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O prefeito Oziel Oliveira e sua comitiva em 
visita de trabalho e prospecção para o Bahia 
Farm Show em Luís Eduardo Magalhães, no 
Oeste do Bahia, falou do evento cascavelense 
e outros assuntos que destacamos nesta en-
trevista exclusiva.

Nova Fase: Qual a avaliação que o Sr. leva 
com a sua experiência, vindo ao Show Rural?
Oziel Oliveira - A feira é muito importante. 
Nós realizamos muitos contatos aqui. Quero 

parabenizar toda a organização da feira, pois 
ela é um marco no cenário nacional do agro-
negócio e traz novidades na área da tecnolo-
gia. Para nós, foi uma oportunidade de visitar, 
rever amigos, aprender e poder estar aqui 
com vocês é um prazer muito grande.

Nova Fase: O Show Rural atrai muitos muni-
cípios com interesse de levar investimentos. 
O senhor conseguiu fazer esses contatos? E 
o que vai levar de bom daqui para a Bahia?

Oziel Oliveira - Nós fizemos vários contatos. 
Aproveitamos também, para informar sobre 
a nossa feira de grande porte, que é a Bahia 
Farm Show que vamos realizar de 28 de maio 
a 01 de junho. É a maior feira de agronegó-
cio do Nordeste e, nos mesmos moldes do 
Show Rural. É uma feira para os maiores pro-
dutores, já que a nossa região é de grandes 
fazendas produtoras de soja e algodão, sendo 
o segundo maior produtor de algodão do Bra-
sil. Então temos um potencial muito grande 

TODOS PARA O BAHIA FARM SHOW
OZIEL NO SHOW RURAL -  O prefeito de Luís Eduardo Magalhães-BA, foi manter contatos no grande evento do agronegócio em Cascavel-PR OZIEL OLIVEIRA NO SHOW RURAL -  O prefeito e comitiva foi recebido por autoridades, cooperativistas, amigos e falou à imprensa em Cascavel

ENCONTRO -  O prefeito Oziel e comitiva, mantiveram importantes contatos com autoridades, amigos, ex-parlamentares, empresários e outros 

COM COOPERATIVISTAS -  O prefeito Oziel e comitiva, com os presidentes das maiores Cooperativas do País: Lar, Copacol e Frimesa. Pela ordem: 
Irineo da Costa Rodrigues, Valter Pitol, Oziel Oliveira, Vanir Kolln, Rubens Genaro e Valter Vanzella, todos confirmados no Bahia Farm Show

Prefeito de Luís Eduardo Magalhães, se encanta com 
Show Rural e convida para o Bahia Farm Show em maio

numa extensão de quase 3 milhões de hec-
tares.

Nova Fase: Como o Sr., descreve o Oeste da 
Bahia em relação ao Oeste do Paraná?
Oziel Oliveira - É uma região extremamen-
te agrícola como aqui, só que temos poten-
cial para irrigação de grande escala na área 
de pivô central. Então trazemos aqui para a 
feira o convite para empresários que possam 
estar investindo em nossa região, para gerar 
oportunidades de novos empregos e rendas, 
já que existem muitas pessoas aqui do oeste 
do Paraná que moram na nossa cidade, então 
esse intercâmbio é constante.

Nova Fase: Quais as culturas que lá predomi-
nam com mais ênfase na produção? 
Oziel Oliveira - Nós temos algodão, soja, 
fruticultura, café irrigado de altíssima quali-
dade, milho, pecuária, enfim, uma gama de 
produtos e também com muitas trades em 
esmagamento de soja e beneficiamento de 
algodão. Nós temos uma matriz muito impor-
tante, somos grandes exportadores também, 
exportamos para mais de 45 países. Então é 
uma condição na nova fronteira agrícola que 
é a região do Matopiba, sendo Luís Eduardo 
Magalhães a região central do desenvolvi-
mento do agronegócio nesses últimos anos.

Nova Fase: O setor de transformação indus-
trial e metal mecânica também está no foco?
Oziel Oliveira - Sem dúvida, isto está nos pla-
nos. Somos um grande case de produção e 
temos essa condição de ofertar para vocês 
que estão aqui no sul, para empresários, não 
somente na área de produção, mas também 
na área da indústria. Por exemplo, 50% da 
produção de algodão é exportada para Co-
reia do Sul, então há uma grande condição 
para se que faça uma fábrica de fiação, de 
tecidos, enfim, uma grande oportunidade na 
área da agroindústria, seja no milho ou para 
criação de frangos e suínos. Todas essas ma-
trizes estão abertas para que recebam novos 
investimentos.

PREFEITO OZIEL NO SHOW RURAL -   O prefeito Oziel Oliveira, foi recepcionado pelo presidente do Show Rural, Dilvo Grolli e pelo presidente da 
Associação Brasileira do Agronegócio, Francisco Matturro; que está também ao centro com a deputada e amiga, Jusmari Oliveira

ESPECIAL
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Nova Fase:  O Sr. acredita que as fronteiras da 
agricultura estão diminuindo?
Oziel Oliveira - Apesar do Brasil ser tão gran-
de e com tantos climas e regiões propícias 
e diferentes, é muito importante essa apro-
ximação entre o Oeste do Paraná e o Oeste 
baiano que recebe um grande número de in-
vestidores. Estamos abertos para isto.

Nova Fase: O Sr. falou em grandes áreas e 
fazendas. Quem tem uma propriedade de 
pequeno porte aqui no Paraná, pode poten-
cializar e triplicar sua renda no Oeste baiano? 
Oziel Oliveira - Temos vários produtores que 
são de Cascavel, de Toledo, de Palotina, Ma-
rechal Cândido Rondon, como também mui-
tos produtores de Santa Catarina, Rio Grande 
do Sul, São Paulo, Minas Gerais, inclusive vá-
rios produtores americanos.

Nova Fase: O Sr. diria que ainda existem áreas 
para comercializar no Oeste baiano?
Oziel Oliveira - Grandes áreas e oportunida-
des de bons negócios no Município de Luís 
Eduardo Magalhães, e outros que compõem 
a região. Por isso, renovamos  o convite para 
vocês conhecerem, especialmente nesse mo-
mento em que vamos realizar a nossa Feira 
Bahia Farm Show, como uma oportunidade 
também de conhecer o que realmente é o 
agronegócio na nossa região.

Nova Fase: Então, de 28 de maio a 1 de junho 
as atenções se voltam para sua cidade?
Oziel Oliveira - Sem dúvidas. A Bahia Farm 
Show é uma feira nos mesmos moldes do 

Show Rural, uma feira de negócios, da indús-
tria, onde nos reunimos para fazer negócios, 
para levar tecnologia para o pequeno, médio 
ou grande produtor e também para poder 
encontrar esferas do governo a exemplo da 
Ministra da Agriculutura, Teresa Cristina, que 
nos recebeu aqui em Cascavel e confirmou 
presença na nossa feira; assim como dezenas 
de grandes empresários e autoridades que 
mantivemos contatos e confirmaram presen-
ça este ano em nosso Município. 

Nova Fase: O encontro do produtor, do indus-
trial e das novas tecnologias, faz a diferença?
Oziel Oliveira - Sempre faz, e destaco a pre-
sença dos paranaenses, catarinenses, gaú-
chos, paulistas;  gente de todo o mundo pode 
chegar a Luís Eduardo Magalhães, adquirir 
uma fazenda no cerrado baiano e tornar-se 
um grande produtor. É essa oportunidade 
que a gente tem lá, de grandes, pequenas e 
médias fazendas, e o fato de estarmos foca-
dos na área industrial e também como polo 
comercial.

Nova Fase: Fale um pouco dos projetos que 
estão em ação com vista ao futuro da região 
Oeste da Bahia...
Oziel Oliveira - Vou destacar um, em espe-
cial que trata da ferrovia de novecentos qui-
lômetros que vai levar nossa produção até o 
porto, agregar valor de mercado, rapidez no 
transporte diminuir em 15 dias o tempo para 
chegar ao mercado Europeu e Asiático. Você 
imagina então, o que vem neste bojo como 
um polo industrial de confecção pela grande 

produção de algodão da região, além da soja, 
milho, café, pecuária, feijão e outras culturas.

Nova Fase: Nessa sua visita ao Oeste do Para-
ná, o Sr. aproveitou para conhecer uma indús-
tria em Toledo. Fale a respeito.
Oziel Oliveira - Foi uma visita técnica na Fia-
sul, uma grande e moderna indústria de fia-
ção que recebe de nosso Município, (distante 
dois mil quilômetros) a matéria prima para a 
transformação. Aproveitamos para fazer con-
tato com o empresário Rainer Zielasko, dire-
tor da Fiasul e oferecer todos os incentivos 
para uma unidade em Luís Eduardo Maga-
lhães. Da mesma forma que oferecemos aos 
demais interessados em investir em nossa 
cidade.

Nova Fase: Agradecemos pela sua entrevista 
e fique à vontade para falar de Luís Eduardo 
Magalhães que com certeza desperta curiosi-
dade dos nossos leitores.
Oziel Oliveira - Quero falar especialmente 
para as pessoas dessa região que tem pro-
priedade ou outros investimentos lá. Refor-
ço o convite que deixo aqui para que vocês 
possam investir mais no Oeste da Bahia. Em 
especial no Município que tenho a honra de 
ser o prefeito pela terceira vez. Temos muitas 
famílias daqui de Cascavel que estão investin-
do lá, a exemplo da família do Nelson Padova-
ni e tantos outros que encontro pelas ruas da 
nossa região, que está aberta para recebê-los 
e juntos estamos construindo uma grande ci-
dade com toda a estrura e futuro garantido.
Muito obrigado.

