Daniela Acosta que 
durante más de 3 horas dirigieron la Compe-
tencia Nacional y Oficial Miss Paraguay 2019 
más grande, donde la belleza, la cultura y la 
acción social, conmovieron a la sociedad y la 
juzgaron como la marca del pais
El evento se transmitió en vivo en todo el 
país a través de tres canales: C9N, Paravision 
y Sur Tv, en Internet, a través de la web. 
www.c9n.com.py y www.missparaguay.com.
py más Facebook Live by Miss Paraguay Fan 
Page. Los mensajes de paraguayos de todo 
el mundo y hermanos extranjeros que asis-

tieron al desfile muestran el buen trabajo realizado por los organiza-
dores y el éxito de la promoción.
La competencia celebrada el 14 de agosto en el Gran Teatro del Hotel 
Guaraní en el centro histórico de Asunción fue lo más destacado del 
año, debido a la elegancia de los invitados y al gran público presente.
La elección y coronación de Cynthia Verónica Florenciani Agüero, 
como Miss Paraguay 2019, se llevó a cabo el Día de la Bande-
ra Nacional en conmemoración del 482 aniversario de la capital 
de Paraguay; considerada la cuna del primer grito de libertad en 
América y también en honor de la santa patrona de la ciudad, la 
Virgen Inmaculada de Nuestra Señora de la Asunción y Mariscala del 
Ejército paraguayo.
El evento Miss Paraguay 2019 fue patrocinado exclusivamente por 
MONALISA con sus marcas de fragancias LANCOME y PUPA MILA-
NO. #MONALISAParaguay.

Cynthia é a Miss Paraguai 2019
Cynthia Verónica Florenciani Agüero foi coroada a Miss Paraguai 2019 nas comemorações dos 482 anos de Assuncion, 
capital do Paraguai, numa bela festa no Grand Theatre do Guarani Hotel, sob o patrocínio das Lojas MONALISA por 
suas marcas de fragrâncias LANCOME e maquiagem PUPA MILANO.

PARAGUAYPARAGUAY
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faca parte voce tambem
* Condição válida para o plano Fit, pago em débito no cartão de crédito ou em conta 

corrente, de acordo com as operadoras e bancos convenia- dos. 
* Checar a lista de operadoras e bancos na recepção da unidade.

*O valor do plano não inclui taxas de adesão e anuidade.

a partir de 

(45) 3038-1100
WWW.BRASILFITNESS.EU

acesse e saiba mais:

AR CONDICIONADO ESTACIONAMENTOBIKE VIRTUAL RESTAURANTEHIIT GINÁSTICACROSS POWER BIKE INDOOR

Mantenha esse coração batendo. Este é o 
mote da campanha publicitária lançada pelo 
Hospital Bom Jesus/HOESP de Toledo, no dia 
12/9, com o objetivo de sensibilizar a popula-
ção da cidade e dos demais municípios aten-
didos pela instituição, que vem enfrentando 
graves dificuldades financeiras para se man-
ter funcionando.
A linha criativa proposta pela Caio Publicida-
de, agência responsável pela criação da cam-
panha, estabelece uma analogia en-
tre a necessidade do Hospital Bom 
Jesus/HOESP e a de um paciente 
que, para sobreviver, precisa rece-
ber medicação e cuidados.
A mensagem central dessa campa-
nha visa criar a consciência de que o hospital 
não é uma instituição pública, mas também 
não é uma empresa particular. Ele é um pa-
trimônio da cidade de Toledo e municípios 
vizinhos e, como tal, precisa da ajuda de to-
dos para continuar prestando atendimento 
à região. Pretende despertar nas pessoas o 
senso de pertencimento e de responsabili-
dade por ele e também reavivar os canais de 
doação já existentes e criar novos. Objetiva 
resgatar e reforçar a necessidade da ajuda de 
toda a região para manutenção do hospital e, 
principalmente convocar os diversos setores 
da sociedade para que contribuam com essa 
iniciativa, diante da sua grande importância 
para todos.
A campanha terá a sua veiculação prioritária 
nas mídias digitais e, dentre as peças criadas, 
está a nova identidade da urna de arrecada-
ção do Programa Nota Paraná. Empresários 
de grande, médio ou pequeno porte, interes-
sados em colaborar mantendo uma urna em 
seu estabelecimento, deverão entrar em con-

tato com a administração do hospital e fazer 
o cadastro correspondente.
As empresas e pessoas que desejarem tornar 
pública a sua simpatia pela causa poderão 
personalizar seus perfis do Facebook com o 
tema da identidade da campanha. Para isso, 
basta acessar www.facebook.com/BomJe-
susHOESP, compartilhar e assim, também, 
ajudar na divulgação.

A CONTA NÃO FECHA
Ao completar seus 48 anos, pode-se afirmar 
que o Bom Jesus/HOESP é, hoje, o maior 
complexo hospitalar da região em número de 
leitos credenciados ao Sistema Único de Saú-
de (234 no total, incluindo 20 vagas de UTI 
Adulto e Neonatal), sendo 60% destes núme-
ros destinado ao SUS. O Bom Jesus atende a 
18 municípios, com banco de leite humano e 
Pronto Socorro 24 horas com assistência de 
alta complexidade.
As despesas mensais do atendimento ao SUS 
giram em torno de R$ 3.450.000,00 (três mi-
lhões, quatrocentos e cinquenta mil reais) 
versus uma receita mensal recebida de R$ 
2.270.000,00 (dois milhões, duzentos e se-
tenta mil reais), já considerando todos incen-
tivos como HOSPSUS e Urgência/Emergência, 
somado ao fato da tabela de remuneração do 
SUS estar há praticamente 20 anos sem rea-
juste, a conta não fecha e o prejuízo médio 
mensal do Hospital Bom Jesus/HOESP é de 
51,5%. Esse é a realidade com a qual a ins-

Hospital Bom Jesus/HOESP 
de Toledo lança a campanha 

“Mantenha este coração batendo”

tituição já vem trabalhando há muito tempo, 
como todos os hospitais que realizam atendi-
mento ao SUS.

