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REVISTA DE INFORMAÇÃO

UNINDO COM SEGURANÇA

PARANÁ
Plano de Metas para crescer 4% ao ano

BRASÍLIA
Escola Superior do Agronegócio Internacional

LAR COOPERATIVA
 Comemora 55 anos com prêmios e homenagens

Estrada Parque
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Muitas lutas foram feitas para unir as duas 
regiões e agora, o Deputado Vermelho está 
à frente de um novo momento para reabrir a 
Estrada do Colono. O deputado federal Nel-
si Coguetto Maria Vermelho do PSD, após 
reunião no gabinete do senador Alvaro Dias, 
apresentou um Projeto que altera a Lei 9985 
e falou à revista Nova Fase sobre este, e ou-
tros temas.

NF – Este projeto altera a Lei 9985/2000. Isto 
não dificulta aprovação no Senado do proje-
to Estrada Parque que já foi aprovada pela 
Câmara dos Deputados? 
Deputado Vermelho: É um entendimento 
muito importante que estamos mantendo 
com nosso grande amigo o senador Alvaro 
no sentido de que se aprovar no Senado e de 
preferência sem emendas não haverá proble-

Para alavancar a economia do Oeste e Sudoeste, duas regiões no agrone-
gócio e turismo o Deputado Vermelho está à frente de um novo projeto

ma, pelo contrário. Já se aquele projeto de lei 
tiver alguma dificuldade, seja técnica ou de 
mérito, logo tramitará, como de fato já está,  
o nosso projeto é enxuto e o importante é 
que população seja beneficiada.

NF – Para desarquivar um projeto, leva-se 
mais tempo que para aprovar um novo. Está 
se pegando nessa premissa? 
Vermelho – Veja bem, se o desarquivamen-
to do projeto de lei do ex-deputado Assis do 

Oeste e Sudoeste unidos com segurança

Couto conseguir tramitar com êxito, certa-
mente será matéria conclusiva. É exatamen-
te isto que estamos tratando com o Senador 
Alvaro Dias. Não tramitando aquele, o pro-
jeto que estou apresentando agora, é uma 
maneira bem simples e pode ser aprovado 
rapidamente,  já que não passa pelo Plenário 
da Câmara, apenas por três comissões per-
manente da Casa e são terminativos, o que 
faz com que siga direto para o Senado da Re-
pública. 
 
NF – Então o Sr. espera que, o que chegar pri-
meiro será acolhido e aprovado?
Vermelho – Expus de maneira simples e ob-
jetiva ao Senador Alvaro Dias e ele concorda 
que o mais importante é que toda a região 
oeste e sudoeste saiam fortalecidas nesta 
luta independentemente do brilho de uma 
ou outra liderança.
 
NF –  O Sr., foi econômico. Esse novo projeto 
contém apenas 4 artigos. Porque?
Vermelho – É um projeto simplificado, trata 
das Unidades de Conservação, ele adicio-
na a “estrada parque”  no art. 14 da lei nº 
9.985/2000 e já em seguida cria a estrada 
Parque do Km 0PP à 17,5 PP; ligando Ser-
ranópolis do Iguaçu com Capanema dentro 
do Parque Nacional do Iguaçu, sem rodeios 
e sem estabelecer qualquer condicionante. 
Porém sob a coordenação dos órgãos como o 
Ministério do Meio Ambiente, o Ibama, IAP e 
a própria sociedade organizada.  
 
NF – E qual sua visão histórica desta rodovia 
que chamam de Estrada do Colono?
Vermelho – Posso afirmar com toda as letras, 
que trata-se de uma reivindicação justa e me-
recedora de toda as atenções. Você sabe que 
é uma luta antiga desde quando eu era pre-
feito de Salto do Lontra e presidente da Am-
sop (Associação dos Municípios do Sudoeste 
do Paraná). Já naquele período acompanha-
mos a luta do então Governador Alvaro Dias, 
que chegou a dar início a pavimentação da 

Estrada Parque
Estrada do Colono. Mas por se tratar de um 
Parque Nacional, foi impedido. Acho que ago-
ra nós temos um bom entendimento aqui no 
Senado e na Câmara, que se transforma num 
importante canal em prol da região e desta 
forma, todos sairemos fortalecidos com essa 
decisão e mudança da Lei.

NF –  Como membro da Comissão de Turismo 
da Câmara, o que o Sr. espera com esta es-
trada para as duas regiões?
Vermelho – Providencial esta pergunta, por-
que nós temos um fluxo muito grande de 
gaúchos, catarinense, pessoas da argentina e 
de outros países que vêm visitar esta região 
e passam por aqui. Claro, vão encontrar um 
atrativo com essa estrada Parque ecológica 
preservada, que possa atrair, abrir um corre-
dor entre Oeste e Sudoeste, com certeza será 
um grande feito, e tenho certeza que nós es-
taremos conservando ainda mais o meio am-
biente com implantação dessa rodovia res-
ponsabilizada com um projeto que permita 
que o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA 
e outros órgãos, além da própria comunida-
de, possam definir o detalhamento respon-
sável pelo uso e conservação da Estrada Par-

que, como ocorre nos países que já possuem 
estradas parque o que vai gerar mais consci-
ência da sociedade exatamente pelo fato de 
poder conhecer o interior do Parque.
 
NF – O governo do Paraná está promovendo 
uma campanha de incentivo ao turismo. Isso 
é importante para seu projeto?
Vermelho – É preciso louvar o esforço do go-
vernador Carlos Massa com relação ao turis-
mo, onde ele acaba de destinar 30% de toda 
verba de publicação do Paraná para difundir 
o turismo no estado. Hoje, aqui em Brasília 
onde faço parte como Coordenador do Turis-
mo em áreas naturais na FRENTUR, (Frente 
Parlamentar do Turismo) e membro titular 
da Comissão Permanente do Turismo, discu-
timos várias ações e contamos inclusive com 
a presença do prefeito Chico Brasileiro de Foz 
do Iguaçu, falou para mais de 60 deputados 
federais. Esta frente que vai agregar muitos 
avanços para Foz do Iguaçu, para as regiões 
Oeste e Sudoeste do Paraná no setor de tu-
rismo, vai trabalhar unida com o governador 
que sabe o valor que o setor possui como ge-
rador de empregos e rendas.

PROJETO -  O deputado federal Nelsi Coguetto Maria Vermelho, trabalha intensamente para aprovar o Projeto de Estrada-Parque em Brasília

APOIO -  O deputado federal Nelsi Coguetto Maria Vermelho, conta com apoio direto do Senador Alvaro Dias que atua junto no Senado

CORPO A CORPO -  O deputado federal Nelsi Coguetto Maria Vermelho, faz um trabalho de 
formiguinha junto aos demais deputados em prol da abertura da Estrada do Colono

CONTATOS -  O deputado federal Vermelho, sempre atento, com seus pares e com senadores 
sobre seu projeto de Estrada Park para alavancar a economia em várias partes do Brasil

Deputado Vermelho e o Deputado Eli Corrêa 
Filho DEM, presidente da Comissão de Via-
ção e Transportes que já analisa o PL 984/19
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ESTRADA DO COLONO

NF – Se o Senado aprovar, quem vai construir 
e manter a Estrada do Colono?
Vermelho – Já conversamos com o gover-
nador, Carlos Massa Ratinho Junior, que se 
manifestou interessado em assumir as obras, 
assim que for aprovada a Estrada Parque. 
Agora vamos correr contra o tempo e por 
isso estamos discutindo com a sociedade pa-
ranaense, especialmente oeste e sudoeste,  
a necessidade da implantação, e como será 
implantada dentro da sua questão ambiental, 
especificações de pavimento etc. E digo mais, 
em vários países como Argentina, Canadá, Es-
tados Unidos, Inglaterra, Alemanha, só para 
citar alguns, existem estradas parques mara-

vilhosas, protegidas e muitas delas pedagia-
das o que gera ainda mais segurança. Então 
vejo com tranquilidade que a nossa socieda-
de está amadurecida e pronta para receber 
esta rodovia e ajudar na preservação.
 
NF O quê o Senhor e o Senador vão discutir 
com as lideranças em Foz do Iguaçu?
Vermelho – Trata-se na verdade, de um en-
contro com a sociedade, onde vamos ouvir, 
avaliar e acolher sugestões que possam con-
tribuir com nossas ações. Com a experiência 
política a administrativa do Senador Alvaro 
Dias, ele que é uma das vozes mais respeita-
das, ativas e coerente do Congresso Nacional. 

ESTRADA PARQUE -  Uma nova proposta com projeto avançado do deputado federal Nelsi Coguetto Maria Vermelho, ganha destaque em Brasóllia OESTE E SUDOESTE -  A retomada da economia, turismo e uma série de beneficios, estão movimentando lideranças pela abertura da Estrada

APROVADO PELA COMISSÃO -  O deputado federal Nelsi Coguetto Maria Vermelho, já tem apoio dos colegas parlamentares para seu projeto

Com certeza saberá conduzir o projeto que 
está no Senado, seja o PL de nossa autoria, 
que busca fazer um resgate histórico de um 
direito da sociedade. Portanto, no próximo 
dia 12 de abril, com uma grande pauta em 
defesa dessas duas regiões Oeste e Sudoes-
te e tratando especificamente do projeto da 
Estrada Park, ou seja, Estrado Parque, ou seja 
a Estrada do Colono como foi batizada a dé-
cadas. Posso adiantar que sempre que este 
assunto estiver em discussão na Câmara ou 
no Senado, lá estará o senador Alvaro Dias e 
este deputado Vermelho na defesa dos inte-
resses das duas regiões.
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ESLOVÁQUIA  
25 ANOS DE PAÍS 
Embaixador Milan Cigan

EXCLUSIVO

CIUDAD DEL ESTE
"A HONG KONG 
DO OCIDENTE"

PARANÁ
MELHOR PIB

DO BRASIL

ITAIPU
MUNICIPALISTA

RENAULT
R$ 350 MILHÕES

NO PARANÁ

EDIÇÕES ANTERIORES: 
valor da última capa mais frete.