VISITA A FIASUL - Uma das maiores indústria de fios do Brasil, a Fiasul de Toledo, no Paraná, recebeu a comitiva do prefeito Oziel Oliveira

VISITA A FIASUL - Rainer Zielasko, da Fiasul de Toledo, recebeu a visita do prefeito Oziel Oliveira, da deputada Jusmari Oliveira e do vice-prefeito Vanir Kolln

MINISTRA NO BAHIA FARM SHOW - O prefeito Oziel Oliveira, acompanhado da deputada Jusmari Oliveira e do vice-prefeito Vanir Kolln, entre-
gou o convite para a Ministra da Agricultura, Teresa Cristina, que confirmou presença no Bahia Farm Show em Luís Eduardo Magalhães

PREFEITO NO SHOW RURAL -  O prefeito Oziel Oliveira, acompanhado da deputada Jusmari Oliveira e do vice-prefeito Vanir Kolln, foram recebi-
dos pelo vice-governador do Paraná, Darci Piana e pelo casal Nelson e Dirlei Padovani, entre outros, na visita ao Show Rural

ESPECIAL
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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

Uma verdadeira eternidade.É o que pode-se dizer dos 14 anos em que um grupo que 
se preparou por um bom tempo, esteve no comando da nossa Nação, com ações 
nada republicanas, a julgar pelos fatos comprovados e ações da justiça que, tardou 
mas não faltou.
Fica a sensação de que ainda temos uma longa e difícil caminhada pela frente, para 
podermos respirar com certa tranquilidade.
Como diz o ditato popular: “a porção está racionada e a distância é longa com tem-
peratura ameaçadora de nuvens e trovoadas durante a viagem”.
Mas, certamente, a sociedade brasileira está amadurecendo muito rápido; o que 
realmente é muito bom. Nas dificuldades encontramos caminhos, projetamos e cria-
mos soluções para os mais delicados e exigentes problemas.
Aliás, eles - os problemas - existem em todos os setores, em todas as partes e ativi-
dades, assim como no seio familiar e onde quer que a sociedade atue.
Mas cabe aos que têm a responsabilidade de decidir, saber antes de tudo, ouvir. 
Este é um momento de esperança para os avanços, de vislumbrar conquistas que 
ficaram estancadas por muitos anos e as pessoas demonstram pressa. Muita pressa.
Este é o perigo. Quem tem pressa, come cru.
Portanto, precisamos nos acalmar, planejar, vislumbrar e prestar atenção nos sinais 
que indicam quando e onde devemos e podemos avançar.
A paciência, leva a inteligência que, por sua vez, oportuniza conhecimentos que po-
dem ser divididos para o benefício coletivo.
Desta forma, vamos dar um passo de cada vez, para que nossas ações possam resul-
tar naquilo que todos almejamos. Um Brasil melhor, um Estado, um Município, um 
bairro, uma rua onde se possa caminhar sem medo e confiança no futuro.
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TV TAROBÁ, QUARENTONA
São quatro décadas de parceria e orgulho para a comu-
nidade do Oeste, Sudoeste, Noroeste e Norte do Para-
ná, além de parte do Mato Grosso, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul, Paraguai, Argentina e o mundo, com as 
avançadas tecnologias, principalmente para os casca-
velenses e iguaçuenses. Parabéns à sua equipe mara-
vilhosa e muitos anos mais de vida, comemorados com 
estilo neste fevereiro maravilhoso.

JOSÉ IVALDECE PEREIRA

contato@revistanovafase.com.br

PAULO SCIARA E 
NEIVA DE LIMA
Amigos de longa data, o empresário e 
advogado Paulo Sciarra, recebeu para jantar 
em seu restaurante Picasso, em Cascavel, o 
desembargador Luiz Sergio Neiva de Lima. 
Falaram de quase tudo, especialmente do 
bom gosto que ambos cultivam no tema 
musical. Sempre pronto para recepções no 
alto das torres gêmeas, o bistrô dispõe de 
shows ao vivo diariamente sendo referência 
em gastronomia na Capital do Oeste 
paranaense.

PROGRAMA OESTE
EM DESENVOLVIMENTO

As demandas do Programa Oeste em Desen-
volvimento (POD) na área de sanidade agro-
pecuária, energia, infraestrutura e logísticas 
integrarão o Plano de Trabalho do Governo 
do Paraná. A confirmação foi feita pelo Go-
vernador Carlos Massa, durante o Show Rural 
Coopavel, em Cascavel. O evento reuniu cer-
ca de 290 mil pessoas entre os dias 4 e 8 de 
fevereiro.
Abaixo, o presidente do POD, Danilo Ven-
druscolo, Governador Carlos Massa e Rainer 
Zielasko.

PARABÉNS
MARINA 

BATTILANI!
É sempre bom compartilhar 

uma alegria, como as con-
quistas de pessoas que fazem 

sucesso na vida profissional. 
É o caso de Marina Battilani, 

Procuradora Federal que 
foi designada para dirigir a 
instituição Fundacentro no 

Ministério da Economia. 
Cascavelense politizada, ela 
terá missão de reestruturar 

aquela importante instituição 
que passa por severa audito-

ria conforme orientação do 
Ministro da Economia, Paulo 

Guedes.
Em tempo, ela é filha do Dr. 

Valter e Lúcia Battilani.

RECEPÇÃO NO PICASSO
Participei juntamente com o casal Dirlei e 
Nelson Padovani, da recepção no Restau-
rante Picasso (do amigo Paulo Sciarra), ao 
prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Oziel 
Oliveira, da primeira-dama e agora deputada 
da Bahia, Jusmari Oliveira, além do vice- 
prefeito Vanir Kolln que vieram a Cascavel 
participar do Show Rural promovido pela 
Coopavel e convidar empresários para o 
Bahia Farm Show que acontece no final de 
maio, como o maior evento do agronegócio 
do Nordeste brasileiro.

ALÉCIO, PREFEITO
Como empreendeu um ritmo acelerado 
de trabalho nos últimos meses, o prefeito 
Leonaldo Paranhos foi aconselhado a tirar 
uns dias de folga. 
Assim, o presidente da Câmara de Verea-
dores, Alécio Espíndola, assume a Prefeitura, 
já que o vice, Jorge Lange, está na presidên-
cia da Cohapar em Curitiba.

FAISAL 
HAMMOUD COM 

MACRON 
O Presidente da República 

da França, Emmanuel 
Macron, recebeu o Cônsul 
Honorário da Eslováquia, 

que representa aquele país 
no Paraguai, empresário 

Faisal Hammoud que 
comanda o grupo Monalisa 

Internacional.

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 

Convidado para uma esticada até Foz do Iguaçu, o médico Marcos Solano 
Vale, foi surpreendido por familiares e amigos que o aguardavam para co-
memorar a chegada de mais um ano de vida, no último dia 06 de fevereiro.
A programação foi típica das três fronteiras: jantar e homenagem no Cas-
sino Iguazu na Argentina, almoço na Loja Sax no Paraguai e noite de shows 
na Churrascaria Rafain de Foz. No decorrer da noite, Solano foi homena-
geado pela direção da churrascaria durante o tradicional Show Interna-
cional, enquanto artistas e funcionários da casa entoavam o Parabéns Pra 
Você. Entre os presentes estavam as filhas que estudam em Florianópolis 
e Curitiba, o filho que estuda em Maringá e amigos das cidades de Ponta 
Grossa, Cascavel, Foz do Iguaçu e Miami que proporcionaram momentos de 
alegria ao aniversariante. Solano recebeu várias felicitações e mensagens 
de carinho. Da mesma forma, deixamos aqui nossos votos de vida longa e 
sucesso ao amigo.

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 

O NíVER DE SOLANO
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Uma concorrida e prestigiada solenidade na 
Prefeitura Municipal de Cascavel marcou a 
transferência do Governo do Paraná de Curiti-
ba para Cascavel nos dias 07 e 08 de fevereiro. 
O governador Carlos Massa Junior, secretários 
de Estado e presidentes das empresas estatais 
cumpriram agenda intensa no município com 
representantes políticos e empresariais da re-
gião Oeste.
O governador frisou que Cascavel é uma cidade 
importante para o desenvolvimento do Paraná, 
que durante a instalação do Governo do Para-
ná, que sediou o governo do Estado durfante o 
Show Rural, um evento que  deixou de ser do 
Paraná e do Brasil e passou a ser da América do 
Sul. “Para nós a mudança é um orgulho e vem 
num momento importante. Tivemos agendas 
com os prefeitos da região e o presidente da 
Copel se reuniu com os produtores rurais para 
falar sobre investimentos, principalmente em 

função de quedas de energia que afetam a 
produção”, afirmou.
Carlos Massa também disse que Cascavel tem 
sido exemplo em várias áreas. “Uma delas é a 
transmissão ao vivo das licitações por internet. 
Nós estamos preparando a estrutura e vamos 
lançar um modelo similar no Estado, o que vai 
garantir mais transparência nos processos”, 
completou.

TRABALHO - O prefeito Leonaldo Paranhos 
afirmou que os secretários de Estado, acompa-
nhados dos secretários municipais, visitaram 
as escolas e as unidades de saúde. “Não foi 
uma visita festiva, mas uma reunião de traba-
lho. O período de “Capital do Estado”, foi um 
gesto que nos engrandeceu muito”, afirmou.
Segundo Paranhos, foram encaminhados ao 
governador Carlos Massa, as principais deman-
das da região, que passam por melhorias viá-

CASCAVEL Capital do Paraná
“A Capital do Oeste, chegou aos seus 67 anos no dia 14 de novembro classificada 

como a 23ª melhor do Brasil“ e por dois dias foi também a Capital do Paraná
rias e ferroviárias. “Não queremos ficar na ar-
quibancada esperando os benefícios. A região 
Oeste é um polo produtor que quer contribuir 
com o Paraná”, destacou.

PARTICIPAÇÕES - Participaram da solenidade o 
vice-governador, Darci Piana; o chefe da Casa 
Civil, Guto Silva; o secretário de Planejamen-
to, Valdemar Bernardo Jorge; o secretário de 
Comunicação, Hudson José; o secretário de 
Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega; 
o presidente da Cohapar e ex-vice-prefeito de 
Cascavel, Jorge Lange; vereadores municipais; 
os deputados estaduais Coronel Lee, Marcel 
Micheletto, Michele Caputo e Hussein Bakri; 
o superintendente da Casa Civil, Gugu Bueno; 
o presidente da Sanepar, Claudio Stabile; e o 
presidente da Ferroeste, André Luíz Gonçalves, 
o suplente do senado, Plinio Destro, lideranças, 
convidados e imprensa em geral.