Diante desse quadro, mesmo com a mobili-
zação constantemente da população, arreca-
dando alimentos, participando dos bazares 
e de outras atividades beneficentes do hos-
pital, a carência ainda é enorme. O grande 
desafio é, além de aumentar a arrecadação 
do hospital, criar uma estabilidade nas arre-
cadações mensais.

COMO COLABORAR
São vários meios formais já existentes, mas 
que precisam ser reforçados com urgência.
COPEL – O titular da conta estabelece um va-
lor fixo mensal de doação para ser cobrado 
junto com o seu consumo de energia elétrica. 
Mensalmente, a COPEL repassa o valor to-
tal das doações ao hospital. Os interessados 
deverão solicitar o termo de autorização ao 
hospital.

NOTA PARANÁ – O consumidor deposita em 
urnas identificadas, dispostas em vários esta-
belecimentos comerciais dos 18 municípios 
atendidos pelo hospital, as notas fiscais nas 
quais o seu CPF não foi incluído. É possível, 
também, cadastrar as notas sem CPF direta-
mente no site do programa http://www.nota-
parana.pr.gov.br/

BAZARES – A partir de doações da comuni-
dade e também de mercadorias apreendidas 
pela Receita Federal, periodicamente são 

realizados bazares em local anexo 
ao hospital, cuja renda é destinada 
para as urgências da instituição. As 
datas dos bazares são divulgadas 
através das mídias digitais do hos-
pital. Aqui, a colaboração da socie-
dade poderá ser efetuada de duas 

maneiras: fazendo doações de mercadorias 
novas ou seminovas e comprando produtos 
no bazar.

CENTRAL DE DOAÇÕES - Alimentos não pe-
recíveis e outros tipos de doação podem 
ser entregues constantemente no hospital, 
mediante prévia consulta para que se esta-
beleçam as necessidades mais urgentes. A 
entrega também deve ser mediante prévio 
agendamento com a instituição.

PROJETO BANCO DE LEITE HUMANO - O 
Hospital Bom Jesus/HOESP recebe e doa leite 
para recém-nascidos. Para doar, as mães que 
estão amamentando devem entrar em con-
tato com o hospital. Outra forma de ajudar é 
doando vidros de até 200 ml para que o leite 
possa ser estocado.
CONTA SOLIDÁRIA – O Hospital Bom Jesus/
HOESP possui uma conta no Sicoob que está 
apta a receber doações de qualquer valor. 

Para depósito, os dados são: agência 4351 e 
conta corrente 2519-4.

TODOS QUE PERTENCEM A 20ª REGIONAL
Assis Chateaubriand |Diamante D’Oeste |En-
tre Rios do Oeste |Guaíra |Marechal Cândi-
do Rondon |Maripá |Mercedes |Nova Santa 
Rosa | Ouro Verde do Oeste | Palotina |Pato 
Bragado |Quatro Pontes |Santa Helena | 
São José das Palmeiras |São Pedro do Iguaçu 
|Terra Roxa |Toledo |Tupãssi.

HOSPITAL BOM JESUS/HOESP - HISTÓRICO
A Casa de Saúde Bom Jesus foi fundada em 
14 de setembro de 1971, na cidade de Toledo 
- PR.  Atualmente, segundo a classificação do 
Ministério da Saúde, é considerada uma en-
tidade hospitalar de porte 2, atuando como 
Hospital geral de referência para Urgência e 
Emergência para atendimento aos 18 muni-
cípios que fazem parte da 20ª Regional de 
Saúde, sendo responsável pelo atendimento 
a mais de 350 mil vidas em toda a região.
A Associação Beneficente de Saúde do Oes-
te do Paraná – HOESP foi fundada em 28 de 
julho de 2004, com base na Lei Federal nº. 
9.790/99, Lei das OSCIP´S, com o objetivo de 
angariar fundos e recursos destinados à ma-
nutenção da Casa de Saúde Bom Jesus, a qual 
passou a ser mantida pela HOESP. No dia 21 
de março de 2013 recebeu o certificado de 
entidade beneficente de assistência social na 
área da saúde, tornando-se Entidade Filan-
trópica, conforme Portaria Nº 286/2013.

A HOESP é regida por um Estatuto Social e 
tem atualmente como Presidente o Dr. Clau-
dio Tomuo Hayashi e na Superintendência, a 
Senhora Zulnei Bordin. Atualmente a institui-
ção está qualificada como Entidade Filantró-
pica junto ao Ministério da Saúde, prestando 
os seguintes atendimentos referentes à alta 
complexidade: Ortopedia e Gestação de Alto 
Risco, realizando, dentre outros procedimen-
tos, cirurgias neurológicas, trauma-ortopédi-
cas, gastrointestinais, urológicas e bucomaxi-
lofaciais.
Conta, ainda com um Centro de Imagem 
terceirizado com serviços em Hemodinâmi-
ca e Hemodiálise. Possui um Corpo Clínico 
composto por 217 médicos e um quadro de 
funcionários com 511 colaboradores. São 
7.171,67 m² de área construída, 234 leitos, 
divididos em nove unidades de internação, 20 
leitos de UTI adulto, oito leitos de UTI Neona-
tal, 49 leitos de Pediatria, 33 leitos na Clínica 
Médica, 29 na Clínica Cirúrgica, oito leitos na 
Maternidade, 45 leitos no 3º piso, 35 leitos 
no 2º piso e 15 leitos no Pronto-Socorro.