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

Rua Pernambuco, 90 - Centro
Desde 1973

Esta é a edição 466 da Revista Nova Fase que chega aos leitores cada vez mais 
forte e recheada das melhores informações. Desde a capa que espelha uma luta 
que atravessa décadas em prol de um objetivo que visa preservar além do meio 
ambiente, o sagrado direito de ir e vir; um registro dos fatos com opiniões aba-
lalizadas, colunistas atentos em vários segmentos, entrevistas e os informes que 
orientam, trazem esperança e mostram os avanços que a sociedade busca em 
inúmeros setores que têm na política, a senha para contemplar todos os desejos 
de progresso e paz.
Encaramos os desafios como um estímulo para cada dia mais, pavimentar um 
caminho como planejamos há 35 anos e vamos seguir em frente com a mesma 
energia de quem sente que é possível sim, remar contra todas as adversidades em 
busca de um sonho para compartilhar com todos.
Acreditar e apoiar o potencial daqueles que fazem do Oeste do Paraná e do Brasil, 
que vivem como nós, cheios de esperança por ações de desenvolvimento. 
É um momento muito delicado para a economia, saúde, educação e principal-
mente para a segurança nos setores essenciais, que mostra uma outra tendência 
indigesta que foge do controle. Inclusive na redes sociais, onde as ofensas aumen-
tam desordenadamente e colocam em risco o equilíbrio das pessoas e instituições.
Mas não podemos viver só de conjectura. Da porta de casa para fora, há uma tris-
te realidade que retrata um mundo conturbado e carente de paciência, solidarie-
dade, e muito trabalho para recuperar a harmonia e Paz ainda mais neste período 
de quaresma, onde somos convidados a fazer uma reflexão. 
Profissionais de alto nível preparram com carinho esta edição para nossso leito-
res, em especial aos que nos acompanham nestas três décadas e meia, certos de 
que ainda temos muito a oferecer na jornada que traçamos.
Nossos agradecimentos também aos assinantes, anunciantes e parceiros. 
Boa leitura e aguardem mais novidades para as próximas edições...

CASCAVEL NA ROTA DA GOL

NA INGLATERRA ...
Políticos de Londres não têm direito a 
carro oficial e usam transporte público

Políticos de Londres, do prefeito aos vereadores, não têm direito a 
carro oficial ou motorista pagos com dinheiro público.
Ao assumirem seus cargos, os políticos da capital da Inglaterra re-
cebem vale-transporte válido para ônibus, trem e metrô e são avi-
sados das regras oficiais da Assembleia de Londres de que eles têm 
o compromisso de usar o transporte público. Táxis também entram 
nessa regra mas podem ser ressarcidos. Para ser reembolsado, o po-
lítico precisa provar que não havia outra opção para ir ao lugar que 
precisava. Depois de aprovadas, as prestações de contas podem ser 
acessadas por qualquer cidadão na internet.
Quem começou com essa ideia que faz todo o sentido e deveria ser 
adotada em outros países, como o Brasil em que há um abuso do 
uso do dinheiro público para benefício próprio, veio do prefeito Boris 
Johnson, no comando do governo de Londres desde 2008.
Aliás, Johnson é um dos principais símbolos mundiais de políticos 
que incentivam o cicloativismo e o uso da bicicleta como meio de 
transporte que ele mesmo faz uso diário, mesmo em dias de chuva.
Bem diferente do nosso Brasil, onde, por exemplo, só na cidade de 
São Paulo, a prefeitura desembolsa mensalmente R$ 3,8 MI em de-
sespesas de transporte oficial para seus políticos. A frota da capital 
paulistana conta com 842 automóveis com custo médio individual/
mês de R$ 4.516,10.

Já consta no Sitema de Registro de Operações – SIROS, da Agência 
Nacional de Aviação (ANAC), a solicitação de voos da GOL Linhas Aé-
reas Inteligentes para quatro novos destinos.
Conforme publicado pelo ‘Ponte Aérea’, um dos novos destinos será 
Sinop, Mato Grosso do Sul, Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, Cas-
cavel, no Paraná e Vitória da Conquista, na Bahia estão protocoladas.
De acordo com o pedido, as rotas seriam operadas com aeronaves 
Boeing 737-700, com capacidade para até 138 passageiros, com ex-
ceção de Sinop, que contará com apenas uma operação por dia, as 
demais bases serão servidas com dois voos diários com destino ao 
Aeroporto Internacional de Guarulhos, na grande São Paulo.

Por Vicente Carvalho

CASCAVEL -  contagem regressiva para voos da Gol Linhas Aéreas

CASCAVEL NA ROTA DA GOL

PREFEITO -  Boris Johnson, no comando de Londres desde 2008

Eduy de Azevedo assumiu a Diretoria Geral de Hotelaria da Rede 
Mabu de Hotéis & Resorts. Com experiência no mercado de turismo, 
com foco no setor hoteleiro, o executivo acumula passagens por 
importantes redes e grupos hoteleiros nacionais e internacionais. 
“Meu objetivo é fortalecer a trajetória de sucesso e respeito da rede 
hoteleira, especialmente nesse momento de expansão, com os novos 
hotéis econômicos e de inovação, com os produtos MY MABU e BLUE 
PARK, a maior praia termal do sul do Brasil, produtos que renovam o 
negócio da hotelaria”, revelou o executivo.

Doze prefeitos da região Oeste na sede da Amop (Associação dos 
Municípios do Oeste do Paraná) receberam troféus e certificados 
referentes à etapa regional do prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor.  
“É motivo de orgulho para a região ter prefeitos finalistas em todas 
as 8 categorias do prêmio na etapa estadual”, destacou o prefeito de 
Maripá e presidente da Amop, Anderson Bento Maria. 

DÉCIMA EDIÇÃO
Criado pelo sistema Sebrae, o prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, 
é uma forma de reconhecer gestores públicos municipais que implan-
taram projetos com resultados comprovados no estímulo ao surgimen-
to e desenvolvimento dos pequenos negócios, com base na lei Geral 
de Micro e Pequena Empresa.

FINALISTAS
Os finalistas são os prefeitos Haroldo Duarte (Ubiratã), Ailton Caiero 
(Tupãssi), Altair Pádua (Terra Roxa), Evandro Grade (Santa Helena), 
João Laufer (Quatro Pontes), Jucenir Stentzler (Palotina), Cleci Loffi 
(Mercedes), Ricardo Endrigo (Medianeira), Marcio Rauber (Marechal 
Cândido Rondon), Heraldo Trento (Guaíra), Francisco Brasileiro (Foz do 
Iguaçu), e Leonaldo Paranhos (Cascavel).

AZEVEDO NO MABU FOZ

Prefeitos Empreendedores

PRÊMIO SEBRAE -  os prefeitos Haroldo Duarte (Ubiratã) e Anderson Bento 
Maria (Maripá) também presidente da Amop 
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WELCOME
Dispensa do visto de entrada para turistas dos EUA, Ca-
nadá, Japão e Austrália é bem-vinda, pois a reciproci-
dade era uma política burra do Brasil. Até porque não 
temos problemas migratórios com esses países; eles é 
que têm conosco. Agora, precisamos trabalhar ainda 
mais para colocar Foz do Iguaçu na vitrine, fazer boas 
parcerias, melhorar a conectividade aérea e a infraes-
trutura. 2019 será um ano de muitos desafios!

Partido tinha cinco senadores antes da nova legislatura e agora conta com 
oito. Virou a terceira maior bancada do Senado. Entre os deputados, legenda 

tem de vice-líder do governo a critico de Bolsonaro

JOSÉ IVALDECE PEREIRA

contato@revistanovafase.com.br

Tribunal de Justiça isenta vereadora Nanci
Por decisão do Tribunal de Justiça Paraná, a vereadora Nanci Rafain Andreo-

la (PDT) não responderá por denún-
cia. Para a Justiça, foi considerada 
como exposição exagerada de um 
fato corriqueiro. 
A decisão foi tomada diante do re-
curso impetrado pelo Ministério 
Público do Paraná, para que a par-
lamentar fosse julgada por ter fal-
tado em uma sessão na Câmara de 
Vereadores, o que não implicou em 
desconto de salário quado ela foi a 
um festival de música em 2017. 

CARLOS MORAES NO MDH - BRASÍLIA
O jornalista paranaense Carlos Moraes, formado em marketing e pós-graduado em gestão 

pública, foi nomeado assessor do Ministério 
da Mulher, da Famíllia e dos Direitos Humanos, 
pela Ministra Damares Alves, para cuidar entre 
outras, da Tv que aquele Ministério vai colocar 
em ação, como forma de levar uma informação 
mais rápida e direta das ações daquela Pasta.
Com atuação nos principais órgãos de comuni-
cação do País, Carlinho como é mais conhecido, 
foi candidato a deputado estadual, federal, 
a prefeito de Curitiba e acumula experiência 
suficiente para colaborar com a Ministra e movi-
mentar com responsabilidade o setor.

PARABÉNS 
FOZ DO IGUAÇU!

Um dos melhores destinos 
de eventos do Brasil, Foz do 
Iguaçu espera receber mais 

de 600 eventos em 2019. 
Mudanças na legislação 

simplificam procedimentos, 
dispensa taxa de alvará para 

eventos de pequeno porte 
(até 400 pessoas) e, também, 
para todos aqueles realizados 

em espaços licenciados com 
código CNAE de eventos.

RAFAEL GRECA
NO DEMOCRATAS!
O presidente nacional do 
partido Democratas (DEM), 
Antonio Carlos Magalhães 
Neto, foi a Curitiba convidou 
o prefeito Rafael Greca para 
se filiar ao DEM, para concor-
rer à reeleição nas eleições 
municipais de 2020.
Rafael Greca aceitou o convite 
e destacou a parceria entre 
sua gestão e os vereadores do 
Partido na Capital do Estado.

MICHEL LOPES NA ACIC
 “A ACIC chegou até aqui por mérito de suas 
diretorias, que conseguiram ter continuidade 
nos ideais de crescimento sustentável, so-
mando forças e vencendo desafios. Por isso, 
aceitei esta missão, estou preparado como vi-
ce-presidente e se eleito presidente, vou  tra-
balhar para fortalecer ainda mais a represen-
tatividade e as estruturas”, disse o candidato.