CAPITAL - O governador Carlos Roberto Massa, levou sua equipe para despachar em Cascavel que, por dois dias, foi a Capital do Paraná

CASCAVEL- “A Capital do Oeste chegou aos seus 67 anos no dia 14 de novembro classificada como a 23ª melhor do Brasil”
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As demandas do Programa Oeste em Desen-
volvimento (POD) na área de sanidade agro-
pecuária, energia, infraestrutura e logísticas 
integrarão o Plano de Trabalho do Governo 
do Paraná. A confirmação foi feita pelo Go-
vernador Carlos Massa, durante o Show Rural 
Coopavel, em Cascavel. O evento reuniu cer-
ca de 290 mil pessoas entre os dias 4 e 8 de 
fevereiro.
“Levaremos a experiência do Programa para 
serem replicadas em outras regiões do Para-
ná”, disse o Governador.
Segundo o presidente do POD, Danilo Ven-
druscolo, após pesquisas entre todos os se-
tores, foram elencados os principais gargalos 
na região. Agora, busca-se, aos poucos, apoio 
para solucionar esses problemas.
“O apoio do Governador foi o reconhecimen-
to de um trabalho que o POD vem realizando 
na região há quatro anos”, disse.

INFRAESTRUTURA
Na área de infraestrutura e logística, o Se-
cretário Estadual de Planejamento, Valdemar 
Bernardo, se propôs a debater a implantação 
de um novo ramal ferroviário e a redução dos 
valores do pedágio.
“Queremos ter uma agenda conjunta com o 
Oeste em Desenvolvimento. Vocês conhe-
cem a realidade local e podem nos ajudar a 
fazer um bom governo”, afirmou Bernardo.
Existe a preocupação porque o Oeste precisa 
de mais opções de modais no escoamento da 
produção e assim, ser competitivo. A produ-
ção da região atual é de 14 mi-
lhões de toneladas por ano. Em 
2035 será de 21 milhões.

SANIDADE
Na área de sanidade, o secretá-
rio de Agricultura e do Abaste-
cimento do Paraná (Seab), Nor-
berto Ortigara, confirmou que a 
última vacinação contra Febre 
Aftosa no Paraná ocorrerá em 

maio. O fim da vacinação é uma das princi-
pais prioridades do Programa.
Sem a imunização do rebanho, a Organização 
Mundial da Saúde Animal (OIE), entenderá 
que a região tem um controle sanitário rigo-
roso na sua produção agropecuária e emitirá 
até 2021 o “Status de Livre de Aftosa sem va-
cinação”.
O título é bem visto por 65% dos mercados 
internacionais, ainda a ser conquistados pelo 
Oeste do Paraná, como Japão e Coréia do Sul.
Para Ortigara, o cuidado com a sanidade ani-
mal, considerado prioridade do POD, é o pon-
to-chave para o crescimento de uma região e 
de um estado cuja vocação é o agronegócio. 
“Vocês estão buscando ser excelentes em sa-
nidade e estão certos. O mundo só compra de 
países com sanidade. E, neste caso, ou tem 
ou não tem. Não existe meio termo”, disse.

ENERGIA
A Energia é um outro gargalo impeditivo para 
o crescimento das indústrias e cooperativas 
no Oeste, mas que agora terá um olhar aten-
to do Governo Estadual.
O presidente da Copel (Companhia Parana-
ense de Energia Elétrica), Daniel Pimentel 
Slaviero, reconheceu a gravidade do tema e 
o impacto que a energia exerce no agronegó-
cio. “Sabemos que o Oeste cresce mais que a 
média brasileira. E com o uso de tecnologia, 
As demandas de vocês estão contempladas 
do nosso planejamento”, afirmou Slaviero. 
“Uma energia estável é pré-requisito para 

uma região crescer. Por isso, podem nos co-
brar. Queremos atender todas as demandas 
do POD”.
Entre os pedidos do POD está a isenção por 
12 anos de ICMS sobre a energia alternativa 
(biomassa e biogás) produzida nas proprieda-
des rurais e distribuída na rede. A Lei 19.595, 
de 2018, prevê isenção por apenas quatro 
anos.
Nele, também há demandas a respeito da 
melhoria nas redes de distribuição - para 
evitar a oscilação e queda na energia, além 
de aumento na disponibilidade de energia 
no Oeste. “Muitas empresas, indústrias e 
cooperativas deixam de investir por falta de 
energia”, disse o presidente do POD, Danilo 
Vendruscolo.

PROG. OESTE EM DESENVOLVIMENTO
Lançado em 2014, o Programa Oeste em De-
senvolvimento é uma iniciativa que une mais 
de 60 instituições públicas e privadas como 
a Itaipu Binacional, o Parque Tecnológico de 
Itaipu (PTI), o Sebrae/PR, o Sistema Coope-
rativo, a Caciopar, a Amop, a Emater, a Fiep, 
além de cooperativas e instituições de ensino 
superior.
O programa tem como objetivo promover o 
desenvolvimento econômico sustentável dos 
54 municípios do oeste do Paraná por meio 
de ações integradas e com foco nas poten-
cialidades regionais. Toda a ação tem como 
base as sete cadeias produtivas do território, 
também chamadas de exportadoras, pois 
recebem recursos e investimentos de outras 
regiões brasileiras e até do exterior. São elas: 
Cadeia de Frango, Cadeia do Leite, Cadeia de 

Suíno, Cadeia de Pescado, 
Cadeia de Grãos, Industria 
Metalmecânica e Turismo.

Texto: Abilene Rodrigues
Fotos: Adenésio Zanella, Alexan-
dre Marchetti/ Itaipu e Daniela 
Catisti/Copel 

OESTE EM DESENVOLVIMENTO
Demandas do POD farão parte do Plano de Trabalho do 
Governo Estadual, conforme acordo firmado em Cascavel

UM POR TODOS...

UNIÃO E TRABALHO - Toda a ação tem como base as diversas cadeias produtivas da região Oeste paranaense, também chamadas de exportadoras máster

www.brde.com.br
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Com o Programa BRDE Produção e Consumo Sustentáveis, projetos que promovam a gestão 

ambiental eficiente e o desenvolvimento sustentável têm acesso a crédito facilitado e assessoria do 

banco para saírem do papel. BRDE. O banco que liga você ao desenvolvimento.
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O Centro de Eventos da Lar, em Medianeira 
(PR), sede da Lar Cooperativa Agroindustrial, 
recebeu aproximadamente 1.100 produtores 
associados na manhã do dia 31 de janeiro 
para avaliar o Relatório e Balanço 2018, ele-
ger a Diretoria Executiva e Conselho de Ad-
ministração – gestão 2019/22 -, e Conselho 
Fiscal para o ano de 2019.
O diretor-presidente, Irineo da Costa Rodri-
gues conduziu os trabalhos da AGO. O Relató-
rio e Balanço mostrou que, num ano muito di-
fícil, marcado pela greve dos caminhoneiros, 
operação Carne Franca e ainda o dumping da 
China, a Lar conseguiu superar os desafios e 
crescer 26% em relação a 2017, chegando a 
um faturamento de R$ 6, 38 bilhões.
O Relatório registra que a Lar conta com um 
quadro de 10.887 produtores associados e 
9.847 funcionários, ações de responsabilida-
de social, gestão ambiental, inovação, princi-
pais e eventos somando três conquistas em 
2018, como a aquisição da Unidade Industrial 
de Aves 2 em Cascavel (PR), granja de suínos 
em Toledo (PR) e complexo industrial em Ca-
arapó (MS).

PRODUÇÃO
O Relatório destaca que os associados da Lar 

produzem aves de corte e postura, suínos, lei-
te, mandioca, milho, soja e trigo. O   abate de 
aves soma 520 mil aves/dia; cerca de 560 mil 
suínos/ano foram encaminhados para o aba-
te no frigorífico da Frimesa; a produção de 
ovos chegou a casa de 619 mil caixas com 30 
dúzias/ano; silos e armazéns receberam mais 
de 52 milhões de sacas de grãos entre soja, 
milho e trigo.

APROVAÇÃO E ELEIÇÃO TRANQUILA
O excelente desempenho das agroindústrias 
levaram os produtores associados a aprovar 
todos os assuntos colocados em votação, 
sempre por unanimidade, inclusive a única 
chapa apresentada para eleição da Diretoria 
Executiva, Conselho de Administração – qua-
driênio 2019/22 Conselho Fiscal, este para o 
exercício de 2019.
Como já era esperado, o engenheiro agrô-
nomo Irineo da Costa Rodrigues foi reeleito 
para o 8° mandato como diretor-presidente, 
tendo como diretor 1º Vice-presidente Lauro 
Soethe, e diretor 2º Vice-presidente Urbano 
Inacio Frey. O Conselho de Administração fi-
cou assim constituído: Adriano José Finger, 
Diogo Sezar de Mattia, Adriana Eliza Matte, 
José Carlos Colombari, Edio Rodrigo Welter 

e Jakson Demétrio Lamin: Conselho Fiscal. 
Efetivos: Isabela Albuquerque, Jonas Nadam 
Konradt, Dari Marcial Martins Pereira, Su-
plentes; Jonir Antonio Serraglio, André Luiz 
Périco e Dalcio Libório Heck.

RESPEITO E ENERGIA
José Roberto Ricken, presidente da Ocepar, 
disse que as cooperativas do Paraná são 
respeitadas porque fazem o devido planeja-
mento estratégico e assim desenvolvem seus 
projetos “sem precisar de favores”. Também 
enumerou algumas bandeiras de luta da 
Ocepar, entre elas a da continuidade dos des-
contos no uso da “luz noturna nas atividades 
agropecuárias”, e, também, pela revisão de 
uma nova tabela do preço frete que, segundo 
o dirigente “está muito alto”. 
No encerramento da AGO, o diretor-presi-
dente da Lar, Irineo da Costa Rodrigues disse 
que após sete mandatos e 28 anos no coman-
do da Cooperativa sente-se “motivado, com 
muita energia e com muitos conhecimentos 
para continuar a obra e levar a Lar a ser a me-
lhor Cooperativa do Brasil”, finalizou. 