HOSPITAL BOM JESUS/HOESP
Rua Almirante Barroso, 2193

 Centro – Toledo – PR
45 2103-2000

REUNIÃO -  Alberi Locatelli, Diretor 20ª Regional de Saúde, Denise Lie, Secretária de Saúde de 
Toledo, Dr. Claudio Hayashi, Presidente HOESP e Zulnei Bordin, Superintendente HOESP

Maior hospital de atendimento ao SUS da região 
enfrenta graves dificuldades financeiras e conta com 
o apoio da sociedade para continuar funcionando.
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Esta reportagem é uma cortesia

da revista Nova Fase
34 anos de circulação
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Evento realizado foi considerado um sucesso pelos organizado-
res. Próxima edição já tem data definida: 28, 29 e 30 de agosto 
de 2020
Quando se fala em identidade, a socie-
dade de Maripá tem isso bem definido. 
O município é conhecido como a Cidade 
das Orquídeas e reconhecido pela imple-
mentação de tecnologias no cultivo da 
tilápia, duas potencialidades econômicas 
que também impulsionam o turismo local 
e que deram origem à Festa das Orquídeas 
e do Peixe. A 21ª edição do evento entre 
sexta-feira (23) e domingo (25) de agosto, 
levou para Maripá mais de 60 mil visitan-
tes, o que representa dez vezes mais que a 
sua população.
A festa é realizada pela administração 
municipal, por meio da Comissão Central 
Organizadora (CCO); onde 14 entidades, 
reunem em torno de 1,5 mil voluntários. O 
segredo do sucesso, segundo o presidente 
da CCO, Rodrigo Schanoski, é a união da 
comunidade. “Quem faz a festa é a própria 
população de Maripá, que está engajada 
em todos os detalhes e é isso que faz esse 
evento ser o sucesso que é e crescer cada 
vez mais. Chegamos ao fim de mais uma 
edição superando novamente as expectati-
vas e só temos a agradecer os voluntários, 
patrocinadores, expositores e a adminis-
tração municipal, que é fundamental para 

o que evento aconteça”, ressalta.
DESENVOLVIMENTO

Para o prefeito Anderson Bento Maria, o 
apoio do Poder Público para a realização 
da festa contribui para o desenvolvimento 
da cidade. “São potencialidades que temos 
o compromisso de divulgar e incentivar en-
quanto Poder Público, pois elas têm grande 
importância na economia de Maripá e di-
vulgam o nome da cidade para o Brasil in-
teiro e também para outros países como o 
Paraguai e Argentina. Superando dificulda-
es, estamos felizes pela festa ter sido nova-
mente um sucesso e só temos a agradecer 
a cada um que contribuiu”. destacou.

CARAVANAS
Nesta edição, cerca de 130 caravanas vi-
sitaram o evento. Três delas foram orga-
nizadas pela Kadia Prigol, de Santa Rosa, 
no Paraguai. Eles conheceram a festa este 
ano e o destaque foi para a organização do 
evento. “A festa foi maravilhosa, desde a 
forma de acolhimento com uma recepção 
super calorosa já pedindo para a gente vol-
tar, uma organização excelente, a atenção 
de todos que nos atenderam. 
As orquídeas nem se fala, lindas demais. 

As mulheres que foram enlouqueceram e 
a comida estava deliciosa. Estão todos de 
parabéns e vamos voltar no próximo ano”, 
enfatizou um dos visitantes.

ATRAÇÕES
A Festa das Orquídeas e do Peixe contou 
com exposição e feira de orquídeas; Feira 
da Aquicultura; Feira da Indústria, Comér-
cio, Artesanato e Sabores; café colonial; 
refeições à base de peixe; eventos técnicos 
como o 18º Seminário Estadual da Pisci-
cultura e o Curso Básico de Plantio e Cul-
tivo de Orquídeas para Iniciantes; parque 
de diversão; Concurso do Peixe Assado na 
Grelha, Desossado e Recheado; Matinê da 
Melhor Idade; Rodeio do Bagre Ensaboa-
do; cortejo com o grupo Sou Arte; diver-
sas atrações no Palco Cultural e show com 
Luan Santana, que atraiu aproximadamen-
te 25 mil pessoas.

A próxima edição da festa já tem data de-
finida. O evento será realizado nos dias 
28, 29 e 30 de agosto de 2020, também 
no Centro de Eventos de Maripá.

Fotos: Camila Angst - 
Colaborou: jornal O PRESENTE

EVENTO
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A Câmara Municipal entregou ao agoropecuarista Arnaldo Curioni, o título de Honra ao 
Mérito do Município por sua excelência na “liderança política” e também “pelo notável 
serviço social prestado à nossa cidade”. A homenagem foi proposta pelo Decreto Legis-
lativo nº 001 de 2008, pelos ex-vereadores Seno Rhoden e Jadir de Mattos e entregue 
agora pelo atual presidente, Alécio Espínola.
Vários oradores enalteceram o homenageado, que, por sua vez, agradeceu as presenças 
e num belo discurso, falou sobre o desenvolvimento de Cascavel e os desafios econô-
micos do país, principalmente no que tange aos gastos públicos. Lembrou parte de sua 
história e  emocionado, recebeu abraços de ex-companheiros do Banco Bamerindus, 
onde chegou a diretor, além de muitos amigos que foram cumprimentá-lo.

PERFIL DE UM HOMEM VITORIOSO
Natural de Itápolis (SP), aos 15 anos Arnaldo Curioni se mudou para Paraíso do Norte, no 
Paraná, onde ingressou na carreira bancária como faxineiro no banco Bamerindus. Com 
dedicação e competência, chegou ao cargo de gerente aos 20 anos de idade.
Passou então por diversas cidades de nosso estado, como Tapejara, Itaporã, Cruzeiro 
do Oeste, Umuarama, Apucarana e então Cascavel, onde permaneceu por mais de três 
décadas. Aqui foi candidato a prefeito e secretário de finanças entre 1997 e 2000, além 
de presidente do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) por mais de 10 anos.

Fotos: Flávio Ulsenheimer/Assessoria de Imprensa/CMC 
Colaborou: Assessoria de Imprensa  - Câmara Municipal de Cascavel

ARNALDO CURIONI
Recebe título de Honra ao 
Mérito do Município de Cascavel

QUALIDADE DE VIDA

E teremos comemorações por aí..!