VEREADOR PERDE MANDATO 
Por vontação unânime, a Câmara de Vereadores de Cascavel - Para-
ná, cassou o mandanto 
do vereador Damasce-
no Júnior, (PSDC) em 
sessão realizada dia 27 
de março em Cascavel.
Cabe recurso e o verea-
dor vai buscar na Justi-
ça retomar seu cargo.

FALTA UM CENTRO DE EVENTOS EM CASCAVEL
No final do ano passado, um movimento contrário as intenções do prefeito Leonaldo 
Paranhos, praticamente impediu a compra do imovel que abrigava o Centro de Comercial Lid-
erança. No leilão realizado e não apareceu comprador. Bem que a Prefeitura poderia voltar 
a carga, já que o valor diminuiu e pela característica, comporta todas as necessidades que o 
Município precisa para um Centro de Eventos a altura que a cidade merece. Com a palavra o 
prefeito Paranhos que poderia convocar a sociedade e expor um plano arrojado de ação

CHARIF 
HAMMOUD COM 
GUILHERME 
PAULUS NA LOJA 
MONALISA
O vice-presidente  do 
grupo MONALISA e 
Cônsul Honorário da 
Eslováquia, Charif 
Hammoud, recebeu no 
Paraguai, o empresário 
Guilherme Paulus do 
grupo CVC e GJP Hotéis.

A janela partidária – que levou mais de 15 
parlamentares a trocarem de legenda neste 
início de ano – teve o Podemos como um de 
seus principais beneficiários. Embora a ban-
cada do partido na Câmara tenha se mantido 
com 11 deputados, no Senado o Podemos 
passou de cinco a oito cadeiras. É hoje o ter-
ceiro maior partido da Casa, com o mesmo 
número de senadores do PSDB, atrás apenas 
de MDB e PSD. À frente, portanto, de gigan-
tes da política nacional como o PT, o PSL de 
Jair Bolsonaro e o DEM, dos presidentes de 
Câmara e Senado.
“Apesar do nosso candidato a presidente, se-
nador Alvaro Dias, não ter ido para o segundo 
turno, ele conseguiu apresentar propostas 
positivas para o país, que estão influencian-
do neste bom momento. Nós defendemos 
a nova política, somos contra o ‘balcão de 
negócios’ e temos um compromisso de trans-
parência total”, afirmou o líder do partido na 
Câmara, José Nelto (GO).

FORMAÇÃO DE BANCADA
Dois dos novos integrantes chegaram à sigla 
porque identificaram no partido um modo de 
ter uma atuação mais efetiva no Congresso.
Styvenson Valentim (RN) e Eduardo Girão 
(CE) se elegeram em 2018, respectivamente, 
por Rede e PROS. O partido da presidenciável 
Marina Silva não superou a cláusula de bar-
reira, o que indica que a legenda terá restri-

ções no acesso ao fundo partidário e ao tem-
po de televisão. Além de Styvenson, a Rede 
perdeu Alessandro Vieira (SE), que migrou 
para o PPS.
“Já o PROS conseguiu votação suficiente para 
não ser penalizado pela cláusula de desem-
penho. Mas Girão viu no Podemos a possibili-
dade de estar em um partido mais estrutura-
do e também de liderar a legenda no Ceará. 
O outro senador que optou pelo Podemos foi 
Lasier Martins (RS). O parlamentar, que está 
na metade de seu mandato, tem no Podemos 
o terceiro partido em sua carreira política: ele 
fora eleito em 2014 pelo PDT e, entre 2017 e 
2019, esteve no PSD.
Os demais senadores do Podemos são El-
mano Ferrer (PI), Oriovisto Guimarães (PR), 
Romário (RJ) e Rose de Freitas (ES), além do 
presidenciável Alvaro Dias.

QUEM SÃO AS PRINCIPAIS 
LIDERANÇAS DO PODEMOS?

RENATA ABREU - A presidente do partido 
tem 36 anos e é deputada federal por São 
Paulo em segundo mandato. Foi reeleita com 
161.239 votos em 2018. É filha de José de 
Abreu e sobrinha de Dorival de Abreu, que 
também presidiram o partido. 

ALVARO DIAS - O candidato a presidente 
pelo partido em 2018 está em seu quarto 

mandato como senador. Foi também gover-
nador do Paraná, deputado federal, depu-
tado estadual e vereador em Londrina (PR). 
Passou antes por PMDB, PSDB, PDT e pelo ex-
tinto PST. Destacou-se como uma das princi-
pais lideranças da oposição aos governos Lula 
e Dilma. Em 2014, foi o candidato ao Senado 
que teve a maior votação proporcional em 
todo o Brasil.

ROMÁRIO - O senador e ex-jogador é o pre-
sidente do Podemos do Rio de Janeiro. Pelo 
partido foi candidato ao governo do estado 
em 2018. Seu colega em campo na conquista 
da Copa do Mundo pela seleção brasileira em 
1994, Bebeto, é também integrante do Pode-
mos, e deputado estadual no Rio.

MÁRIO COVAS NETO - Filho do ex-gover-
nador paulista Mário Covas, chegou ao Po-
demos após romper com o PSDB no início de 
2018. Covas é o presidente do Podemos em 
São Paulo e vereador na capital paulista. Em 
2018, candidatou-se ao Senado. 

MARCO FELICIANO - Liderança da bancada 
evangélica e conservadora, o pastor está em 
seu terceiro mandato. Ganhou notoriedade 
nacional em 2013, quando foi escolhido o 
presidente da Comissão de Direitos Humanos 
e Minorias da Câmara, até então historica-
mente comandada pela esquerda. Ele ingres-
sou no Podemos no início de 2018 – à época, 
almejava a candidatura ao Senado.

TURBINA PODEMOS NO CONGRESSO
JANELA PARTIDÁRIA

PODEMOS -  Deputados e Senadores que formam a base do Partido no Congresso superam metas de crescimento e querem mais integrantes
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Com o objetivo de fortalecer o relaciona-
mento com a mídia automotiva de diferen-
tes regiões do Brasil e ampliar a divulgação 
dos veículos da marca pelo país, a Kia Mo-
tors realizou seu primeiro roadshow de im-
prensa na cidade de Foz do Iguaçu. Tanto 
neste, como nos demais encontros, os jor-
nalistas poderão avaliar os modelos Cerato, 
Grand Carnival, Soul, Sorento, Sportage e 
Stinger GT, percorrendo trechos urbanos e 
rodovias.

Realizado em formato de circuito, o pro-
jeto está percorrendo, nesta fase inicial, a 
região Sul. Na quarta-feira (27), o primeiro 
encontro ocorreu em Foz do Iguaçu, com o 
apoio da concessionária Carelli. 
Nas próximas apresentações, dia 01 de 
abril, será a vez de Porto Alegre (RS). 
Por fim, o roadshow passará por Florianó-
polis (SC) e Curitiba (PR).
Nos encontros, os jornalistas são recep-

cionados pelo presidente da Kia Motors 
do Brasil, José Luiz Gandini, pelo diretor 
de Vendas, Ary Jorge Ribeiro, pelo diretor 
técnico, Gabriel Loureiro, e pelo Diretor 
de Marketing, Gustavo Gandini. Em Foz 
do Iguaçu, o evento ainda foi prestigiado 
pelo presidente da sede regional da Kia nas 
Américas Central e do Sul, Mr. Kevin Kim.
“Além de permitir um contato mais próximo 
com a imprensa automotiva, o roadshow 
amplia a divulgação dos nossos produtos 
por meio de mídia espontânea em diferen-
tes regiões do País”, destaca Tiago Lara, ge-
rente de Marketing da Kia Motors do Brasi.

Promove roadshow em Foz do Iguaçu
KIA MOTORS e CARELLI

CARELLI FOZ -  Marcos Teixeira e José Gandini da Kia Motors do Brasil receberam com os demais executivos, jornalistas de Foz do Iguaçu e Cascavel

KIA MOTORS -  Gustavo Gandini, Marcos Vinícius Carelli Teixeira, Scott Suh, Marcos Teixeira, Miriam Leda Carelli, Jose Luiz Gandini, Kevin Kim e Dino Arrigoni

PALESTRA -  Do presidente da Kia Bfrasil, Jose Luiz Gandini, com detalhes dos veículos da Kia e dos novos lançamentos que estão chegando ao mercado

A imprensa de Foz do Iguaçu e Cascavel, participou do primeiro en-
contro de avaliação dos modelos da marca da Kia Veículos com toda 
a diretoria e conheceu de perto os avanços da montadora.
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Apresentar o agronegócio aos profissionais 
urbanos de áreas distintas; demonstrar a di-
nâmica dos principais setores do agronegócio 
e capacitar para a utilização do conhecimento 
sobre agronegócio em suas atividades pro-
fissionais específicas. Esses são os principais 
objetivos da Escola Superior do Agronegócio 
Internacional, criada na Fazenda Sanga Puitã,  
próxima a Brasília.
Após quatro décadas promovendo nas fazen-
das Sanga Puitã e Vale do Sossego eventos 
para a troca de conhecimentos entre pecuaris-
tas, agricultores, corpo diplomático e empre-
sários, Wilfrido Augusto Marques, idealizador 
do projeto, atrelou essa iniciativa à sua prin-
cipal atividade, que é a advocacia. “Graças a 
esse trabalho, foi possível conhecer e reunir 
pessoas extremamente qualificadas para com-
por a Escola Superior do Agronegócio Interna-
cional”,  contou à revista Nova Fase.
Os cursos têm 80 horas de atividades, dividi-
dos em 48 horas de aulas presenciais, 16 ho-
ras de atividades supervisionadas na fazenda 
e nas agroindústrias da região e 16 horas de 
atividades extraclasse.
Foram montados dois modelos para atender 
à disponibilidade de tempo de cada aluno. O 
primeiro, com aulas presenciais em quatro fi-
nais de semana; e o segundo, com aulas em 
oito dias úteis. Formatos que permitem que, 
em pouco tempo, o aluno complete seu trei-
namento profissional em Competitividade de 
Sistemas Agroindustriais.