(Texto e fotos Assessoria/Imprensa da Lar)

LAR COOPERATIVA
Cresce 26% em 2018 e fatura 6,36 bilhões

PRESTIGIADO -  Assembleia Geral Ordinária (AGO) aprovou Relatório e Balanço e elegeu Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Fiscal

FOCO NA PRODUÇÃO -  O Relatório registra que a Lar conta com um quadro de 10.887 produtores associados e 9.847 funcionários
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A liberação dos financiamentos aconteceu no 
estande do BRDE, no Show Rural em Casca-
vel, com a assinatura dos contratos e a entre-
ga de cheques simbólicos no valor dos inves-
timentos. “Solenizamos hoje o volume de R$ 
2,36 bilhões contratados pelo BRDE em 2018, 
nos três estados do Sul”, disse o diretor-presi-
dente do Banco, Orlando Pessuti.
O Banco Regional de Desenvolvimento do 
Extremo Sul (BRDE) liberou R$ 112,6 milhões 
em financiamentos a empresas inovadoras, 
cooperativas, prestadores de serviços e pro-

dutores rurais das regiões Oeste e Sudoeste 
do Paraná na quarta-feira (6), durante o Show 
Rural Coopavel 2019, em Cascavel. 
“Solenizamos hoje, reunindo grandes parcei-
ros, o volume de R$ 2,36 bilhões contratados 
pelo BRDE em 2018, nos três estados do Sul”, 
disse o diretor-presidente do Banco, Orlando 
Pessuti. O presidente adiantou que a previsão 
para 2019 é investir em torno de R$ 2,5 bi-
lhões na Região Sul, dos quais R$ 1 bilhão no 
Paraná. 
O diretor de Operações do BRDE, Guilherme 

Guerra, também participou do evento, ao 
lado de gerentes e técnicos do Banco.
“O BRDE faz um papel que temos de aplau-
dir, que é o de incentivar o desenvolvimento 
de empresas e o crescimento dos produtores 
rurais. Sem esse apoio, o sistema cooperati-
vo não teria dinheiro para investir e crescer”, 
afirmou o diretor-presidente da Cooperativa 
Frimesa, Valter Vanzella.
A Cooperativa Frimesa investirá os recursos 
contratados no BRDE, no valor de R$ 1 mi-
lhão, na modernização das atividades da uni-

BRDE R$ 2,36 bi na economia
ORLANDO PESSUTTI -  “Solenizamos hoje, reunindo grandes parceiros, o volume de R$ 2,36 bilhões contratados pelo BRDE em 2018”

GRANDE PALCO -  O Show Rural da Coopavel, serve de vitrine para grandes negócios e parcerias para o BRDE anualmente em Cascavel

BRDE libera R$ 112 milhões às cooperativas, empresas
inovadoras e produtores rurais, só no Show Rural 2019

FINANCIAMENTO

dade de suínos da cooperativa no município 
de Medianeira, incluindo a aquisição de equi-
pamentos.
“BRDE e Sicoob são duas entidades fortes, 
que estão de mãos dadas fazendo a dife-
rença no cooperativismo de crédito, sempre 
inovando, para benefício dos cooperados, do 
pequeno produtor”, disse o Guido Bresolin 
Junior, do Conselho Administrativo da Coope-
rativa Sicoob Credicapital Cascavel.
Com o Sicoob Credicapital foi assinado um 
convênio de R$ 10 milhões, para investimen-
tos em projetos de energias renováveis, com 
recursos do Fundo Nacional sobre Mudança 
do Clima (Fundo Clima), do governo federal, 
e demais linhas de financiamento disponibili-
zadas pelo BRDE.
A empresa Innova Ltda - Fábrica de Fertilizan-
tes Líquidos, de Foz do Iguaçu, contratou R$ 
7 milhões no BRDE para dar início a um novo 
projeto - a produção de fertilizantes biológi-

cos. “O BRDE está nos apoiando nessa ideia, 
que representa um mercado promissor” dis-
se o diretor da empresa Marco Casagrande.

INVESTIMENTOS - Dos financiamentos libe-
rados, R$ 4 milhões são destinados a produ-
tores associados às cooperativas Credicoo-
pavel, Cresol, C.Vale, Copacol e Sicredi, com 
recursos de linhas voltadas à inovação, para 
as áreas de avicultura, suinocultura e piscicul-
tura, e do programa Pronaf-Trator Solidário.
Investimentos de empresas representam R$ 
39,2 milhões dos contratos assinados. São 
financiamentos para empresas dos setores 
hoteleiro, de tecnologia, inovação, comércio 
e prestação de serviços. Foi assinado também 
um convênio com a Cooperativa Sicoob Cre-
dicapital de Cascavel, de R$ 10 milhões.
Para as cooperativas de produção Coasul, 
Copacol, Tradição, Coprossel e Frimesa fo-
ram liberados R$ 59,7 milhões, destinados 

à ampliação e à construção de unidades de 
recepção, beneficiamento e armazenagem 
de grãos; modernização de atividades e me-
lhorias em unidades industriais.

INOVAÇÃO  - O BRDE trouxe ao Show Rural 
linhas de financiamento voltadas ao agrone-
gócio, à inovação e a projetos de desenvol-
vimento sustentável. Além do estande tradi-
cional, o Banco participou da feira com um 
segundo espaço no Show Rural Digital, para 
um atendimento diferenciado ao setor da 
inovação.
O presidente do BRDE, Orlando Pessuti, des-
tacou a importância do Show Rural para o 
agronegócio paranaense, lembrando que a 
chamada agroeconomia representa entre  
65% e 70% das operações do Banco na Re-
gião Sul. Atualmente, o BRDE tem R$ 14 bi-
lhões aplicados nos três estados, dos quais 
perto de R$ 6 bilhões no Paraná.

INCENTIVO -  Cooperativas, cooperados, produtores rurais, inovadores, pequenas, médias e grandes empresas são apoiadas pelo BRDE

4 MILHÕES -  foram destinados a produtores associados às cooperativas Credicoopavel, Cresol, C.Vale, Copacol e Sicredi para inovações
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O empresário e contabilista Michel Lopes, 
novo vice-presidente da Acic, fala em entre-
vista à Nova Fase sobre sua carreira, parti-
cipação em movimentos organizados e sobre 
a importância do associativismo empresarial. 
Acompanhe:

Nova Fase - Quem é Michel Vitor Alves Lo-
pes?
Michel Lopes:  Sou empresário contábil, só-
cio proprietário da Ocvel Contabilidade, casa-
do com a Danielle Lopes e pai de duas lindas 
meninas, a Marjorie e a Cecília. Ainda, posso 
dizer que sou um apaixonado por tecnologia 
e inovação, obviamente que guiadas por ten-
dências mercadológicas. Procuro estar atento 
a tudo que envolve o empreendedorismo, 
seja no mundo tangível ou mesmo nas ten-
dências virtuais.

Nova Fase -  Há quanto tempo e por que par-
ticipa de sindicatos e movimentos organiza-
dos como o associativismo?
Michel Lopes:  Vivencio o associativismo des-
de sempre, comecei a frequentar movimen-
tos organizados ainda criança, acompanhan-
do o meu pai. Estou no Sescap-PR (Sindicato 
das Empresas Contábeis e das empresas de 
Assessoramento, Perícias, Informações e Pes-
quisas do Estado do Paraná) há quase nove 
anos. Assumi como diretor regional em 2010 
e desde meados de 2018 estou na condição 
de vice-presidente de integração regional. Já 
participei também do Sincovel (Sindicato dos 
Contabilistas de Cascavel) como diretor por 
4 anos, entre 2006 a 2009. Participo de mo-
vimentos organizados por acreditar naquele 
ditado que “sozinho vamos mais rápido, mas 
juntos, vamos mais longe!” e para mim, histo-
ricamente, inúmeras batalhas, consideradas 
impossíveis, foram vencidas graças a associa-
ção de esforços.

Nova Fase - Para você, o que representa o as-
sociativismo empresarial?
Michel Lopes:  Representa o fortalecimento 

de toda a classe empresária, seja ela regio-
nal, estadual ou nacional. Infelizmente houve 
uma marginalização indiscriminada no Brasil 
de que empresário é mau caráter, sonegador 
de impostos, aproveitador e muitas vezes ain-
da acusado de escravizar seus colaboradores, 
ou seja, uma inversão de valores do que real-
mente representa o empresário para o País. 
Espero sinceramente vivenciar o dia em que 
no Brasil o empresário seja visto como o fiel 
da balança no que tange a sustentabilidade 
de uma nação. Espero contribuir para que 
isso não demore a acontecer!

Nova Fase - Por que participar ativamente de 
uma entidade como a Acic é importante?
Michel Lopes:  Primeiramente é importante 
dizer que a Acic é uma entidade de referên-
cia e reconhecimento estadual no que tange 
a representação da figura do empreendedor 
e no desenvolvimento regional. E estar na 
Acic hoje é algo indispensável a qualquer em-
presário que está pensando em iniciar ou já 
iniciando um empreendimento, uma vez que, 
dentro dos problemas enfrentados no dia a 
dia, toda discussão, detalhamento e encami-
nhamentos são feitos e acompanhados pela 
entidade, seja ela em nível dos núcleos, das 
câmaras técnicas ou mesmo da diretoria. Im-
portante frisar ainda o apoio na aceleração 
de startups por meio do Acic Labs. Respon-
dendo em poucas palavras, participar ativa-
mente da Acic é estar conectado ao mundo 
dos negócios, as tendências mercadológicas 
e também antenado às soluções de deman-
das empresariais.

Nova Fase - Na sua opinião, que importância 
as câmaras técnicas, criadas na atual gestão, 
de Edson José de Vasconcelos, assumem no 
cotidiano da associação comercial?
Michel Lopes:  Primeiramente fiquei imensa-
mente feliz em poder coordenar desde a sua 
criação, até o início da maturação da Câmara 
Técnica Tributária, área que aprendi a gostar 
e navegar diariamente. Sinto-me bastante a 
vontade em dizer que o Edson foi muito feliz 
em ter a ideia e consequente implantação das 
Câmaras Técnicas para auxílio nas demandas 
da casa. Digo isso, pois a transversalidade que 
as Câmaras têm junto aos macros segmentos 
(agronegócio/indústria/comércio e serviços), 
já respondem a importância da criação das 
mesmas. Independente do porte da empre-
sa, demandas tributárias, de relações do tra-
balho, ambientais, sociais e de internaciona-
lização dizem respeito, em maior ou menor 
grau a todas as empresas abertas em nossa 
cidade, região, Estado ou País.