Prestes a comemorar uma década 
transmitindo ao público conteúdos de 
forma criativa e dinâmica, relacionados 
à QUALIDADE DE VIDA, Cris, como é 
carinhosamente chamada, tem o privilé-
gio de ter seu programa em horário de 
grande audiência, na CATVE, fruto do 
bom trabalho que vem desenvolvendo 
ao longo desses 10 anos de a tividades 
desenvolvidas em outras emissoras. 
Através de seus parceiros comerciais e 
patrocinadores, suas pautas viajam por 
diversas culturas. Sua equipe registra e 
edita com muita sensibilidade, toda a 
essência do que precisa ser transmitido. 
Quando o assunto é feito com “Amor e 
carinho” e “Viver com fé”, segundo ela, 
a ideia é sempre se cercar de pessoas de 
qualidade - com bons pensamentos, boa 
vontade e boas intenções; Pessoas de 
bem com a vida, com sede de viver, que 
amam o que fazem. Pessoas pró-ativas, 
segundo ela, são as melhores pessoas.  
A equipe do Programa Qualidade de 
Vida tem como foco a cidade de 
Cascavel, bem como, toda a região, 
assim como Salto Del Guairá, 
Ciudad Del Este e Foz do Iguaçu. Sim, 
muitos parceiros por lá.
O intuito, dentro do quadro “Diver-
são e Lazer”, é estimular o turismo no 
Paraguai, apresentando opções de bons 
roteiros e boas compras, fomentando 
tanto o turismo comercial quanto o 
cultural.
A equipe costuma ainda, percorrer 
diversas cidades brasileiras: uma pausa 
para mencionar Salvador, na Bahia, um 
dos destinos preferidos da Cris. Segun-
do ela, um lugar de muita fé e muita 
cultura, que todos precisam ir ao menos 
uma vez na vida, para sentir a energia 
e as boas vibrações que a cidade – e o 
estado – oferecem. Sem dizer o turismo, 
a cultura, as danças e a gastronomia 
apimentada que temos por lá. 
Sempre atenta aos assuntos ligados à 
alimentação saudável e à saúde, Cris 
criou o quadro “Pergunte ao Doutor”, 
onde ela aborda assuntos importan-
tíssimos para a comunidade. Ótimo 

Programa de 
CRISLAINE BRANCO
completa 10 anos de sucesso!
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QUALIDADE DE VIDA

ARNALDO CURIONI, ao centro, recebe o título do presidente Alécio Espínola, acompanhado dos proponentes Seno Rhoden,  Jadir de 
Mattos e também da vereadora Nadir Lovera

PRESENÇAS - autoridades, amigos, ex-companheiros de banco, imprensa representada por Jorge Guirado da Catve e da neta Luíza Curioni

HOMENAGEM

momento para sanar dúvidas e levar 
mais conhecimento para pessoas que 
buscam alternativas de cura e trata-
mentos.  Quando o assunto é conforto 
e bem-estar, muitos parceiros entram 
na pauta. Através da apresentadora, 
produtos ou serviços são detalhados e 
demonstrados. Tudo pode ser visto e 
acompanhado através de suas redes so-
ciais pessoais e profissionais. O famoso 
“story” do Instagram e do Facebook é 
sempre ativo e cheio de novidades.
Quando o assunto é “Consciência 
Ambiental e 
Sustentabilidade”, 
o programa busca 
ir a fundo nas 
questões ambien-
tais, levando para a 
pauta matérias que 
vão desde o plantio 
agroecológico até 
a reciclagem, pas-
sando por hortas 
comunitárias, 
energias renová-
veis e segurança 
alimentar. 
O Programa 

QUALIDADE 
DE VIDA 
é exibido se-
manalmen-
te, às sex-
tas-feiras, às 20h, 
com reprise às 23h30, pela TV 
e pelo Portal da CATVE. 
Todas as matérias que vão 
ao ar são compartilhadas, 
divididas em quadros, temas e 
assuntos, nas redes sociais do 
programa. 

INFORMAÇÕES 
Para contato comercial, parce-
rias e patrocínios falar direta-
mente a Produtora Executiva, 
Dani Braz, pelos fones: 
(45) 99810 9172 ou 
45 99959  0672. 

Aguardamos então, as novidades das 
comemorações,que certamente a Cris 
está preparando com carinho da sua 
equipe de assessoria de comunicação e 
marketing.
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LIGOU, VIAJOU:
45 3197-0450 - 45 99985-4426
Rua Afonso Pena, 1732, Sala 01
Centro - Cascavel - PR

fernanda@favarinviagens.com.br 
@favarinviagens
Favarinviagens

Não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais 
quer na vida. Acredite. Lute. Conquiste, viaje. E, seja feliz sempre.

Maceió – Alagoas – O verdadeiro paraíso. 
Como já cantava Luiz Gonzaga: “Alagoas tem 
jóias tão caras que meus olhos não cansam 
de olhar/Uma delas és tu, Pajuçara, /Praia lin-
da engastada no mar (...)”.  
Com um mar verde, a capital alagoana tem 
umas das orlas mais bonitas do Brasil, e as 
três praias responsáveis por tanta beleza são 
as praias de Pajuçara, Jatiúca e Ponta Verde.
O calçadão da orla fica localizado no coração 
da cidade. É um lugar excelente para você 
curtir a praia durante o dia e durante a noi-
te desfrutar das feiras de artesanatos, bares 
e restaurantes. Os principais passeios são a 
Praia do Francês, Praia de Paripueira, Mara-

Quer viajar?

Fernanda Favarin
Viajar é bom!

gogi e a Praia do Gunga que é considerada 
uma das mais bonitas do Brasil. E aproveitan-
do, fazer o passeio de jangada nas piscinas 
naturais de Pajuçara.
Natal, é uma das cidades brasileiras que tem 
as dunas que fazem parte do cenário urbano, 
no meio da cidade está preservado o Parque 
das Dunas, segunda maior área de preserva-
ção do país. Ponta Negra é o lugar preferido 
dos turistas, que fica perto de tudo. Mas 
Natal não se resume  a Ponta Negra. Os prin-
cipais passeios são as Dunas de Genipabu, 
Praia de Maracajaú e também fazer um pas-
seio à Praia de Pipa, que o pôr do sol de Pipa 
é considerado um dos mais lindos do Brasil. 