GRADE CURRICULAR
•Gestão de Sistemas Agroindustriais – concei-
tos e desafios
•Grandes Cadeias Produtivas do Agronegócio 
Brasileiro
•Agronegócio Internacional na Prática
•Economia Agroindustrial
•Desenvolvimento Regional
•Mercado e Comercialização de Produtos 
Agroindustriais
•Gestão Econômica e Financeira no Agronegócio
•Políticas Públicas para o Agronegócio no Brasil
•Contratos, Coordenação e Competitividade 
no Agronegócio
•Direito Agrário
•Turismo Rural e Desenvolvimento Local
•Gestão Estratégica e Logística no Agronegócio
•Agronegócio e Sustentabilidade
•Agronegócio e o Consumidor
Atividades Supervisionadas 
•Acompanhar as atividades agrícolas, pecuá-
rias e ambientais da Fazenda
•Visitar e acompanhar o processo produtivo 
das empresas da região

FAZENDA SANGA PUITÃ
A Fazenda Sanga Puitã está localizada no PA-
-DF, zona agrícola de alta tecnologia, a apenas 
70 km de Brasília, centro de decisões e do 
corpo diplomático, capital do Brasil. Desde o 
ano 2000, a Sanga Puitã tem sido cenário ide-
al para receber o corpo diplomático, sempre 
presente nos Dias de Campo que são realiza-

dos mensalmente. Já passaram pela fazenda 
importantes produtores e empresários do 
cenário nacional e internacional, bem como 
mais de 100 delegações de diversos países, 
tornando-a uma vitrine agrícola, tecnológica e 
negocial para o mundo. 
Como parte do projeto de produção de car-
ne de alta qualidade para o mercado interno 
e externo, a Sanga Puitã Bioglobal investe em 
melhoramento genético, sanidade, alimenta-
ção animal de qualidade, capacitação técnica 
e preservação ambiental.

PROJETO BRASIL – AUSTRÁLIA 
Para isso, foram construídas instalações de 
manejo modernas, incluindo laboratório para 
atividades de biotecnologia, que permitem 
a realização de serviços de transferência de 
embriões, coleta e congelamento de sêmen, 
recebimento de material genético importado 
e outras atividades relacionadas à reprodução. 
As benfeitorias existentes permitem abrigar 
projetos de pesquisa com instituições brasilei-
ras e internacionais, por meio de acordos de 
cooperação.
Wilfrido Marque trouxe da Austrália o know-
-how e centenas de embriões de ovinos da 
raça Dorper. Assim, nasceu a Sanga Puitã Bio-
Global, que desenvolve o cruzamento de ovi-
nos das raças Dorper e Santa Inês.
Todo esse trabalho tem contribuído para que 
a ovinocultura no país deixe de ser uma ati-
vidade de subsistência e se firme como uma 
importante cadeia produtiva no Brasil, contri-
buindo ainda mais com a geração de empre-
gos e riquezas no campo.

FAZENDA VALE DO SOSSEGO
Além da pecuária, a agricultura é outra ativi-
dade desenvolvida por Wilfrido Augusto Mar-
ques. Em área contígua à Fazenda Sanga Puitã, 
está localizada a Fazenda Vale do Sossego, que 
também dará suporte às atividades desenvol-
vidas pela Escola Superior do Agronegócio In-
ternacional.
Destinada à produção agrícola, a fazenda 
possui irrigação feita por cinco pivôs centrais, 
além de estrutura de beneficiamento e arma-
zenamento de grãos. Além disso, conta com 
uma moderna fábrica de ração, que atende às 
necessidades da Fazenda Sanga Puitã e de ou-
tros criadores da região.
A propriedade tem projeto para a construção 
de unidade de beneficiamento de sementes 
de milho, sorgo, soja e variedades de capim.
Para atender à demanda, a fazenda con-
ta com uma represa que pode armazenar 
1 milhão de metros cúbicos de água. Essa 
represa faz parte de um corredor de preser-
vação ambiental, com as nascentes e suas 
matas ciliares protegidas e interligadas às re-
servas florestais das propriedades vizinhas. 

ESAI - Brasília 
Escola Superior do 

Agronegócio Internacional

O aparato tecnológico da Fazenda Sanga Puitã 
e da Fazenda Vale do Sossego tem atraído não 
somente agropecuaristas e empresários da re-
gião e do Brasil, como também a atenção de 
várias delegações do mundo todo. Os visitan-
tes são recebidos para um dia de campo, onde 
podem conhecer o dia a dia das fazendas, bem 
como toda sua estrutura.
A área impressiona por mostrar que é possível 
produzir consideravelmente, levando em con-
ta a sustentabilidade, afinal são duas fazendas 
com propósitos diferentes, mas que se com-
plementam.
Diplomatas de diversas partes do mundo, 
como Alemanha, Angola, Nigéria, Sudão, Sri 
Lanka, Espanha, Portugal, Bélgica, China, Ca-
marões, entre outros, já visitaram o local e 
puderam conhecer como os processos são 
realizados.
O ex-embaixador da Bélgica, Jozef Smets, 
afirmou: “Realmente esse setor é a base da 
economia brasileira. Para nós diplomatas é 
importante descobrir o potencial desse setor”. 
E completou: “Nós pensamos muitas vezes 
que a região do planalto é seca. É incrível ver 
que tem muita água no subsolo e um poten-

cial agropecuário enorme. Sou representante 
de um país pequeno e modesto, onde não 
temos esse espaço enorme que vocês têm. É 
um grande prazer poder comparar e estudar o 
que o Brasil está fazendo, de modo particular 
neste projeto. Fico impressionado.”
O diplomata e atual secretário-executivo da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP), Francisco Ribeiro Telles, também ficou 
admirado com as fazendas. Segundo ele: “Es-
tas duas fazendas representam de fato aquilo 
que o Brasil tem de melhor”. Para o secretá-
rio, é nítido que as tecnologias usadas são de 
ponta, tanto na parte animal, quanto vegetal. 
Assim, as duas propriedades com diferentes 
propósitos são consideradas pioneiras nesse 
segmento no Brasil, servindo de referência 
para o país e o mundo.

Veja a fala de Daniel Carrara – Secretário Exe-
cutivo do SENAR, a respeito.
“Nós montamos uma estratégia que é fazer 
centros de excelência em locais estratégicos 
do país e nesse contexto nós tivemos acesso 
a essa brilhante iniciativa da ESAI (Escola Su-
perior do Agronegócio Internacional), que já é 

um centro pronto, vocacionado principalmen-
te para três áreas: grãos, ovinos e pecuária de 
corte. Ou seja, essa parceria vai antecipar nos-
sas ações em formatos de escola”.
Hoje o Brasil é referência mundial no agrone-
gócio, e Brasília é caixa de ressonância da rela-
ção do país com os outros países.
“Eu diria que são três grandes ganhos para 
nossa instituição: primeiro o relacionamento 
internacional; segundo: a possibilidade de ver 
as questões práticas em uma propriedade de 
alto rendimento e de alta tecnologia; e tercei-
ro: possibilidade de fazer o uso dessa proprie-
dade rural em cursos de longa duração”.
O grande desafio agora é formar profissionais, 
principalmente jovens, para atender essa de-
manda tecnológica e de gestão e formar técni-
cos para fazer uma grande rede de assistência 
técnica que o SENAR já está participando. Hoje 
já temos cerca de dois mil técnicos em campo, 
quase quarenta mil propriedades assistidas, e 
isso deve aumentar muito nos próximos anos. 
Tenho certeza absoluta que essa parceria vai 
reposicionar o Brasil no cenário do comércio 
internacional.

TRABALHO COM TECNOLOGIA -  A Escola Superior de Agronegócio Internacional, desenvolve projetos avançados visando alimentar com qualidade

AUTORIDADES -  Embaixadores enviados por governantes de vários países, fazem visitas constantes para conhecer in loco a Esai em Brasília

INTEGRAÇÃO -  A Escola Superior do Agronegócio Internacional, com sede em Brasília, atrai cada dia mais as atenções de outros países

WILFRIDO AUGUSTO 
MARQUES um homem 
com extraordinária vi-

são estratégica na área 
do direito e no agrone-

gócio internacional

AGRONEGÓCIO
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Em concorrida solenidade realizada na ma-
nhã de sexta-feira (29), em Cascavel, o prefei-
to de Jesuítas, Aparecido José Weiller Junior, 
assumiu a presidência, pela segunda vez e 
pelo voto de consenso dos colegas prefeitos 
e prefeitas, da maior e mais bem organizada 
entidade municipalista do Brasil, a Amop (As-
sociação dos Municípios do Oeste do Paraná) 
com sede em Cascavel.
A solenidade de eleição e posse reuniu 39 
prefeitos, além de vices, secretários munici-
pais, chefes de núcleos regionais, vereadores, 
imprensa e outras lideranças. Também esti-
veram presentes o deputado federal Sérgio 
Souza, os deputados estaduais Marcel Mi-
cheletto e Coronel Lee, e ainda: presidente 
do Oeste em Desenvolvimento, Danilo Ven-
druscolo; presidente da Caciopar, Alci Rotta 
Jr; presidente da Acic, Edson Vasconcelos; 
superintendente do PTI (Parque Tecnológico 
de Itaipu), Jorge Callado, entre outros.
Além do presidente Junior Weiller, a nova 
diretoria da Amop é composta pelos prefei-
tos de Santa Tereza do Oeste, Élio Marciniak 
(primeiro vice-presidente) e de Três Barras do 
Paraná, Hélio Brunning (segundo vice-presi-
dente). Fazem parte do Conselho Fiscal como 
titulares os prefeitos de Matelândia, Rineu 
Menoncin; de Palotina, Jucenir Stentzler; e 
de Capitão Leônidas Marques, Claudio Qua-
dri. Os membros suplentes do Conselho Fis-

cal são os prefeitos Jair Rocha da Silva (Can-
tagalo), José Alírio Mistura (Francisco Alves) e 
Hilário Jacó Willers (Missal).
Os responsáveis pelos Departamentos Técni-
cos da Amop são os prefeitos Nei Sgobi, de 
Vera Cruz do Oeste (Agricultura); João Inácio 
Laufer, de Quatro Pontes (Cultura e Eventos); 
Carlos Antônio Reis, de Anahy (Educação); 
Renato Tonidandel, de Santa Lúcia (Esportes) 
e Francisco Dantas de Souza Neto, de São Pe-
dro do Iguaçu (Planejamento e Projetos).