Nova Fase - Você foi confirmado, recente-
mente, como vice-presidente da Acic. O que 
isso representa para você?
Michel Lopes:  Como não poderia deixar 
de ser, fiquei extremamente lisonjeado em 
receber este convite do presidente Edson e 
principalmente pelo apoio recebido de toda 
a diretoria. Tive também o apoio de toda a 
classe contábil de Cascavel, o que fortale-
ceu ainda mais a ideia de assumir esta nova 
missão. Sinceramente, sempre que assumo 
um compromisso, seja ele pessoal ou pro-
fissional, tento fazer com a maior dedicação 
possível, algo que faz parte do meu perfil, in-
dependente se esta dedicação seja em vão, 
faço por que gosto e por que acredito, senão 
não faria. Esta indicação representa um novo 
compromisso que assumo para com todas 
as empresas associadas, penso todos os dias 
desde que assumi como vice-presidente que, 
preciso estar a disposição para auxiliar no de-
senvolvimento empresarial local e atender as 
expectativas que foram depositadas em meu 
nome para este cargo. A missão é grande po-
rém extremamente prazerosa.

Nova Fase - Caso seu nome venha a ser consi-
derado e você chegue à presidência da Acic, o 
que entende como prioridade de uma even-
tual gestão?
Michel Lopes: Quando aceitei esta missão, 
sabia que, historicamente dentro da entida-
de, há a condução natural do vice-presiden-
te em encabeçar a chapa da diretoria para o 
próximo pleito. Dentro dessa visão, também 
naturalmente, conhecedor de todo o plane-
jamento estratégico e de governança corpo-
rativa da entidade, vejo que há uma neces-
sidade de renovação com continuísmo, por 
tudo que todos os ex-presidentes já fizeram 
e deixaram de legado em suas gestões. A Acic 
só chegou até aqui por mérito de suas dire-
torias, que conseguiram ter continuidade nos 
ideais de crescimento sustentável, somando 
forças e vencendo desafios. Dentro deste 
contexto, acredito que a prioridade de uma 
eventual gestão é aproximar ainda mais os 
empresários à casa, fortalecendo cada vez 
mais a representatividade e contribuindo 
para o desenvolvimento regional, região a 
nossa que foi esquecida por muitos governos 
que passaram e precisamos rapidamente re-
cuperar o tempo perdido, principalmente no 
que tange a investimentos em infraestrutura.
 

Crédito: Assessoria de Imprensa/Acic

Juntos, vamos mais longe
MICHEL LOPES

Participar ativamente da Acic é estar conectado ao mundo dos negócios, 
as tendências mercadológicas e também antenado às soluções de 

demandas empresariais que exigem conhecimentos e rapidez

MICHEL LOPES - empresário e contabilista, 
vice-presidente da Associação Comercial e In-
dustrial de Cascavel
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Combater permanentemente a “esperteza” 
na administração pública, fazendo do Tribu-
nal de Contas do Estado partícipe das trans-
formações que ocorrem no Paraná e no Brasil 
como a sociedade espera e exige. 
Estas serão as diretrizes do TCE-PR durante o 
biênio 2019-2020, anunciadas pelo novo pre-
sidente da corte, conselheiro Nestor Baptista, 
durante a solenidade de posse, na tarde do 
último dia 23 de janeiro.
Durante a cerimônia, que aconteceu no Ple-
nário do Tribunal, no Centro Cívico, em Curi-
tiba, foram empossados também, o novo 
vice-presidente, conselheiro Fabio Camargo, 
e o novo corregedor-geral da Casa, conselhei-
ro Ivens Linhares. Ao final da solenidade, o 
presidente Nestor Baptista sorteou o relator 
das contas do governador do Estado referen-
tes ao exercício de 2019. A função caberá ao 
conselheiro Ivan Bonilha.
Presentes ao evento o governador recém-
-empossado do Estado, Carlos Roberto Mas-
sa Júnior; o presidente da Assembleia Le-
gislativa, deputado Ademar Traiano; o novo 
presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, 
Adalberto Xisto Pereira; o procurador-geral 
do Ministério Público de Contas, Flávio Berti; 
o procurador-geral do Estado, Ivonei Sfoggia; 
o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, 

Luiz Taro Oyama; além de ex-governadores, 
deputados, ex-deputados e conselheiros apo-
sentados.

SINTONIA
Presidente do TCE-PR em outras duas opor-
tunidades (entre 1994 e 1995 e de 2007 a 
2008), Baptista foi saudado pelo conselhei-
ro Ivan Bonilha, que recordou sua trajetória 
como radialista e deputado estadual. “Poucas 
vezes vi uma sintonia como no caso do Tribu-
nal de Contas do Paraná e você. A Casa sente 
você como parte dela”, declarou Bonilha. En-
tre outras realizações, Baptista foi responsá-
vel pela criação da Escola de Gestão Pública. 
Atualmente, a unidade capacita milhares de 
servidores e gestores públicos em todo o Pa-
raná e serve de exemplo para outros Estados.
Ao se despedir do cargo que ocupou no biê-
nio 2017-2018, o conselheiro Durval Amaral 
considerou que a função foi uma “experiên-
cia única”. Após três décadas de atuação no 
Poder Legislativo, como deputado estadual, e 
no Executivo, onde foi secretário de Estado, 
Amaral foi empossado conselheiro do TCE-
-PR em 2012. Entre as inúmeras realizações 
de sua gestão, destacou a fiscalização con-
comitante dos atos de gestão, dos editais e 
da qualidade do asfalto, procedimento que 

evitou o desperdício de milhões de reais aos 
cofres públicos, bem como cumpriu rigorosa-
mente as diretrizes inerentes ao cargo.

PRESIDENTE
Natural de Ponta Grossa, Nestor Baptista, 70 
anos, é advogado e jornalista. Foi deputado 
estadual por uma década, entre 1979 e 1989, 
ano em que foi nomeado conselheiro do 
TCE-PR. Na corte, exerceu a presidência duas 
vezes (1994-1995 e 2007-2008). Foi vice-pre-NESTOR BAPTISTA NO TCE

NESTOR BAPTISTA, ASSUME TCE 
- TRIBUNAL DE CONTAS DO PARA-

NÁ, PRONTO PARA O COMBATE

sidente em três mandatos (2003-2004, 2006 
e no atual, 2017-2018) e corregedor-geral em 
três (1990-1991, 2000-2002 e 2011-2012).

VICE-PRESIDENTE
Fabio de Souza Camargo é natural de Curitiba 
e tem 45 anos. Advogado, foi vereador da ca-
pital (2001-2006) e deputado estadual (2007-
2013). Nomeado conselheiro do TCE-PR em 
16 de julho de 2013, foi o atual corregedor-
-geral (gestão 2017-2018).

CORREGEDOR-GERAL
Curitibano, Ivens Zschoerper Linhares tem 
49 anos. Advogado, com especialização em 
Direito Público, atuou como assessor jurídico 
no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 
(de 1991 a 2003) e procurador concursado 
da Fazenda Nacional (2003-2005). Em 2005, 
foi aprovado em concurso para o cargo de 
auditor do TCE-PR, no qual permaneceu até 
2014, ano em que foi nomeado conselheiro. 
Foi vice-presidente no biênio 2015-2016.

NESTOR BAPTISTA -  assumiu na presença do governador Carlos Massa e do Presidente da ALEP, Ademar Traiano a presidência do  TCE-PR

NOVOS TEMPOS -  Governador Carlos Massa e Nestor Baptista, ambos com passagem pelo Legislastivo, sabem como aplicar as leis

SOLENIDADE -  das mais prestigiadas, reuniu autoridades, convidados, familiares e amigos na posse do TCE-PR na Capital dos paranaenses

POSSE NO TCE-PR

Texto: Valmir Denardim - Fotos: Wagner Nogueira
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Dr. Bolsonaro – O clínico geral nunca perderá 
seu valor assim como o pediatra, apesar das 
especializações em pediatria, também se faz 
necessário. Sou clínico geral mas também es-
pecializado em pneumologia, tenho pacien-
tes que acompanham comigo como clínico 
há anos, mesmo tendo, por exemplo, um 
endocrinologista tratando sua diabetes ou 
cardiologista cuidando de sua arritmia.

Nova Fase: A extinção do clínico geral caiu de 
44% do total de médicos em 1986 para 18% 
em 2008, nos EUA. O Sr., diria que o Brasil se-
gue a mesma tendência?
Dr. Bolsonaro – Com certeza é uma tendên-
cia na medicina ocidental.

“Faz sucesso na internet, um texto assina-
do pela médica Tatiana Bruscky sob o título 
“Onde andará o meu doutor?”, em que ela 
toma as dores dos pacientes: “Por favor, me 
olhe, ouça a minha história! Preciso que o

senhor me escute, ausculte e examine! 
Estou sentindo falta de dizer até aquele 33! 

Não me abandone assim de uma vez! 
Procure os sinais da minha doença e 
cultive a minha esperança! Alimente 

a minha mente e o meu coração”

Nova Fase: Qual a sua reflexão sobre o apelo 
da sua colega acima?
Dr. Bolsonaro – Não podemos generalizar 
que todos os pacientes que procuram o médi-
co queiram esse tipo de atenção, é lógico que 
isso não permite que o médico, clínico geral 
ou especialista, não faça uma boa anamnese 
(entrevista sobre os sintomas e sinais) e um 
bom exame físico, porém nem todo pacien-
te gosta desse tipo de atendimento, muitas 
vezes o paciente quer um diagnóstico rápido 
e mais rápido ainda a resolução dos seus sin-
tomas. Tem pacientes que chegam ao consul-
tório pedindo exames ao médico, sem antes 
mesmo dizer o motivo de sua consulta, tipo: 
“ olá doutor eu gostaria de fazer uma tomo-
grafia de corpo inteiro”.

Nova Fase: Em geral, os médicos de planos 
de saúde passam pouco tempo com seus pa-
cientes (eles recebem, em média, menos de 
R$ 50 por consulta) e tentam cobrir a falta 
de conversa com pedidos de exames. O Sr., 
concorda?
Dr. Bolsonaro – Não, principalmente porque 
se o médico não faz uma boa consulta não 
saberá quais exames solicitar.