Olá, sou a Fernanda Favarin, consultora de viagens e proprietária na Favarin Viagens.
Somos uma agência de turismo altamente qualificada para atender você nas viagens, 
seja a lazer ou corporativas. Realizamos consultoria, para poder lhe oferecer o melhor 
e que atenda as suas expectativas e necessidades. Trabalhamos com todos os pro-
dutos que envolva turismo como passagem aérea e rodoviária, hotelaria, traslados, 
passeios, roteiros, cruzeiros, locação de carros, motorhomes, enfim, tudo o que você 
precisa para realizar o sonho de uma viagem. Vamos falar um pouco sobre roteiros de 
férias para aproveitar o verão com a família e amigos.

E também não pode deixar de ir conhecer o 
Maior Cajueiro do Mundo. E a única dúvida 
que você tem durante a viagem à Natal é o 
passeio de buggy: COM OU SEM EMOÇÃO??
Jericoacoara, um lugar místico, de belezas na-
turais, o local está preparado para receber tu-
ristas que buscam uma experiência diferente. 
Entre dunas, lagos e mangues, tudo é natural. 
Não tem necessidade de iluminação pública, 
carros ou ruas calçadas, lá é tudo areia, faz 
com que os turistas se sintam em casa. Em 
Jeri, quem gosta de kite windsurfe é o lugar 
perfeito, os ventos de lá são os melhores do 
mundo para a prática. Como uma cidade tu-
rística, Jericoacoara tem vários restaurantes 
bons, lojas, artesanatos, a vila é pequena mas 
sua beleza e a simpatia de quem recepciona 
os turistas são demais.

FICOU COM VONTADE DE VIAJAR?
Venha tomar um café na Agência Favarin 
Viagens e solicitar  o seu orçamento.
Estarei disponível para esclarecer eventuais 
dúvidas,

Um abraço
Fernanda Favarin

A hospitalidade e a atenção foram aprova-
das por 98% dos turistas estrangeiros que 
visitaram Foz do Iguaçu e Curitiba em 2018. 
As opções de passeios em meio a natureza, 
o ecoturismo ou a aventura foram apontados 
como principais atrativos para 75,8% dos via-
jantes que buscaram lazer no Paraná.
Os dados são do estudo da Demanda Turísti-
ca Internacional no Brasil, encomendada pelo 
Ministério do Turismo (MTur) à Fundação Ins-
tituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), infor-
ma Ronildo Pimentel, no GDia.
O número de turistas estrangeiros subiu mais 
de 7,6% de janeiro a agosto deste ano em Foz 
do Iguaçu. No período, 634.785 visitantes de 
outros países cruzaram os portões do Parque 
Nacional do Iguaçu, em direção aos miran-
tes e passarelas das Cataratas do Iguaçu. Em 
2018, foram 579.424 acessos ao atrativo.
De acordo com o estudo Fipe/MTur, a hos-
pitalidade é o item melhor avaliado pelos 39 
mil turistas que foram entrevistados ao longo 
de 2018, nos três estados do Sul do país.
Na pesquisa, 99,5% dos visitantes estrangei-
ros do Rio Grande do Sul aprovaram a recep-
tividade e a atenção dos gaúchos. O índice 
também é quase uma unanimidade em Santa 
Catarina (99%) e Paraná (98%).

MOTIVADOR
O lazer, segundo o estudo, foi a principal ra-
zão para 58,7% dos estrangeiros procurarem 
o Paraná. Deste total, 75,8% viajaram atrás de 
“Natureza, ecoturismo ou aventura”.
Em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 95,1% 
e 73,7% indicavam “sol e praia” como maior 
motivação. E a gastronomia da região rece-
beu avaliação positiva de mais de 96% dos 
consultados.
O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro An-
tônio, frisa a importância das belezas do Sul 
para a atração de visitantes.
“A região é um dos nossos grandes trunfos 
para atrair turistas de outros países, seja pe-
las belezas naturais, pela ótima gastronomia 
ou, como revelou a pesquisa, pela hospitali-
dade. Esse tipo de avaliação é muito impor-
tante, pois conseguimos planejar, capacitar 
o turismo e fomentar a economia”, ressalta.

AVANÇAR MAIS
Gilmar Piolla, Secretário que atende a políti-
ca do turismo do Município além de outras 
secretarias, acrescenta que, “é um trabalho 
realizado por vários segmentos de maneira 
intensa nos últimos 10 anos; mas ainda pre-
cisamos avançar mais, inclusive na infraestru-
tura como está ocorrendo na a tual gestão do 
prefeito Chico Brasileiro e apoio direto do Po-
der Legislativo, assim como entidades”.

DESTAQUE
Entre os destinos mais procurados, destaque 
para as cidades de Foz do Iguaçu e Curiti-
ba, no Paraná; Torres e Porto Alegre, no Rio 

Hospitalidade e atenção 
aprovadas por 98% 

dos estrangeiros

Grande do Sul, e Florianópolis e Bombinhas, 
em Santa Catarina. A Argentina foi o país que 
mais enviou visitantes à região, seguida de 
Paraguai e Uruguai.
A maioria se hospedou em hotéis, flats ou 
pousadas, com um índice superior a 41%, à 
exceção de Santa Catarina, onde casas aluga-
das atingiram um índice de 54% das escolhas. 
Mais de 96,6% dos turistas estrangeiros que 
estiveram no Sul manifestaram intenção de 
retornar, sendo que mais de 63,8% deles já 
haviam estado no país anteriormente.