E AINDA: Norberto Pinz, Nova Santa Rosa 
(Meio Ambiente); Estanislau Mateus Franus, 
Cafelândia (Saúde); Cleci Maria Rambo Loffi, 
Mercedes (Turismo); Heraldo Trento, Guaíra 
(Agrário) e Osmário Portela,  Guaraniaçu (In-
dústria e Comércio).
Em seu pronunciamento, Junior disse que o 
novo desafio que se depara embute um mis-
to de alegria, gratidão e honra, porém com 
o senso de responsabilidade aguçado diante 
do novo momento vivenciado pelas relações 
inter-institucionais da Amop, especialmente 
diante de sua principal parceira, Itaipu Bina-
cional.
“O momento é outro. É preciso aprimorar o 
diálogo, tendo em vista que o êxito de Itai-
pu passa, necessariamente, pelo sucesso das 
ações desencadeadas em parceria com os 54 
municípios da região”.

Para Junior, o Oeste precisa recuperar o seu 
protagonismo. “Contribuímos muito para 
o desenvolvimento do Paraná e do Brasil, 
porém, recebemos muito pouco em troca. 
“É preciso rever esse desequilíbrio, e temos 
força para tal. O Oeste pode contribuir muito 
mais, basta que os governos tenham sensi-
bilidade e invistam em necessárias obras de 
infra-estrutura. Por isso, vamos reforçar o di-
álogo em busca da melhoria da qualidade de 
vida da nossa gente”, observou.
Weiller, que foi presidente da Amop entre 
os anos de 2010 e 2011, destacou ainda a 
necessidade de avançar em temas como a 
construção do Aeroporto Regional do Oeste, 
a reabertura da Estrada do Colono, fortaleci-
mento da Ferroeste, duplicação de rodovias, 
construção da segunda ponte ligando o Brasil 
ao Paraguai, ampliação na quantidade de lei-
tos hospitalares de UTI. Inauguração do Hos-
pital Regional de Toledo e outras demandas.
“Nossa principal preocupação é com a revi-
são do Pacto Federativo. Na Constituição de 
1988, os municípios recebiam 23% do bolo ar-
recadado no Brasil. Hoje, esse percentual é de 
apenas 13%”, comentou. Segundo ele, esse 
e outros assuntos serão discutidos durante a 
Marcha de Prefeitos a Brasília, que no inicio 
de abril.

Foto: José Ivaldece Pereira
Texto: Colaborou Luciano Barros - AMOP

AMOP: novo presidente
AMOP -  o prefeito Anderson Maria, passou a presidência ao colega Aparecido José Weiller

O prefeito de Maripá, Anderson Bento Maria, (a esquerda) passou a 
presidência da AMOP - Associação dos Municípios do Oeste do Para-

ná, ao prefeito de Jesuítas, Aparecido José Weiller Junior

MUNICÍPIOS
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Muita emoção e alegria marcaram as come-
morações dos 55 anos de fundação da Lar Co-
operativa Agroindustrial no dia 19 de março. 
De acordo com o diretor-presidente, Irineo da 
Costa Rodrigues, o número 55 é especial para a 
Cooperativa por fazer alusão aos 55 agricultores 
que fundaram a antiga Comasil, hoje Lar, no mu-
nicípio de Missal (PR). 
O foco principal da programação foi a homena-
gem aos sócios fundadores e seus familiares na 
noite de 19 de março, no Lar Centro de Even-
tos em Medianeira. As famílias pioneiras, com a 
presença de 4 fundadores vivos, receberam um 
troféu alusivo aos 55 anos e o reconhecimento 
público para aqueles que com fé, coragem e ati-
tude criaram a Cooperativa que se tornou uma 
das maiores do Brasil. 
“Queremos valorizar a origem, mantendo os 
bons princípios de ética, integridade, hones-
tidade e transparência, o sentimento de per-
tencer, mesmo em tempos de mudança, sem 
perder a origem, e cuidando do patrimônio dos 
associados”, afirmou o diretor-presidente em 
seu discurso enfatizou a relevância social da 
Cooperativa. O dirigente destacou ainda a evo-
lução da Lar Cooperativa que em sua trajetória 
enxergou a necessidade de diversificar as pro-
priedades e industrializar sua produção, sendo 
hoje globalizada, agregando valor a produção e 
proporcionando qualidade de vida. Um trabalho 
desempenhado com empenho de 10.900 asso-
ciados e 13.300 funcionários, que com ousadia 
e responsabilidade consolidaram a Lar como 

uma Cooperativa forte, moderna, atualizada 
tecnicamente e uma marca consagrada. 
A solenidade foi prestigiada pelo superinten-
dente da Ocepar, Nelson Costa, secretários esta-
duais, prefeitos da região, líderes cooperativis-
tas, pelos ex-presidentes da Lar Ignácio Aloysio 
Donel e Paulo Durgante  Lacerda, clientes inter-
nacionais, fornecedores e associados da Lar. Os 
convidados foram recepcionados pela orquestra 
da Sociedade Semear e exposição fotográfica 
“Olhares do Agronegócio” do fotógrafo Leandro 
Carvalho. Após o jantar houve o show do cantor 
Sérgio Reis. 

PRIORIDADE AMBIENTAL
As atividades alusivas aos 55 anos da Lar inicia-
ram na tarde de 18 de março na propriedade 
do associado Delvo Lângaro em Matelândia. Na 
oportunidade a Cooperativa destacou o início da 
programação dos 55 anos ação ambiental, que 
faz parte das prioridades da Cooperativa em 
seu planejamento estratégico. O ato simbólico 
concretizou a entrega da 55ª nascente revitali-
zada em 55 anos de história da Lar Cooperati-
va. O programa de revitalização acontece desde 
2004, em parceria com as prefeituras municipais 
de Matelândia e Céu Azul, e apoio da Basf e con-
cretizou ações nas áreas de indústrias da Coope-
rativa e propriedades de seus associados. O ato 
de educação ambiental contou com a presença 
de alunos do 5º ano da Escola Ebehardo de Agro 
Cafeeira que realizaram o plantio de mudas nati-
vas nas margens da nascente revitalizada. 

MISSA AOS FUNCIONÁRIOS
A manhã de aniversário da Lar iniciou com mis-
sa de ação de graças na área externa do Lar 
Centro de Eventos em Medianeira. A cerimônia 
religiosa relembrou a fundação da Cooperativa 
por descendentes de alemães e católicos no dia 
19 de março, Dia de São José, padroeiro da Lar 
Cooperativa. O momento foi de emoção com a 
participação de 14 padres da região, Diretoria 
Executiva, superintendentes, funcionários e re-
presentantes dos associados do PR e MS. 
Após a missa, funcionários com 40 anos ou mais 
de trabalho na Lar Cooperativa foram homena-
geados. Os 13 homenageados receberam uma 
placa simbólica e plantaram uma árvore em re-
conhecimento à sua dedicação. 

PREMIAÇÃO AOS CLIENTES
O dia do aniversário da Lar também foi marcado 
pelo sorteio final da Campanha Show de Prê-
mios Lar – Rumo aos 55 anos. Às 17h na loja Lar 
Supermercados de Medianeira foram sorteados 
54 vales-compra de R$1.000,00 e uma caminho-
nete S10 Ltz zero quilômetro. A cliente comtem-
plada com a S10 foi Genecy M. Bortoluzzi. 
A campanha abrangeu clientes Lar Supermer-
cados, postos, farmácias veterinárias, teve 1 
ano de duração, distribuiu mais de 7 milhões 
de cupons, entregou 378 vales-compra de R$ 
1.000,00, 06 Automóveis Ônix zero quilômetro 
e 01 Caminhonete S10 - LTZ - zero quilômetro.

55 anos vivendo grande fase
LAR COOPERATIVA

UNIÃO E TRABALHO -  Na solenidade de aniversário, a força dos associados da grande Lar Cooperativa que leva produtos para dezenas de países JANTAR FESTIVO -  oferecido para 1.900 convidados, fez parte das comemorações dos 55 anos da Lar Cooperativa com sede em Medianeira

MISSA -  A cerimônia religiosa de ação de graças foi realizada no dia 19 de março, Dia de São José e aniversário da Lar Cooperativa UNIÃO E PRESERVAÇÃO - Diretores da Lar participaram ativamente da programação e das homenagem às famílias de sócios fundadores

PRÊMIOS -  Aproximadamente um milhão de reais em prêmios para clientes no varejo em campanha apoiada por fornecedores e parceiros

Reconhecimento aos 55 associados fundadores, missa, preservação de nascentes, homenagem aos 
funcionários mais antigos, distribuição de prêmios, jantar e show fizeram parte da programação

Fotos LEANDRO CARVALHO
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De acordo com o presidente da Copel, a empresa reconhece que 
precisa melhorar com relação às quedas e oscilações de energia

COPEL SE APROXIMA 
DAS COOPERATIVAS

PARANÁ

Uma comitiva composta pelo presidente da 
Copel, Daniel Slaviero, dirigentes da estatal e 
o deputado estadual Nelson Luersen, realizou 
uma visita institucional ao Centro Administra-
tivo da Lar Cooperativa Agroindustrial no dia 
22 de março, em Medianeira (PR). 
O Grupo foi recepcionado pela Diretoria Exe-
cutiva, superintendentes e gerentes da Lar.

Em resposta à carta entregue pelo diretor-
-presidente da Lar, Irineo da Costa Rodrigues, 
ao presidente da Copel durante o Show Rural 
Coopavel deste ano, a comitiva foi conhecer 
de perto as necessidades da Lar e saber mais 
sobre o setor produtivo do Oeste do Paraná.
Foram apresentados números que mostram 
o quanto as oscilações da rede elétrica afe-

tam diretamente a cadeia produtiva, princi-
palmente em aviários com a morte de aves 
de corte, aves por stress térmico e perda no 
rendimento, além de queima ou quebra de 
equipamentos industriais, assim como arma-
zenamento e uma série de outros itens que 
causam transtornos e prejuízos constantes. 
Dentre as principais urgências estão a re-
visão das linhas elétricas de distribuição e 
levar rede trifásica até os produtores, como 
ocorrem em centros mais avançados, o que 
proporciona ganho de qualidade e economia 
na manuntenção.
De acordo com o presidente da Copel, a em-
presa reconhece que precisa melhorar com 
relação às quedas e oscilações de energia. 
“A Copel está consciente da gravidade e da 
dimensão do problema, está fazendo um in-
vestimento recorde de 835 milhões de reais 
em 2019, sendo 56% para a região Oeste e 
Sudoeste”, afirmou Daniel Slaviero Pimentel. 
Também participaram do encontro o presi-
dente do Programa Oeste em Desenvolvi-
mento Danilo Vendrúsculo, vice-prefeito de 
Medianeira José Vani Grassi, representantes 
de São Miguel do Iguaçu e a imprensa local. 
Na oportunidade, foi anunciado o início das 
obras da nova subestação de energia de São 
Miguel do Iguaçu para o mês de maio, com 
previsão de 18 meses de duração que uma 
vez concluida e em operação, vai desafogar 
o transito energético e atender grande par-
te das necessidades do setor industrial e do 
agronegócio daquela região.