Nova Fase: Na análise do diretor da Clínica 
São Vicente (Rio de Janeiro), Luiz Roberto 
Londres, autor do livro “Sintomas de uma 
época - quando o ser humano se torna um 
objeto”, no entanto, a conversa mais apro-
fundada entre médico e paciente pode levar 
ao diagnóstico em 90% dos casos, sem neces-
sidade de exame algum. Como Clínico Geral, 
acha que ele está correto?
Dr. Bolsonaro – Podemos dizer que, felizmen-
te, doenças graves são a minoria no dia a dia 
de um médico. Mas não podemos menospre-
zar sintomas, muitas vezes alguns sintomas 
que podem ser considerados corriqueiros po-
dem também ser o sinal de algo mais grave.

Nova Fase: Hoje em dia, boa parte das pesso-
as acha que o clínico geral não resolve o pro-
blema, que é uma perda de tempo e dinhei-
ro, que o melhor é ir direto no especialista. O 
que o Sr., aconselha?
Dr. Bolsonaro – Em partes, pois muitas ve-
zes os sintomas que o paciente tem o levam 
a crer que o problema é em um lugar e aca-
ba descobrindo que era outro, por exemplo, 
tosse pode ser sintomas de refluxo, que é um 
problema que se trataria com um gastroente-
rologista e não com um pneumologista.

Nova Fase: O Sr., considera que o treinamen-
to do clínico geral é justamente para lidar 
com as queixas mais variadas?
Dr. Bolsonaro – Com certeza, o clínico geral 
está apto a lidar com a maioria das doenças.

Nova Fase: O Sr., acha razoável cada um ter 
o seu cardiologista, o seu ortopedista, o seu 
dermatologista; e cada um deles pedir um 
monte de exames, não examinar nada. Isso 
não transforma a medicina num shopping 
center da saúde?
Dr. Bolsonaro – Existe uma demanda para 
essa medicina com certeza, pacientes que 
preferem um especialista para cada proble-
ma seu de saúde, sentem-se mais seguros.

Nova Fase: O modelo de atendimento brasi-
leiro, segue o americano, onde ocorre o fe-
nômeno da proliferação das especialidades. 
Além de Clínico Geral, qual outra especialida-
de o Sr., atua?
Dr. Bolsonaro – Sou pneumologista, especia-
lidade que cuida das doenças das vias respi-
ratórias.

DADOS REFERENCIAS:
Sou formado médico e clínico geral no inte-
rior de São Paulo e minha especialização fiz 
em Londrina-PR na UEL. Moro em Cascavel 
há 8 anos, atendo aqui e em Marechal Cân-
dido Rondon.

EMERSON BOLSONARO
A relação entre médico e paciente, antes cultivada em consultas mais lon-
gas e sempre com o mesmo sujeito, que te acompanhava por toda a vida, 
se perdeu em meio à diversidade de profissionais - um modelo de atendi-
mento importado dos EUA.

O clínico geral Fábio Miranda, de 56 anos, 
mantém um consultório particular há 30 
anos no Rio de Janeiro e atende de cinco a 
seis pessoas por dia, passando, pelo menos, 
45 minutos com cada uma delas, entre a con-
versa e o exame físico. Certa vez, uma pacien-
te indagou: “Doutor, eu estou ficando muito 
preocupada, eu estou com alguma coisa gra-
ve? Nunca ninguém me examinou tanto, me 
perguntou tanta coisa.”
O que era normal nas décadas atrás hoje é 
visto como exceção total à regra. Não há nú-
meros - o Conselho Federal de Medicina não 
registra os médicos por especialidade -, mas 
é generalizada a percepção de que o clínico 
geral é uma espécie em extinção hoje na ex-
pandida classe média nacional com acesso a 
planos de saúde. Nesta nova realidade, rei-
nam as especialidades médicas e as consultas 
mais curtas.  
Os ainda “médicos de família”, hoje, no Brasil, 
trabalham basicamente para o governo, em 
torno de 32 mil profissionais.
Um dos poucos que levam esta profissão ao 
pé da letra, é o médico Emerson Bolsonaro 
que atende no Hospital Dr. Lima em Cascavel. 
Nosso entrevistado desta edição, ele conta 
alguns avanços e fala com orgulho do que faz.

Nova Fase: Em vários países não se consegue 
ir a um dermatologista sem passar antes por 
um Clínico Geral. Porque estamos perdendo 
esta referência?
Dr. Bolsonaro – A sociedade mudou muito 
rápido. Estamos ainda nos adaptando as tec-
nologias, os conhecimentos são muito mais 
profundos. 30 anos atrás não tínhamos tantas
opções auxiliares em diagnóstico, laborato-
riais ou de imagem. As especialidades se de-
senvolveram por isso. Também acredito que 
a sociedade está mais dinâmica e imediatis-
ta, querendo resultados e diagnósticos mais 
rápidos, pois a população hoje tem acesso à 
informação em tempo real, (correta ou não).

Nova Fase: O Clínico Geral é só para os po-
bres ou vai até à classe média?

FALA  DOUTOR
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P hilomena
Morello Raffagnin

Obrigado, Filó!

Não poderia ou deveria ser diferente o 
soprar das 90 velas da elegantíssima 
Philomena Morello Raffagnin, a mais 
querida e verdadeira matriarca de uma 
família que tem tudo a ver com as múlti-
plas atividades que o turismo oferece.
Mãe de cinco guerreiros e três princesas, 
veja na foto à esquerda, a quantidade de 
netos, bisnetos, noras, genros que fazem 
a alegria da querida Filó, para os íntimos 
e para todos, diz ela.

Fotos: Christopher Monteiro  
(45) 99820-1991 - Eagle Eye Produções - Foz do Iguaçu - Pr.

FAMÍLIA EM EXPANSÃO -  para alegria da Vó Filó, os netos e bisnetos continuam aumentando a prole que ela curte com todo o amor do mundo
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A marca Rafain, que estampa vários empreen-
dimentos, é sem dúvidas uma referência no 
segmento da alimentação, que vai desde uma 
pequena lanchonete, passando por grandes 
churrascarias, hotelaria e empresa de eventos 
que proporcionam centenas de empregos em 
Foz do Iguaçu, gerando renda para outras famí-
lias e alegria para quem vive na cidade e região 
e para  os turistas que aportam nas três frontei-
ras já sabendo onde irão se alimentar, dormir e 
contar com apoio importante para eventos, já 
que o Rafain Palace Hotel, possui o maior cen-
tro de eventos do País.

Aliás, quando se fala da família Raffagnin, tudo 
remete à grandeza. Assim como a aniversarian-
te deu à luz a oito filhos; sendo cinco homens 
e três mulheres, colecionando genros e noras, 
que lhe presentearam com belos netos e bis-
netos. Hoje, praticamente, todos estão envolvi-
dos nas atividades que começou ainda menina, 
quando assumiu a responsabilidade de cuidar 
do fogão e preparar alimentos para a família e 
empregados de seu pai no Rio Grande do Sul.
Surpreendida por uma legião de parentes e 
amigos de diversas partes do Brasil e até de 
outros países, recebeu com carinho os convi-

dados, autoridades, lideranças, executivos, ho-
teleiros e funcionários. Dona Philomena era só 
alegria que por sinal, durou a noite toda.
A comemoração dos 90 anos, realmente foi 
uma festa histórica e ganhou produção aos 
moldes do réveillon que, aliás, é uma marca 
do Rafain Palace Hotel que ano a ano, reúne 
milhares de clientes em seu interior. 
Por isso, o aniversário da dona Filó exigiu uma 
cerimônia de alto nível com atenção nos mí-
nimos detalhes, assim garantindo agradável 
noite, onde o luxo e o bom gosto dos convida-
dos emolduraram os salões de festa ao som da 

ALEGRIA -  Dona Philomena Raffagnin, é o que se pode chamar de verdadeira matriarcam sempre acolhedora e distribuindo felicidade a todos

LEGIÃO DE AMIGOS  E ADMIRADORES  -  na grande festa que reuniu mais 2000 mil convidados no Rafain Palace Hotel em Foz do Iguaçu

boa música, culinária perfeita, bebidas finas, 
sobremesas deliciosas e doces, muitos doces 
que mereceram elogios de cada um dos  pre-
sentes que ao deixarem a festa ao amanhecer, 
recebiam como lembrança um livro ricamente 
didático com a biografia da aniversariante com 
texto e fotos perfeitas e algumas receitas que 
ela recomenda. Tudo sob a supervisão dos fi-

lhos que cobriam a matriarca com respeito e 
carinho perante os 2.000 convidados. 
Dona Philomena, nem demostrava que esta-
va completando nove décadas de vida. Com 
muitas histórias para contar, cada mudança de 
endereço até aportar de vez em Foz do Iguaçu 
há mais de 50 anos, onde vive suas emoções, 
dando um exemplo de vitalidade, dedicação à 

família, senso de responsabilidade social, com 
enorme vitalidade, lucidez e muita alegria.
No majestoso salão de festa, todos faziam fila 
para cumprimentá-la desde as autoridades 
como Chico Brasileiro, João Jacob Mehl e Ale-
xandre Sampaio, respectivamente, prefeito de 
Foz do Iguaçu e presidentes da Paraná Turismo 
e da Federação Brasileira de Hospedagem e Ali
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ALEGRIA -  Dona Philomena Raffagnin, é o que se pode chamar de verdadeira matriarcam sempre acolhedora e distribuindo felicidade a todos

mentação, além de desembargadores, juízes, 
promotores, lideranças expressivas, admirado-
res, legião de amigos e jornalistas.
É uma história de vida, principalmente de vida 
a dois que começou em 06 de novembro de 
1947, quando se casou com Olímpio Raffagnin, 
em São João da Urtiga, na Linha Santo Antô-
nio no Rio Grande do Sul. Em janeiro de 1955, 
mudaram-se para Corbélia, Oeste do Paraná; 
em junho de 1956, mudaram-se para Casca-
vel, onde montaram um armazém, e em ou-
tubro de 1958, iniciaram atividades em Foz do 
Iguaçu, onde seu marido fez sociedade numa 
churrascaria. Vale destacar que em 1959, o go-