NACIONAL
A pesquisa revelou que a experiência turísti-
ca no Brasil superou ou atendeu plenamente 
a expectativa de 87,7% dos entrevistados e 
95,4% pretendem voltar ao país. No ano pas-
sado, o Brasil registrou 6.621.376 de chega-
das internacionais, crescimento de 0,5% em 
relação a 2017 (6.588.770).
O número de visitantes provenientes das 
quatro nações então beneficiadas com a ado-
ção do visto eletrônico – Austrália, Canadá, 
Estados Unidos e Japão – cresceu 15,73%. Os 
canadenses foram os que mais aproveitaram 
a vantagem, com um salto de 45,3%, segui-
dos dos australianos (24,7%), norte-america-
nos (13,3%) e japoneses (5,5%). Desde 17 de 
junho de 2019, cidadãos desses países estão 
isentos da exigência do documento.

GILMAR PIOLLA -  otimista, diz que ainda 
precisa avançar mais na qualidade
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TURISMO &
DESTAQUES

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

cristinaliraturismo

Blog Turismo por Cristina Lira

EMPROTUR E SETUR-RN FECHAM PARCERIA
COM O ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS DO TURISMO 

COM CRISTINA LIRA

O Programa de Certificação GPTW permite, 
através de sua ferramenta de pesquisa e diag-
nóstico do clima organizacional, a medição de 
forma prática, certificando assim as empresas 
que conquistarem o pré-requisito para serem 

80 com o Programa de Certificação GPTW, com 
marca registrada Great Place to Work® e  que 
permite, por meio de ferramenta on-line de 
pesquisa e diagnóstico do clima organizacional, 
a medição de forma prática da percepção dos 
funcionários em relação à empresa. 
Sobre o SERHS Natal Grand Hotel & Resort
Inaugurado no início de 2006, na Via Costeira, 
na capital do Rio Grande do Norte, o SERHS 
Natal Grand Hotel & Resort, é um resort cinco 
estrelas ideal para famílias em férias e para a 
realização de eventos corporativos. Instalado 
em uma área de 20 mil m² e com área construí-
da de 40 mil m², o empreendimento próprio do 
grupo catalão SERHS soma 396 apartamentos 
distribuídos em sete andares, divididos em cin-
co blocos e todos com vista para o mar.
Sobre o SERHS Villas da Pipa Hotel
O SERHS Villas da Pipa Hotel é um hotel 3 estre-
las localizado em Tibau do Sul, na praia de Pipa,  
possui  22 vilas (casas), todas equipadas com 
sala de estar, duas habitações, banheiros priva-
tivos e na área externa piscina e churrasqueira 
em cada Villa, oferecendo privacidade total ao 
hóspede. É um hotel inspirado nas Villas exis-
tentes nas Ilhas Baleares (Palma de Mallorca, 
Menorca, Ibiza).

O presidente da Emprotur, Bruno Reis propôs 
a jornalista Cristina Lira, idealizadora e promo-
tora do Encontro dos Profissionais do Turismo, 
evento que acontece em Natal há 8 anos e em 
edições especiais em Portugal e na Itália, uma 
parceria com o Encontro com Cristina Lira em 
Natal. Segundo Bruno Reis, a ideia é capacitar 
o trade do Rio Grande do Norte sobre novos 
nichos e segmentos (luxo, turismo de aventura, 
turismo de base comunitária, turismo religioso, 
entre outros) recebendo  palestrantes de peso 
de São Paulo para conversar com o trade a  par-
tir de setembro.  

O SERHS Hotels Brasil é certificado
com o selo GPTW - Great Place To Work 2019

inseridas no hall das melhores empresas para 
se trabalhar.
O SERHS Hotels Brasil, representado pelo 
SERHS Natal Grand Hotel & Resort e o SERHS 
Villas da Pipa Hotel, acaba de ser certificado 
pelo GPTW. Resultado de muitos anos de tra-
balho em uma política baseada em pessoas, 
onde o respeito e a interação têm favorecido, 
cada vez mais, um excelente clima organizacio-
nal entre seus funcionários.
Segundo Samara Câmara – Diretora de Recur-
sos Humanos: “Temos a preocupação em man-
ter nossos funcionários felizes e satisfeitos, e 
isso reflete positivamente tanto na vida pes-
soal de cada um, como também no ambiente 
organizacional”. Se tratando de um setor de 
serviços, a satisfação dos funcionários impacta 
diretamente no cliente, o que tem nos desta-
cado no mercado, acrescenta Willian Lass – Di-
retor Geral. 
O SERHS Hotels Brasil tem como objetivo con-
quistar rankings e seguem orgulhosos e com-
prometidos em manter sua política da Gestão 
de Pessoas.

SOBRE O GPTW
A empresa atua no mercado desde a década de 
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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

SEU CANAL
DAS TRÊS

FRONTEIRAS

Patricia Limah
 patricialimahoficial
 Patricia Limah

beminparaguay

Bem in Paraguay

Bem in Paraguay

Donna Donna Home Decor
Empresa especializada em cortinas, colchas, 
persianas, móveis exclusivos, personalizados 
e sob-medida. Tudo buscando a harmonia do 
seu ambiente com requinte e sofisticação. 

+595 983-333434
@donnadonnahomedecor
Av. Mariscal López, No 446 supercarretera
Ciudad del Este, Paraguay
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CAFÉ &
ELAS

Julia Inomata
juliainomata@hotmail.com

Empresária Destaque!