Foz do Iguaçu poderá ser incluída no traçado 
da nova ferrovia que cortará os estados do 
Paraná e do Mato Grosso do Sul. O anúncio 
foi feito pelo presidente do Programa Oeste 
em Desenvolvimento (POD), Danilo Vendrus-
colo, em recente reunião de Coordenação do 
programa.
Segundo Vendruscolo, a implantação de um 
ramal em Foz do Iguaçu foi um pedido do 
POD ao governo do Paraná. “Essa inclusão 
será muito importante, pois colaborará para 
o desenvolvimento da região e do Brasil”, disse.
O ramal de Foz até Cascavel terá como papel 
fundamental escoar a produção agrícola do 
Paraguai de forma mais barata e eficiente. 
O Paraguai é um importante exportador de 
grãos, sobretudo, de milho e soja. 
“Para nós, a seleção do consórcio que realiza-
rá o estudo de viabilidade da nova estrada de 

Ramal ferroviário na fronteira
ferro já foi uma grande conquista. A inclusão 
de Foz será ainda mais importante”.
O estudo de viabilidade técnica da nova fer-
rovia em fase de conclusão, custará R$ 25 mi-
lhões. De acordo com a Estrada de Ferro do 
Paraná (Ferroeste) esse valor será pago pela 
empresa que ganhará a licitação para execu-
tar o projeto, que deve custar cerca de R$ 10 
bilhões.
Em alguns trechos novas linhas deverão ser 
construídas. Em outros, apenas revitaliza-
ção.“O Oeste precisa de mais opções de mo-
dais no escoamento da produção e assim, ser 
competitivo”, informou Venduscolo. 
A produção da região é de 14 milhões de to-
neladas por ano. Em 2035 será de 21 milhões.

TRECHOS
Hoje são 248,6 quilômetros de ferrovia – de 

Cascavel a até Guarapuava  -  mas o projeto 
prevê a construção de mais mil quilômetros.
O primeiro trecho deve se estender por cerca 
de 400 quilômetros, ligando o Porto de Pa-
ranaguá a Guarapuava, no Centro-Sul do Pa-
raná. A ideia é de que haja um novo traçado 
paralelo à rodovia BR-277. Com isso, o trecho 
histórico – entre o Litoral e Curitiba – continua-
ria sendo explorado para fins turísticos.
O segundo trecho contempla a construção de 
350 quilômetros de trilhos, entre Cascavel e 
Dourados, no Mato Grosso do Sul, passando 
por Guaíra, no Oeste do Paraná.
Como já existe estrada de ferro entre Casca-
vel a Guarapuava, haverá apenas troca dos 
trilhos neste trecho. Um ramal será construí-
do entre Cascavel e Foz do Iguaçu.
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O Paraná deve receber um programa de in-
vestimentos que soma R$ 40 bilhões no pe-
ríodo de cinco anos. Com isso, o Governo do 
Estado projeta um crescimento anual da eco-
nomia na faixa de 4% e a geração de 500 mil 
novos postos de trabalho até 2023.
Os instrumentos para realizar esses objetivos 
fazem parte do projeto de lei de Eficiência na 
Gestão do Estado (LEGE), que foi apresenta-
do nesta segunda-feira (18) pelo governador 
Carlos Massa Ratinho Junior para a bancada 
federal do Paraná, no Palácio Iguaçu.
O anteprojeto, que estabelece as diretrizes 
e as ferramentas de gestão para um plane-
jamento de longo prazo do Estado, também 
foi apresentado aos deputados estaduais e 
o texto final será protocolado na Assembleia 
Legislativa na próxima semana.
Na sequência, o Governo do Estado enviará 
o plano de longo prazo, com as metas para o 
desenvolvimento econômico e social do Para-
ná pelos próximos 20 anos. “Aqui no Paraná a 
eficiência será lei”, afirmou o governador.
Os R$ 40 bilhões previstos estão apoiados em 
recursos públicos e privados. Do total, R$ 26 
bilhões virão do tesouro estadual. O restante 
deverá ser aplicado por meio de parcerias pú-
blico-privadas (PPPs). Ratinho Junior desta-
cou a importância da parceria dos deputados 
federais e senadores paranaenses.

“Temos desafios que vão passar por Brasília, 
principalmente para alavancar recursos para 
o grande pacote de projetos que estamos 
preparando”, disse.

LEGE
Lei Complementar, a LEGE estabelecerá os 
princípios e normas de gestão administrativa 
e de finanças públicas do Estado. O texto irá 
apontar mecanismos prudenciais de avalia-
ção de controle das ações e políticas do go-
verno. Também determinará medidas para 
se alcançar e manter o equilíbrio das contas 
públicas e o alinhamento do Plano Plurianu-
al, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da 
Lei Orçamentária Anual, com metas estabe-
lecidas no planejamento de longo prazo do 
Estado.
A elaboração da lei contou com o apoio do 
economista Paulo Rabello de Castro, chama-
do por Ratinho Junior no ano passado, logo 
após as eleições, para construir métricas e 
metas para o governo paranaense. Ex-presi-
dente do IBGE e do BNDES, Rabello destacou 
a situação privilegiada do Estado.

EQUILÍBRIO
“Ao contrário da maioria (dos Estados), o Pa-
raná não está quebrado. Está equilibrado, e 
em breve terá uma lei de eficiência, com me-

tas superiores, inclusive, à Lei de Responsabi-
lidade Fiscal”, afirmou.
Rabello também citou ranking preparado por 
ele que aponta o Paraná e o Pará como os es-
tados que mais pontuam em termos de equi-
líbrio financeiro e fiscal em todos os aspec-
tos. Segundo o economista, essa condição, 
acrescida da aprovação da lei da eficiência, 
vai ajudar a ampliar ainda mais os investi-
mentos no Estado.
A expectativa é que o Paraná receba mais 
cerca de R$ 40 bilhões da iniciativa privada 
na ampliação ou instalação de negócios no 
Estado. “É um círculo virtuoso de prosperida-
de”, define o economista. “Acreditamos que o 
setor privado, olhando para um governo que 
planeja investir R$ 40 bilhões vai se sentir 
motivado a vir para cá.”

LONGO PRAZO
“Precisamos ter um olhar para o futuro, te-
mos muitas demandas diárias, mas é neces-
sário que tenhamos um instrumento para 
medir as ações do governo, como se gasta o 
dinheiro público”, ressaltou Guto Silva, Chefe 
da Casa Civil, que coordena a redação final 
da lei que será encaminhada à Assembleia 
Legislativa.
“Esta será uma lei moderna, inovadora, para 
que o Estado possa, através de métricas, 
acompanhar seu próprio desempenho e 
verificar se o recurso está sendo gasto com 
equilíbrio, eficiência e, sobretudo, se tem ge-
rado resultado para a população do Paraná”, 
completou.
Segundo o líder do governo no Legislativo 
estadual, Hussein Bakri, debater antecipada-
mente os projetos estruturantes com os de-

O objetivo é alcançar um crescimento econômico de 4% ao ano, bem acima da média 
nacional. O plano faz parte da Lei de Eficiência na Gestão do Estado, apresentada 

pelo governador no último dia 18 à bancada federal e aos deputados estaduais 

putados é o espírito desta gestão. “Em pro-
jetos que tenham esse impacto, queremos 
a participação de todos os deputados, não 
importa o partido ou corrente”, disse.

BANCADA
A bancada federal também aprovou a iniciati-
va de reunir deputados e senadores para uma 
apresentação prévia do projeto. Para o sena-
dor Oriovisto Guimarães, a atividade parla-
mentar em Brasília fica melhor com o alinha-
mento e orientação do governo do Estado. 
“Além do orçamento do Estado, das emendas 
impositivas, fundos de participação, o Paraná 
também tem interesse em programas dos mi-
nistérios, transferências voluntárias e, nesse 

momento, a bancada é fundamental”, disse.
O deputado federal Aroldo Martins também 
aprovou a abertura do governo. “Essa reu-
nião demonstra a seriedade da administração 
estadual, que entende que a bancada para-
naense é suprapartidária e que todos devem 
ser ouvidos e podem colaborar”, afirmou.
A reunião com a bancada paranaense contou 
com a presença dos deputados federais To-
ninho Wandscheer, Paulo Martins, Christiane 
Yared, Zeca Dirceu, José Carlos Schiavinato, 
Leandre, Luciano Ducci, Luiz Nishimori, Sér-
gio Souza, Ricardo Barros e Stephanes Junior, 
e os senadores Flávio Arns e Oriovisto Guima-
rães.