verno brasileiro iniciou a construção da Ponte 
Internacional da Amizade e Foz do Iguaçu deu 
um salto de progresso com muitas pessoas 
chegando para as obras e para trabalhar no Pa-
raguai que já recebia muitos brasileiros.
A rodovia BR 277 ligando  Curitiba com a fron-
teira proporcionou um movimento extraor-
dinário de veículos e comércio com Paraguai, 
Argentina e Chile a partir de 1965.
Outro salto de desenvolvimento, foi o canteiro 
de obras da Usina de Itaipu, em 1972. Já com 
os filhos todos trabalhando, ela assegura que 
daí foi possível crescer com a cidade e região, 
graças à visão de seu marido que insistiu muito 

para levá-la a fronteira; ela conta que quando 
viu as Cataratas do Iguaçu, não teve dúvidas 
que Foz do Iguaçu, era o local certo para cui-
dar de sua prole que não para de crescer com a 
chegada de netos e bisnetos.
A festa de Dona Philomena Raffagnin, foi um 
marco de como se deve comemorar a vida. 
Estamos aqui de passagem e nada levamos 
quando passarmos para outro plano. Mas po-
demos, como ela fez, deixar grandes exemplos 
de quem viveu com muita dignidade.
Parabéns e vida longa para Dona Philomena e 
toda a sua maravilhosa família!
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Em solenidade realizada na Itaipu Binacional 
em Foz do Iguaçu, no último dia 26 de feve-
reiro, com a presença do presidente Jair Bol-
sonaro e do presidente do Paraguai Mário Be-
niteze, além de autoridades dos dois países, 
foi empossado o novo diretor-geral brasileiro 
da Itaipu Binacional, General Joaquim Silva e 
Luna, e o novo diretor financeiro executivo, 
vice-almirante Anatalício Risden Júnior.
Eles substituem Marcos Vitório Stamm e Má-
rio Antônio Cecato, respectivamente. O man-
dato tem validade até 16 de maio de 2022. 
Os cargos de diretoria são renovados sempre 
a cada cinco anos e na data de 16 de maio, 
conforme prevê o parágrafo 3º do Anexo A do 
Tratado de Itaipu.

VASTA EXPERIÊNCIA
Ex-ministro da Defesa e general de exército da 
reserva, Silva e Luna é o terceiro diretor com 
formação militar a ficar à frente da condução 
do lado brasileiro da empresa. Ele esteve à 
frente do Ministério da Defesa de 27 de fe-
vereiro de 2018 a dezembro do mesmo ano 
e foi o primeiro militar a comandar a pasta.
Neste período, esteve na Itaipu para uma re-
união com o então ministro de Minas e Ener-
gia, Moreira Franco, e integrantes do Gabine-
te de Segurança Institucional da Presidência 
da República, em 13 de julho de 2018.
Na ocasião, o general pôde conhecer melhor 
a estrutura da empresa e a importância de 
Itaipu como uma das infraestruturas críticas 
do País, tema do qual tem amplo conheci-
mento e formação. Para o novo diretor-geral, 
“o cargo é estratégico e requer uma boa ba-
gagem em gestão”.
Com vasta experiência em planejamento es-
tratégico, orçamento e gestão de projetos, 
ele comandará o lado brasileiro da usina em 
um momento relevante para a binacional, 
às vésperas da renegociação do Anexo C do 
Tratado de Itaipu, que dispõe sobre as bases 
financeiras e vence em 2023.
Outro desafio será o de dar continuidade ao 
processo de atualização tecnológica das uni-

dades geradoras da usina. O prazo previsto 
do trabalho é de 14 anos e o investimento 
é de cerca de U$ 660 milhões. As propostas 
comerciais das empresas e dos consórcios in-
teressados no trabalho devem ser apresenta-
das ainda no primeiro semestre de 2019.

FORMAÇÃO E CARREIRA
Aos 69 anos, nascido em Barreiros (PE), é 
doutor em Ciências Militares pela Escola 
de Comando e Estado-Maior do Exército 
(1987/88), mestre em Operações Militares 
pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 
(1981) e pós-graduado em Política, Estratégia 
e Alta Administração do Exército na Escola de 
Comando e Estado-Maior do Exército (1998) 
e em Projetos e Análise de Sistemas pela Uni-
versidade de Brasília (1995).
Como oficial-general, foi comandante da 
16ª Brigada de Infantaria de Selva, em Tefé 
(AM), de 2002 a 2004. Em Brasília (DF), foi 
diretor de Patrimônio, de 2004 a 2006; che-
fe do Gabinete do Comandante do Exército, 
de 2007 a 2011; e chefe do Estado-Maior do 
Exército, de 2011 a 2014. Como oficial supe-
rior, comandou o 6º Batalhão de Engenharia 
de Construção, em Boa Vista (RR), de 1996 a 
1998. No Ministério da Defesa foi ainda se-
cretário-geral da pasta, onde também foi se-
cretário de Pessoal Ensino, Saúde e Desporto.
No exterior, foi membro da Missão Militar 
Brasileira de Instrução no Paraguai e Assessor 
de Engenharia, de 1992 a 1994, e Adido de 
Defesa, Naval, do Exército e Aeronáutico em 
Israel, de 1999 a 2001. Ainda em Israel, fez o 
curso Combate Básico das Forças de Defesa 
de Israel no Instituto Wingate Israel (2000).
Antes de ingressar no Exército, estudou na 
Escola Agrotécnica Federal de Barreiros (PE), 
de 1962 a 1968. Em 10 de fevereiro de 1969, 
entrou na Academia Militar das Agulhas Ne-
gras, onde se graduou e foi declarado aspi-
rante a oficial da Arma de Engenharia, em 
16 de dezembro de 1972. Durante a sua vida 
militar recebeu diversas condecorações na-
cionais e de nações amigas.

O último militar brasileiro a dirigir Itaipu, de 
1985 a 1990, foi Ney Aminthas de Barros 
Braga. Paranaense, foi deputado federal, 
senador, ministro, governador do estado do 
Paraná e prefeito de Curitiba. Ele foi prece-
dido pelo general de exército José Costa Ca-
valcanti, o primeiro diretor-geral brasileiro de 
Itaipu (1974-1985), que participou de todo o 
processo de construção da usina.

NOVO DIRETOR FINANCEIRO EXECUTIVO
Militar da reserva após 40 anos e 8 meses na 
ativa da Marinha do Brasil, Anatalício Risden 
Júnior, novo diretor financeiro executivo da 
Itaipu, tem ampla experiência em administra-
ção e economia do setor público, finanças go-
vernamentais, orçamento público, operações 
de crédito internacionais e estruturação de 
projetos complexos de Defesa, em relação à 
vertente orçamentária e financeira.
Bacharel em Ciências Navais, ele tem espe-
cialização em Intendência para Oficiais; MBA 
em Administração de Investimentos Financei-
ros; é mestre em Ciências Navais e doutor em 
Altos Estudos de Política e Estratégia – Marí-
timas. Desde 2015, é consultor da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV).
Entre março de 2007 a abril de 2015, Anatalí-
cio foi diretor de Coordenação do Orçamento 
da Marinha (COrM), constituindo o elo entre 
a Força e os demais entes do orçamento fe-
deral, entre eles, o Ministério da Defesa, o 
Ministério da Fazenda e o Ministério do Pla-
nejamento. No cargo, o vice-almirante atuou 
em todo o processo orçamentário, desde o 
planejamento, passando pela captação de re-
cursos, até o controle de sua execução.
Nascido em Curitiba, em 1956, Anatalício 
recebeu, no final de 2012, o título de Vulto 
Emérito de Curitiba pela Câmara Municipal.

IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA
Recordista em geração de energia no mundo, 
com mais de 2,6 bilhões de megawatts-horas 
(MWh) acumulados desde o início de sua pro-
dução, em 1984, Itaipu é um exemplo bem-
-sucedido de integração entre dois países em 
âmbito jurídico, político e diplomático.
Em 2003, a missão da usina foi ampliada 
e Itaipu passou a atender 29 municípios da 
Bacia do Paraná 3. Em 2017, esse número 
passou para 54 cidades da região Oeste do 
Paraná. Os benefícios atingem direta e indire-
tamente mais de 1,3 milhão de pessoas.
A binacional do Brasil e do Paraguai conta 
com um orçamento anual da ordem de US$ 
3,5 bilhões, sendo 70% deste montante desti-
nado ao pagamento da dívida da construção, 
que será quitada em 2023, incluindo juros e 
amortizações. No ano passado, a hidrelétrica 
abasteceu 15% do mercado de energia elétri-
ca brasileiro e 90% do paraguaio.
Em termos turísticos, Itaipu também é uma 
gigante, tendo ultrapassado a marca de um 
milhão de visitantes em 2018, recorde anual 
de visitação. No ano passado, 1.024.667 turis-
tas passaram pela usina. No total, os atrativos 
turísticos da hidrelétrica já receberam mais 
de 22 milhões de visitantes desde a abertura 
de suas portas à comunidade, em 1976.