Julia e Julia Modas

Amanda Vicente Basso

conhecimento do seu trabalho, com a APAE, 
uma homenagem realizada pela Câmara da 
Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios 
de Cascavel, órgão filiada a FECOMÉRCIO/PR. 
Após 10 anos de buscas do diagnóstico dos 
meninos, conseguiram a 4 anos, descobrir 
que eles têm distrofia muscular Alfadistrogli-
cana, um tipo muito raro. Foram encaminha-
dos por um médico de São Paulo, para IOWA 
nos Estados Unidos, onde é desenvolvida uma 
pesquisa de cura. São mais de 180 famílias par-
ticipantes, sendo eles, a única família do Brasil.
Aceitou dinamicamente a deficiência de seus 
filhos e junto ao marido, que dá total apoio 
e suporte, buscam incansavelmente recursos 
que existam, para dar oportunidade de vida 
plena e autonomia aos meninos. Vilson é Di-
retor Social da Federação Estadual das APAEs 
do Paraná,  e assim continua seu trabalho 
contribuindo com o desenvolvimento e bus-
ca pela autonomia da pessoa com deficiência 
intelectual e múltiplas.
Com a empresa em crescimento, ao lado do 
marido, Amanda mantém uma rotina de tra-
balhos sem perder o foco, com pesquisas de 
tendências em tecidos e produtos que pro-
porcionem aos clientes e consumidores o 
que ela chama de “vontade de ficar em casa 
e viver momentos inesquecíveis coma famí-
lia”.  Atualmente a Seven Têxtil, conta com 
aproximadamente 70 funcionários efetivos, 
e mais 23 representantes, buscando a expan-
são da empresa para todo o Brasil. No ano 
de 2017, a empresa recebeu o Selo ABVTEX 
Brasil, como reconhecimento pela qualidade 
na produção, produtos, entregas, após uma 
auditoria interna rigorosa, passando por to-
dos os processos de controle de qualidade. 
Amanda continua a sua luta, uma guerreira, 
sempre em busca de melhor qualidade de 
vida e autonomia para os seus filhos, pro-
curando ofertar oportunidades de uma vida 
muito normal aos meninos, com isso, os fi-
lhos são amantes de esportes, lazer e cultu-
ra.  Há 5 anos, conseguem estudar e acom-
panhar o Ensino Regular em uma escola do 
Estado, com o auxílio de uma professora de 
apoio, na sala de cada um.  Amanda e sua 
família, vão vivendo o presente! Um dia de 
cada vez, com muita resiliência, paciência e 
humildade, que segundo ela, aprendeu com 
eles!

mentores de vários 
lugares do mundo, 
conseguindo aplicar 
em sua própria casa 
os vários tratamen-
tos. Trouxeram do 
Rio de Janeiro, um 
método chamado 
VERAS, baseado na 
neuro plasticidade 
cerebral, que ajuda 
na alfabetização e 
no desenvolvimento 
humano.
No ano de 2011, Vil-
son assumiu a Pre-
sidência da APAE, 
querendo contribuir 
com a Entidade onde 
seus filhos recebiam 
tratamentos, nesse 
período, Amanda 
assumiu a coordena-
ção do Setor de Saú-
de dentro da APAE.
Levando todo o 
conhecimento da 
vivência com seus 
filhos, implantou na 
APAE, os métodos de 
alfabetização, junto 

com a equipe de coordenação pedagógica. 
Um dos métodos internacional de comuni-
cação alternativa conhecido como “PECS”, 
ajuda na comunicação, a escrever redação, 
interpretação de livros, e na maneira deles 
expressarem seus sentimentos, anseios e de-
sejos para a família, amigos, e profissionais. 
Outros tratamentos como o “PEDIASUIT”, “ 
“BOQUINHAS”,“PADOVAN”, também são uti-
lizados para melhorar a coordenação motora 
e reabilitação dos músculos, e aquisição de 
habilidades.
Amanda sente-se realizada, pois com os tra-
tamentos implantados, a APAE de Cascavel, 
tornou-se referência no Brasil para todas 
as APAES. Amanda continua o seu trabalho 
levando o seu conhecimento e experiência 
através de palestras para alunos de   uni-
versidades, pais, alunos e profissionais das 
APAES e outras entidades.Este ano Amanda 
recebeu o Prêmio Mulher 5 Estrelas pelo re-

Empresária do ramo da indústria têxtil, 
Amanda Vicente Basso, uma mulher tão jo-
vem, que consegue administrar o seu tem-
po na empresa, e como mãe de dois filhos 
Luiz Felipe (14) e Enzo Riccieri (11) com uma 
história de vida admirável de desafios, e su-
peração.  Após trabalhar durante 10 anos 
na Gráfica Tuicial, Amanda casou-se com o 
Vilson Basso, e foi trabalhar na empresa do 
marido, a Seven Têxtil, na gestão de desen-
volvimento de produtos, desde cama, mesa, 
decor e  utilidades.
O nascimento dos filhos, com distrofia mus-
cular rara, fez com que Amanda e Vilson, 
aprendessem a agir sempre com muita se-
renidade, coragem e um amor incondicional, 
buscando incansavelmente recursos  para 
o desenvolvimento dos seus filhos, atra-
vés de métodos modernos e inovadores. 
Buscaram conhecimento através de cursos 
nos grandes centros em todo o Brasil, com 

São portas produzidas com re-
quinte e qualidade sob medida 
em diversos materiais, como alu-
mínio composto, madeiras no-
bres, portas com revestimento 
em PVC, em qualquer tamanho, 
modelo e em cores variadas para 
valorizar sua casa.

INOVAÇÃO E SOLUÇÕES EM PORTAS

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

 Artefactomarcenaria
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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

Lançamento da nova 
coleção do Atelier
Gabriella Zeferino: 
Mulheres Brasileiras

A nova coleção Festa 2020 do Atelier Gabriella Ze-
ferino lançada no mês de julho, foi inteiramente 

inspirada nas mulheres do nosso país, em sua beleza, em sua essência, em mu-
lheres batalhadoras que desempenham múltiplas funções: mães, empreende-
doras, donas de casa, chefes de família. Mulheres de todas as cores, shapes e 
gostos; Mulheres fortes, independentes e donas de si; Mulheres delicadas, mei-
gas e cheias de amor próprio; Mulheres intensas, discretas e ousadas, inibidas 
e desinibidas; Mulheres que são capazes de tudo! Mulheres brasileiras! Estilos 
variados e peças exclusivas!