SINTONIA - O vice-governador Darci Piana e o Governador Carlos Massa em diálogo permanente em prol das metas traçadas para o Estado

PLANOS DE METAS DO PARANÁ -  O economista Paulo Rabelo de Castro, expôs os detalhes do 
plano de metas do Paraná, diretamente ao Governador Carlos Massa no Palácio Iguaçu

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS -  em almoço no Palácio Iguaçu, as principais autoridades do Estado foram informadas do Plano de Metas do Governo

PARANÁ

PLANOS DE METAS DO PARANÁ
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Doença de Parkinson, Mal de Alzheimer e 
depressão são algumas das doenças mais 
temidas pelas pessoas com o avanço da ida-
de. Porém, é possível amenizar os efeitos da 
redução e deterioração de algumas funções 
cerebrais com cuidados na alimentação.
Alimentos que tentam diminuir os radicais 
livres – que causam estresse em muitas cé-
lulas, são os mais indicados. “Eles conseguem 
neutralizar o processo oxidativo, freando o 
envelhecimento do cérebro“, diz a neurolo-
gista Kristel Back Merida, do Instituto de Neu-
rologia de Curitiba.
Para atingir o melhor resultado, os alimentos 
devem ser consumidos in natura ou que se-
jam o menos processados possível. “Priorize 
as formas naturais, ingira vegetais crus ou, 
se cozidos, que seja por pouco tempo e com 
pouca água, pois isso ajuda a preservar os nu-
trientes”, diz a nutricionista Naiara Belmont, 
que tem foco em comportamento alimentar. 
“Expor à alta temperatura da água faz com 
que parte do valor nutritivo seja liberado na 
água do cozimento”, complementa.

Alimentos bons para a cabeça
OLEAGINOSAS

São itens da dieta mediterrânea que melhor 
afetam o cérebro. “Castanhas, nozes e amen-
doim têm uma taxa de oleosidade  considera-
dos boa para o organismo”, diz a neurologista 
Kristel Merida, referindo-se aos componen-
tes do tipo ácido graxo, o linoleico (ômega 
6) e o linolênico, além do resveratrol, um an-
tioxidante natural não flavonóide cujo efeito 
anti-inflamatório contribui para a boa saúde 
do cérebro, protegendo-o contra doenças de-
generativas.
“Amêndoas, nozes e o amendoim são tam-
bém ricos em vitamina E e em selênio, que 
auxiliam no melhor funcionamento do cére-
bro e que está em maior teor na castanha-
-do-Pará. O principal impacto do selênio é 
que ele influencia compostos com atividade 
hormonal e neurotransmissores no cérebro, 
afetando o humor e o comportamento.
Quantidade média recomendada de oleagi-
nosas: 30 gramas por dia.

VERDURAS E FOLHAS VERDES

Envelhecimento com boa memória
Ingerir vegetais verde escuros é provavel-
mente a melhor forma de municiar o corpo 
com alguns dos principais nutrientes que ele 
precisa para várias das suas funções – entre 
elas a cerebral. Algumas verduras e folhas 
verdes são excelentes fontes de Vitamina E, 
que, além de bons antioxidantes, são capazes 
de atrasar a deterioração funcional da doen-
ça de Alzheimer.
Testes clínicos realizados com pacientes que 
têm a doença – em estágios moderados e 
avançados – mostraram resultados significati-
vos no controle dos sintomas com o consumo 
frequente de Vitamina E.  Algumas das suas 
melhores fontes são brócolis, couve, agrião e 
espinafre, além da semente de girassol.
Quantidade recomendada de brócolis ou fo-
lhas verdes: 1 xícara por dia.

PEIXES
Não é somente para o coração que o Ômega 
3 é benéfico, de acordo com a neurologista 
Kristell Merida. Ela cita que estudos recentes 
apontam para o papel protetor que esse tipo 
de gordura tem também para as funções ce-
rebrais. O principal efeito positivo desse tipo 
de ácido graxo para o cérebro está em rea-
lizar uma espécie de lubrificação do órgão, 
também composto de diferentes tipos de 
gordura.
Além de poder ser consumido em cápsulas, 
o Ômega 3 é encontrado no salmão, atum e 
sardinha, todos eles espécies de água de mar, 
ou seja, salgada. “Faltam evidências sobre os 
benefícios da suplementação [do Ômega 3], 
mas peixes, nozes e linhaça são excelentes 
fontes. Os peixes não precisam ser frescos, 
podem ser congelados”, diz a nutricionista 
Annie Bello, doutora em fisiopatologia pela 
faculdade de medicina da UERJ/Utah Univer-
sity e professora de nutrição clínica da UERJ.
Quantidade média recomendada de peixe 
rico em ômega 3: duas a três vezes por se-
mana.

CHIA E LINHAÇA
As sementes contribuem por serem também 
fontes importantes de Ômega 3. Por isso, 
ajudam a melhorar a performance cerebral, 

combatendo demências e melhorando a me-
mória e a concentração.
Quantidade média recomendada: linhaça, 
chia ou outras sementes como gergelim, abó-
bora ou girassol: 1 colher de sopa por dia

FRUTAS VERMELHAS
Acerola, morango e amora também são bons 
para o funcionamento do cérebro, de acordo 
com a neurologista. Entram para a lista ainda 
as frutinhas estrangeiras chamadas goji berry. 
Um trabalho publicado em 2014 pelo grupo 
de estudos em Demência e Envelhecimento, 
da Universidade de Sultan Qaboos, do Oman, 
demonstrou que as frutas vermelhas contri-
buem para prevenir doenças degenerativas 
relacionadas à idade, além de melhorar fun-
ções motoras e cognitivas.
Segundo o texto original, elas são “capazes 
de modular as vias de sinalização envolvidas 
na inflamação, sobrevivência celular, neu-
rotransmissão e aumento da neuroplastici-
dade. Os efeitos neuroprotetores das frutas 
vermelhas em doenças neurodegenerativas 
estão relacionados a fitoquímicos como anto-
cianina, ácido caféico, catequina, quercetina, 
kaempferol e tanino”.
Quantidade média recomendada: uma por-
ção equivalente a uma fruta por dia.

CACAU E ALGUNS DERIVADOS
Outro grande aliado das funções cerebrais é o 
cacau. Quando consumido nos chocolates de 
grande concentração – como os 70% cacau –, 
ele tem um efeito muito parecido com o das 
oleaginosas, ajudando a diminuir os níveis de 
estresse, melhorar o humor e a memória e 
até mesmo a imunidade. “O cacau é um dos 
alimentos mais ricos em polifenóis, que são 
compostos bioativos que também protegem 
contra o envelhecimento celular e combatem 
os radicais livres”, explica a professora Annie 
Bello.
Quantidade média recomendada de cacau: 
30 g diárias ou chocolate acima de 70% na 
mesma quantidade.

VIVER + SAÚDE

Fonte: Gazeta do Povo
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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

Texto: Fernando Scherer

Há muito tempo vinha querendo realizar uma festa temática para 
minha mãe, daquelas que ela nunca pôde ter. Diversos temas passa-
ram pela minha cabeça, mas ao saber pelo meu tio que minha avó, 
de origem muito humilde, se frustrara muito por não conseguir pro-
porcionar a minha mãe uma festa de debutante, decidi então que o 
tema seria: Uma festa de 15 anos, alguns anos depois. E ainda mais, 
a festa seria surpresa!
Os preparativos iniciaram em maio de 2018 e a festa ocorreu no dia 
1 de fevereiro deste ano. Foi bastante desafiador, mas satisfatório. Es-
pecialmente a parte de decidir quem convidar, pois queria que todos 
os amigos de minha mãe estivessem presentes, assim como pessoas 
que fizeram ou acompanharam sua história, familiares que amamos 
e que por estarem distantes não víamos há tempos. Mas como con-
seguir convidar a todos sem a ajuda da minha mãe? Graças a Deus 
tive muita ajuda!
O que não fazemos por aqueles que mais amamos, não é mesmo? Fiz 
a festa pensando em “realizar um sonho de minha mãe”. Mas estava 
enganado. No dia em que tudo aconteceu, percebi que quem teve seu 
sonho realizado fui eu.

Aniversário 
Cristina Scherer
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TURISMO &
DESTAQUES

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

cristinaliraturismo

Blog Turismo por Cristina Lira

SECRETÁRIA DE TURISMO DO RN 
PARTICIPA DE REUNIÃO COM DIRETORIA 

DA APAVT NA BTL 2019

A secretária de Turismo do RN, Ana Maria da 
Costa, participou de um almoço com o Presi-
dente da Apavt - Associação Portuguesa de 
Agentes de Viagens, Pedro Costa Ferreira, na 
pauta estratégias para levar o International 
Travel Academy com 300 agentes de viagens 
portugueses para o Rio Grande do Norte. Se-
gundo Ana Maria da Costa o evento será de 
grande importância para o turismo do Esta-

do. “A ideia é capacitar os agentes de viagens 
portugueses, mostrando os nossos atrativos 
turísticos, a excelente rede hoteleira, novos 
roteiros, para que consigamos aumentar o 
fluxo turístico de Portugal para o Rio Gran-
de do Norte. A ação está sendo programada 
para a segunda quinzena de outubro/19 e 
serão quatro dias de atividades.
Ainda participaram da reunião pela Apavt, 

Rui Colmonero e Paulo Brehem. Pelo RN, 
Presidente da Abav-RN, Abdon Gosson, 
Presidente da ABIH-RN, José Odecio, Re-
presentante da Fecomércio George Costa, 
Secretário de Turismo de Natal, Fernando 
Fernandes, Prefeito de Maxaranguape Luis 
Eduardo e os Hoteleiros Ruy Gaspar e Ma-
noel  Andrade.



Nova Fase  | 3130 |  Nova Fase

045 3039 2100
Cascavel - Paraná

ricardohubner_rinoplastia

OUVIDOS . NARIZ . GARGANTA

RINOPLASTIA

Responsável Técnico Médico Dr. Ricardo Hubner Crm 25655 RQE 2694

www.otorrinosante.com.br

Dr. Ricardo A. Hübner
Otorrinolaringologista

CRM 25655
RQE 2694

A escolha das madrinhas e padrinhos é uma 
decisão muito importante para os noivos, afinal  
são pessoas escolhidas com muito 
carinho para poder compartilhar os momentos 
de alegrias e tristezas. Quando se é escolhido 
como padrinhos de casamento, se tem a honra 
de participar de um dos momentos mais impor-
tantes da vida do casal. São amigos ou familia-
res que agregam mais uma função: a de ser o 
apoio emocional durante todo o processo do 
casamento, auxiliar nos preparativos, organizar 
chá de panela, chá bar entre outras funções. 
Após o casamento, os padrinhos mantém uma 
relação de carinho com os noivos e terão uma 
ligação para o resto da vida.