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

   Atelier Gabriella Zeferino
   @ateliergabriellazerino45

A otoplastia é indicada para remodelar a ore-
lha com o intuito de reduzir a sua proemi-
nência em relação à cabeça. A idade mínima 
situa-se entre seis e sete anos de idade. Nes-
sa faixa etária já houve finalização do cresci-
mento das orelhas, de modo que a cirurgia 
não irá interferir nesse processo. Também 
coincide com a idade escolar de alfabetiza-
ção, quando a criança começa a se incomo-
dar com as orelhas proeminentes.

ONDE SE LOCALIZAM AS CICATRIZES?
A cicatriz desta cirurgia é imperceptível, por 
localizar-se atrás da orelha, no sulco formado 
por esta e o crânio. Além do mais, como se 
trata de região de pele muito fina, a própria 
cicatriz tende a ficar “quase inaparente”.

TIPO DE ANESTESIA
Crianças: anestesia geral ou local dependen-
do da aceitação da criança.
Adultos: anestesia local com sedação assisti-
da ou a critério.

PERÍODO DE INTERNAÇÃO 
 6 a 12 horas.

TEMPO DE CIRURGIA
Em média 1 hora (unilateral) e  2 horas (bi-
lateral).

HÁ DOR NO PÓS-OPERATÓRIO?
Quando houver a intercorrência de dor, pode-
remos combatê-la com analgésicos comuns.

COMO É O CURATIVO?
Faz-se a proteção da cicatriz com capacete 
nas primeiras 24 horas a fim de evitar trau-
matismos locais. Após utiliza-se faixa por um 
período de 30 dias (dia e noite) e mais 30 
dias somente (noite).

QUANDO SÃO RETIRADOS OS PONTOS? 
Entre 14 a 21 dias.

RESULTADO
Após a retirada do curativo já se observa em 
torno de 80% do resultado almejado. Após 
três meses, o resultado será definitivo.
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ESTÉTICA &

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

clinica.aesthetic

Aesthetic Estética e Bem EstarSAÚDE

Fundada em 2010, a Aesthetic desde então 
tem se dedicado ao bem estar, qualidade de 
vida, saúde, beleza e serviços personaliza-
dos a cada cliente.

Prezamos sempre por oferecer o que há de 
mais eficaz em tratamentos estéticos faciais 
e corporais com o uso de equipamentos 
de tecnologia avançada para alcançarmos 
resultados concretos e altamente satisfató-
rios.

Na Aesthetic você encontra uma excelente 
estrutura e um ambiente que proporciona 
relaxamento, fazendo da sua passagem pela 
clínica um momento único, de encontro 
com a sua autoestima e bem estar pessoal.

Estamos comemorando 9 anos de Aesthetic 
em Cascavel. Durante este período fizemos 
amizades e parcerias que perduraram e se 
consolidaram.

TOP 5
Abdomem Fino
Skinbooster
Enzima pressurizadas
Carboxiterapia
Depilação a laser

 

 Sculptra ® (PLLA) é um material injetável da marca 
Galderma mundialmente conhecido. É um dos 
tratamentos mais eficientes  do mercado para quem 
deseja ativar a formação de colágeno da pele, já que 
aumenta em até 400% a produção depois de aplicado.

Para quem é indicado?

  Sua indicação é para  homens e mulheres que 
desejam rejuvenescer a pele, tratar ou prevenir. O 
procedimento é indicado para pessoas que 
apresentam perda de volume da face em decorrência 
de grande emagrecimento ou até mesmo para 
corredores e atletas. 
  Os resultados são surpreendentes e eficazes. Em 
apenas uma sessão já é possível ver resultados.

 Além de tratar a flacidez, o Sculptra ® faz com que a 
produção de colágeno seja acelerada, aumentando a 
espessura da pele e suavizando as linhas de expressão 
do rosto. Além disso, corrige o contorno da face, de 
acordo com o seu objetivo.

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

@atelieodontologicoanafranco
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Momento inesquecível: a belíssima formanda Laura Flores, comemorando com sua mãe 
Cláudia Flores, sua formatura em medicina pela FAG. Foto: Arquivo Pessoal

Laura Flores com seu namorado, Bruno Janczeski,  festejando a formatura dela em medicina 
Foto: Arquivo Pessoal

Carlos Sartori, Amanda Basso e Iara Sartori
Foto: Arivonil Policarpo

Jéssica Moreira e Max Andreuw Odin consagraram o amor no altar no dia 17 de agosto na Paróquia Rainha dos Apóstolos. Foto: Markani Uto Débora Delvitta e Irene Joselia Nascimento
Foto: Arivonil Policarpo

w w w.mariadolores.com.br
 /designmariadolores

     @mariadolores _oficial

LOJA MARIA DOLORES CASCAVEL
R.  Mato  Grosso,  2534 I  Centro

+55 45  99990 3500

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

JÁ PENSOU EM SE BRONZEAR 
EM APENAS 50 MINUTOS, SEM 
SOL E SEM CABINE ARTIFICIAL?

COLUNA
SOCIAL

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

claucoluna

Claudete Pereira

É primavera, troca-se a estação, renovam-se as flores assim como a vida ganha a cada dia um novo cotorno. 
Seguimos em frente confiante e com a esperança também renovada para dias de felicidades!!!
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Verdade:

Ensino público, 

gratuito e de qualidade.

Consequência:

Profissionais capacitados 

e preparados para 

o futuro.

50% das vagas.

É  P Ú B L I C A .  É  G R AT U I TA .

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANÁ

V E S T I B U L A R
2 0 2 0

01 de dez. 2019

Prova:

Manhã e tarde
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e graduação.

pro vestibaBora ?

• Cascavel

• Curitiba

• Foz do Iguaçu

• Francisco Beltrão

• Marechal Cândido Rondon

• Maringá

• Toledo

Locais: Pagamento:

R$ 157,00 até 23 de set. 2019

R$ 170,00 1x no boleto ou
2x no ca�ão de crédito 

Isenção: até 15 de set. 2019

vaga éminha!
Essa

De 29 de ago. até 10 de out. 2019

Inscrição:

www.unioeste.br/vestibular
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