O Atelier Gabriella Zeferino ama fazer parte 
desses momentos especiais. Por isso, está com 
uma promoção para presentear as madrinhas e 
também convidadas de casamento. Vestidos se-
lecionados com descontos de até 30% à vista e 
15% no prazo. Lindos modelos da nova coleção, 
para você que foi escolhida com tanto cuidado e 
amor para fazer parte de um dia tão aguardado.

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

   Atelier Gabriella Zeferino
   @ateliergabriellazerino45
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CAFÉ &
ELAS

Julia Inomata
juliainomata@hotmail.com

Empresária Destaque!

Julia e Julia Modas

Keila Huber Mondini

O mundo encantado da Melissa conquistou o coração da empresária 
Keila Huber Mondini, que com 28 anos, casada com Gustavo Mondini 
Guedes de Oliveira mãe de uma filha de 1 ano e 10 meses, a delica-
da Valentina. Desde que se formou em 2012, em Administração de 
Empresas, ela tinha um amor antigo pela marca Melissa, e depois 
de muitas tentativas e persistência conseguiu abrir em 2016 a sua 
primeira loja da franquia  Clube Melissa, no Shopping JL em Casca-
vel. Keila sempre teve o sonho de abrir um negócio próprio, sempre 
buscando inovar, uma mulher jovem mas com grande espírito em-
preendedor. Keila nasceu em uma família de empreendedores, após 
a faculdade de Administração, se formou em Design de Interiores, e 
foi sócia com a sua mãe Lurdes, e irmã Kelly, atuando como design de 
interiores na loja de móveis planejados da família: a Finger Móveis 
Planejados. Seu pai Ivandir Huber também é empresário, e sócio pro-
prietário da Huber Distribuidora e da Beija Flor Alimentos.
Para trabalhar com a marca Melissa, Keila recebeu um treinamento, 
e todo o suporte e gestão da empresa, com acompanhamento de 
consultores especializados pela franquia. Assim descobriu que a Me-
lissa não é simplesmente um calçado, vai muito além, é um objeto de 
desejo com design totalmente exclusivo. Para criar suas coleções a 
marca não se inspira apenas do mundo da moda, mas como também 
no das artes plásticas, da arquitetura, das fotografias, da música e de 
tantos outros universos, tendo como parcerias exclusivas: Jason Wu, 
Herchovith, Irmãos Campana, J. Maskrey, Vivienne Westwood entre 
outros artistas reconhecidos mundialmente.
 “Nós costumamos dizer que a Melissa é o que cada um quer achar 
dela, feminina, sexy, pop, refinada, alegre, curiosa, inusitada, lúdi-
ca, bem humorada e o principal: ela é para todos, para quem quiser 
usar.” afirma Keila.
A Melissa desperta no consumidor valores que vão além de sua con-
cepção, pois com ela são vivenciadas experiências sensoriais que é 
o inconfundível “cheirinho de melissa”, sendo a única empresa de 
calçados no mundo que possui cheiro em seus produtos, despertan-
do emoções ligadas à autoestima, atitudes e memória afetiva. Sendo 
assim, todos os colaboradores. Passam por treinamentos para com-
preender todo o conceito que envolve a marca, a sua visão e missão, 
para depois serem inseridos nas vendas efetivamente, tornando-se 
fiéis à marca, e acabam considerados os melisseiros de plantão. 
Keila se preocupa muito com a fidelização de seus colaboradores, 
para ela, “o colaborador que ama o produto, automaticamente vai 
ser um divulgador da marca, e consequentemente vai atender com 
mais qualidade e eficiência”.

PARA O FUTURO
Keila, como empreendedora afirma: “estou sempre buscando parce-
rias e procurando envolver a sociedade nos projetos com a Melissa. 
Para este ano, estou muito otimista com o mercado em crescimento, 
temos perspectivas de ampliação muito em breve, com novidades 
por vir”. 
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ESTÉTICA &

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

clinica.aesthetic

Aesthetic Estética e Bem EstarSAÚDE

PERDENDO MEDIDAS
COM A CRIOFREQUÊNCIA

Os olhos sao 
a  janela 
da alma

A criofrequência é um método que associa a 
tecnologia do gelo a menos 10°C nas camadas 
superiores da pele e uma potente radiofre-
quência que aquece os tecidos internos até 
55°C. Esse choque entre o calor e o frio promo-
ve um potente estímulo de colágeno, causando 
a retração e o aumento do tônus e firmeza da 
pele, promovendo um efeito lifting instantâneo 
de maneira não invasiva.
Conta também com a lipocavitação, que pro-
porciona a destruição das células de gordura, 
com PERMANENTE redução da gordura locali-
zada. Um tratamento seguro que reduz a cama-
da de gordura, sem anestesia, sem dor e com 
resultados definitivos, indicados para qualquer 
área do corpo, inclusive face.
Além da redução da flacidez de pele instantâ-
nea e duradoura a longo prazo, (após 21 dias 
você vê um resultado ainda melhor) também 
ocorre a estimulação do colágeno e elastina 
para firmar a pele, rejuvenescimento da pele, 
combate a flacidez e devolve firmeza ao teci-
do, aumenta a circulação do tecido subcutâneo 
gorduroso facilitando sua eliminação, promove 
a lipólise e reforça a estrutura dérmica para 
eliminar a celulite, modela o corpo e reduz vo-
lumes e previne o aparecimento da celulite e 
gordura localizada. 
TEM MAIS: Desde a primeira sessão as mudan-
ças são notáveis e é progressivo, sendo que o 
melhor resultado como eu comentei antes apa-
rece dentro de 21 dias após o procedimento. E 
sobre quantas sessões são necessárias para um 
super resultado é o seguinte: são realizadas em 
média, de três a oito sessões de acordo com 
cada caso, com período 15, 21 ou 30 dias.
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CHARM
CHIC

Naty Nazari
charmchic@gmail.com
www.charmchic.com.br

natynazari

Charm Chic

Está aberta a temporada que mais ama-
mos! Nestan época, é comum eventos 
como casamentos, formaturas, e às ve-
zes, ficamos sem inspiração para escolher 
tais modelos.
Venho aqui mostrar alguns modelos que 
usei recentemente, para te ajudar a es-
clarecer. Quando falamos de formatura 
e casamento, podemos usar e abusar de 

modelos, lembrando que, sempre é ne-
cessário ter bom senso para não aparecer 
mais que o formando ou noiva, e isto é bas-
tante comum.
Nunca se esqueça de conversar com a 
pessoa antes, para então, escolher o ves-
tido adequado. Na sequência, irei mos-
trar algumas inspirações:
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SEU CANAL
DAS TRÊS

FRONTEIRAS

Patricia Limah
 patricialimahoficial
 Patricia Limah

beminparaguay

Bem in Paraguay

Bem in Paraguay

Helena Vitorassi e sua irmã Neide Frassetto cortam o laço da fábrica da Moda Casual Helena Vitorassi, em Santa Terezinha de Itaipu, junta-
mente com o prefeito Sr. Cláudio Eberhard. O evento contou com um desfile de sua nova coleção outono-inverno e um coquetel caprichosa-
mente preparado para seus convidados. 

BISSINII HOTEL BOUTIQUE 5 ESTRELAS 
Situado em Hernandarias, na parte comercial do majestoso Paraná 
Country Club, o charmoso Hotel Boutique possui 32 sofisticadas 
habitações e assim que oncluírem as suítes do último andar conta-
rá com 52 quartos. 
Ao contrário de grandes redes de hotéis, o Hotel Boutique com-
porta poucas pessoas e por isso, o padrão de atendimento é alto e 
exclusivo. Sua decoração é um caso à parte, onde o luxo, o requinte 
e o bom gosto marcam presença estampados em peças únicas.

Inês Fleitas 
diretora do Plaza 
Jesuítica e toda 
sua sensacional 
equipe, na festa 
de comemoração 
de 3 anos do 
Shopping.

S A V E
T H E
D A T E

W I S Hgo l f r e s o rt. com . b r

04
MAI
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COLUNA
SOCIAL

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

claucoluna

Claudete Pereira
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O belíssimo casal Ana e Bruno Franco em 
ensaio fotográfico
Foto: Rodrigo Vipichy

Osmeiri Rubel, em passeio pela “Cidade das 
Artes e das Ciências”, que fica em Valência, na 
Espanha

Emanoelle Beltran e seu marido Thiago Selvo, com o primogênito Bernardo, aguardam 
muito felizes a chegada do bebê Vicente
Foto: Huaine Nunes 

Cascavel agora conta com uma nova unidade do prestigiado Café du Coin. Convidamos todos a 
conhecer a nova loja, que fica na Rua Fortaleza, 2135. Horário de atendimento: de segunda a 
sexta das 12h às 21h e aos sábados das 09h às 13h. Fone: (45) 3306-6704

O elegante casal de médicos Dr. Ricardo Hubner (otorrinola-
ringologista) e sua esposa, Dra. Camila Otani (dermatologista), 
compartilham o amor pela família e pela medicina

Família feliz: Caroline Buosi Velasco e Lucas Velasco no batizado de sua filha, a linda Maitê  
Foto: Julio Cezar Mendes da Rosa  

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?

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

+55 45  99990 3500
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MONALISA presentó dias pasados la exclusiva máscara 3D de Sisley, una tarde 
amena con influencers de la región con la presencia exclusiva de SERGIO MEDINI 
maquillador exclusivo de la marca.

SISLEY SO VOLUME, un tratamiento completo para las pestañas.
Una máscara 3D ultravoluminizadora que da cuerpo y densifica las pestañas.
Un cóctel de activos con propiedades múltiples actúa sobre la fibra para unas pestañas 
más bellas, flexibles y sedosas al instante.
En 4 semanas las pestañas quedan mas voluminosas, más largas, más fuertes y más 
resistentes. Con triple Acción: Volumen, Curvatura y definición.
Una fórmula todo en uno para un resultado profesional espectacular.
Cepillo XXL una sinergia perfecta entre una fórmula voluminizadora y un cepillo XXL 
de firbras de Nailon.
Extralargo y generoso, se desliza sobre las pestañas para cubrirlas.
Garantiza una definición inmediata y un resultado de alta definición si grumos.

Conoce mas de este y otros productos SISLEY PARIS en el 2do. piso de MONALISA 
Paraguay #MonalisaParaguay #SisleySoVolume

MONALISA COM SISLEY PARIS
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