NOVO DIRETOR GERAL -  Joaquim Silva e Luna, assumiu como Diretor Geral a Binacional

um General na Itaipu
Presidente coloca

NOVA DIRETORIA
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A hotelaria de luxo brasileira acaba de atingir 
um novo e histórico patamar. Este ano, pela 
primeira vez, um hotel do país – e da América 
do Sul – conquista cinco estrelas no rigoroso 
FORBES Travel Guide (FTG), o único sistema 
de avaliação independente para hotéis, res-
taurantes e spas de luxo do mundo. O feito foi 
alcançado pelo Hotel das Cataratas da rede 
Belmond, em Foz do Iguaçu.
Em se tratando de um destino privilegiado 
pela natureza e muito elogiado pelos visitan-
tes, a estratégia adotada para tentar aumen-
tar a percepção de conforto e bom atendi-
mento dos hóspedes foi focar nos detalhes. 
Deu certo. “O Belmond das Cataratas fez um 
trabalho muito bem orquestrado para ofere-
cer uma excelente experiência aos hóspedes, 
desde a chegada. Aos olhos do visitante, tudo 
parece natural e fluente, mas só é assim por-
que as coisas funcionam diligentemente nos 
bastidores”, afirma Gerald “Jerry” Inzerillo, 
CEO do FORBES Travel Guide. Com 40 anos de 
experiência como executivo de sucesso nos 
setores de turismo, entretenimento e lifesty-
le, ele é uma referência em hotelaria de luxo.
“O trabalho para a conquista da quinta es-
trela começou com meu antecessor, e a ex-
periência que eu trouxe de fora nos ajudou 
muito”, conta Eduardo Bressane, 48 anos, ge-
rente geral do Belmond das Cataratas desde 
julho de 2017. Antes de assumir o cargo, ele 
comandou hotéis da rede Ritz-Carlton na Ásia 
– passou mais de dois anos com a mulher e os 
dois filhos em Chengdu, a “cidade dos pan-
das gigantes”, e em outras cidades asiáticas. 
“Seis meses antes de voltar ao Brasil, partici-
pei do processo da quinta estrela da FORBES 

na unidade do Ritz em Macau – da análise 
dos parâmetros e treinamento do pessoal 
até a aplicação dos padrões no dia a dia do 
hotel”, conta Bressane. Lá, onde também foi 
bem-sucedido, aprendeu que pequenas coi-
sas fazem grande diferença: uma surpresa no 
check-in (como uma toalhinha gelada em dias 
quentes), amenities criativos e de qualidade, 
um agrado inesperado, o atendimento per-
sonalizado… “Os grandes hotéis de luxo, em 
relação àquilo que a gente considera básico, 
são relativamente parecidos. A diferença está 
nos detalhes.” Outro fator que pesou a favor 
do Belmond de Foz do Iguaçu foi o nível de 
seus 280 funcionários: mais de 90% deles 
têm segundo grau completo e falam inglês, 
incluindo garçons e motoristas – “o que é es-
tratégico em um hotel como este, em que a 
maioria dos hóspedes é de estrangeiros”.
O CEO do guia FORBES empolgou-se com a 
conquista brasileira. “É um destino mágico. 
Ver as imponentes cataratas e toda aquela 
natureza ao seu redor a qualquer hora do dia, 

até o anoitecer, faz você sentir que está em 
um paraíso na Terra. E bem no meio desse 
paraíso está o encantador Hotel das Catara-
tas, combinando o glamour de outras eras 
com os confortos de hoje”, afirma. Ele avalia, 
no entanto, que o modo como o staff trata o 
visitante é o verdadeiro “ingrediente secreto” 
do lugar. “Tudo é executado de forma impe-
cável. As pessoas no Brasil são calorosas e 
amigáveis, e no Belmond todos demonstram 
isso de forma genuína.” O sorridente Inzerillo 
faz questão de elogiar também a “excelente 
caipirinha”.

ONDE ESTÁ O LUXO
Em seus 30 anos de hotelaria – carreira que 
iniciou na rede Hilton, nos EUA, e que passou 
por outros ícones da hotelaria de luxo – Bres-
sane conta que já viu o que há de melhor no 
setor. “Hoje eu digo que o luxo está na Ásia. 
O dinheiro está lá. Os investimentos em ho-
téis e gastronomia são incríveis. Lá cheguei a 
abrir hotéis que tinham sete, dez restauran-
tes de alto nível. E, culturalmente, eles dão 
muito valor ao atendimento, à qualidade do 
serviço.”
Se no Brasil a economia ainda claudica em 
outro patamar, a conquista do Belmond pa-
ranaense pode significar um novo olhar de 
viajantes e investidores para a hotelaria bra-
sileira. O próprio Bressane diz que não troca 
seu atual local de trabalho por nada – nem 
pela China (que o queria por mais tempo), 
ainda que os filhos tenham visto do bom e do 
melhor e feito viagens “incríveis” enquanto 
moravam lá.
“O que eles não têm, ninguém tem, é uma 

Belmond das Cataratas 
conquista a quinta ESTRELA

natureza como esta. Imagine: nosso hotel é 
o único dentro do Parque Nacional do Igua-
çu. As cataratas ficam a apenas 100 metros! 
Enquanto o parque está fechado ao público, 
elas são exclusivas dos hóspedes. É uma ex-
periência sem igual”, afirma, sem esconder a 
empolgação.

MEDALHA DE OURO
A direção e os funcionários receberam a no-
tícia da conquista da quinta estrela semanas 
antes da divulgação oficial, em 20 de feverei-
ro, e da festa de premiação, dias 27 e 28 no 
Beverly Hilton (Beverly Hills, Califórnia). “De-
pois de um ano de dedicação total, contínua 
e incansável a essa meta, quando soubemos 
o resultado foi uma grande festa”, diz Bres-
sane. “Sermos o único hotel da América do 
Sul a atingir esse feito, quando temos outros 
grandes e excelentes hotéis no país e na re-
gião, nos enche de orgulho – e é muito im-
portante para nossa hotelaria e nosso turis-
mo”, completa.
O CEO do FORBES Travel Guide concorda: 
“Chegar à quinta estrela do FTG equivale a 
ganhar uma medalha de ouro na Olimpíada. 
É algo que só os melhores entre os melhores 
alcançam depois de anos e anos de trabalho 
duro. A alta pontuação dos serviços e das ins-
talações [92,46% de aprovação nos critérios 
avaliados] do Belmond Hotel das Cataratas 

pode fazer o Brasil brilhar como um dos me-
lhores destinos do mundo”.
Construção: iniciada em 1939, Inauguração: 
1958 (administrado pelo grupo Belmond des-
de 2007) com área de: 15 mil m².
O Hotel conta com 187 acomodações, dividi-
das em sete categorias, além de: spa, piscina 
aquecida adulta e infantil, academia, quadra 
de tênis, sala de estar com lareira, dois res-
taurantes (Ipê Grill e Itaipu), dois bares (Ta-
robá e pool bar), dois salões para eventos, 
estacionamento.
Diárias: de R$ 1.079 + taxas a R$ 4.200 + taxas 
(2 pessoas com café da manhã no Ipê Grill)
Endereço: rodovia BR-469, km 32, Parque Na-
cional Iguaçu, Foz do Iguaçu (PR)

E TAMBÉM: Belmond Hotel das Cataratas 
vence prêmio Best of the Best

AVALIAÇÃO DA FORBES TRAVEL
O FORBES Travel Guide teve seu início como 
Mobil Travel Guide há 60 anos, em 1958, com 
o primeiro sistema de avaliação “cinco estre-
las” nos Estados Unidos. Os guias impressos 
eram vendidos exclusivamente nos postos de 
combustível da rede Mobil, como forma de 
estimular os viajantes a rodar mais – e a gas-
tar mais combustível. Custava US$ 1 e já dava 
informações e dicas do tipo “onde encontrar 
um bom restaurante para jantar” na região.

BELMOND -  Avaliado com quatro estrelas pelo FTG até o ano passado, o hotel decidiu empenhar todos os esforços na busca da nota máxima

FRENTE AS CATARATAS -  o único dentro do Parque Nacional do Iguaçu. As cataratas ficam a apenas 100 metros com uma visão privilegiada

BELMOND CATARATAS  -  o único hotel da América do Sul a atingir esse feito, quando existem outros grandes e excelentes hotéis nos países

FOZ DO IGUAÇU

Fonte: José Vicente Bernardo - Forbes

Hoje os avaliadores de FORBES viajam pelo 
mundo analisando milhares de estabeleci-
mentos. Antes das visitas, o departamento 
de avaliação observa cada destino e identifica 
possíveis candidatos a figurar no guia. Uma 
equipe de inspetores anônimos visita o hotel 
por um período de duas noites e três dias e 
avalia um conjunto de 900 padrões objetivos, 
o mais rigoroso no setor hoteleiro. Os inspe-
tores enviam seus relatórios à sede do FTG, 
em Atlanta (EUA), onde um algoritmo ponde-
rado é usado para determinar a classificação 
final. Esse processo é realizado em 42 países 
e, em 2017, resultou em 175 hotéis com cin-
co estrelas, 478 com quatro e 237 classifica-
dos como recomendados.
A publicação anual dos resultados e dos re-
latos de viagem ajuda os viajantes a escolher 
as melhores experiências de luxo no mundo. 
Admirado pelo público, o FTG – único sistema 
independente e global de classificação de ho-
téis, restaurantes e spas de luxo – também é 
considerado pela indústria hoteleira como a 
mais prestigiada realização do setor.

O QUE FAZER PARA SER CINCO ESTRELAS
A propriedade deve ser notável ou icônica, 
com serviço praticamente impecável e ins-
talações surpreendentes, como o Belmond 
Cataratas nota máxima em todos os quesitos.
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Blog Turismo por Cristina Lira

Marcelo Queiroz reúne imprensa e apresenta 
novo Hotel-Escola Senac Barreira Roxa

Alentejo, um destino especial em Portugal

O presidente do Sistema Fecomécio RN, Sesc 
e Senac, Marcelo Fernandes de Queiroz, re-
uniu a imprensa para apresentar o novo Ho-
tel-Escola Senac Barreira Roxa.
Localizado na Via Costeira de Natal, o com-
plexo voltado para a formação de profissio-
nais do segmento turístico teve investimento 
de R$ 36,2 milhões e conta com 8.600 me-
tros quadrados de área construída.
Agora, o Hotel passa a contar com a infraes-
trutura de grandes empreendimentos hote-
leiros, trabalhando com o conceito intimista 
e reservado dos charmosos hotéis de peque-
no porte. Além disso, o Centro de Educação 
Profissional ganhou um edifício exclusivo, 
em um trecho privilegiado do terreno.
Marcelo Queiroz reforçou o papel do novo 
empreendimento para a capacitação de 

O Alentejo é a região mais autêntica de Por-
tugal, com um extenso território cheio de 
possibilidades para os viajantes. Há grandes 
propriedades vinícolas, produtoras de alguns 
dos melhores vinhos da atualidade, diversos 
castelos medievais com vistas maravilhosas 
para os arredores, vilarejos charmosos com 
ruelas de pedra e casinhas brancas, e isso é 
só o começo.
As paisagens e hotéis podem ser extrema-
mente românticos. Por isso, uma viagem ao 
Alentejo combina perfeitamente com um 
momento especial a dois, como a comemo-
ração de um aniversário de namoro, um pe-
dido de casamento ou lua de mel.

mão de obra. “Com este novo equipamen-
to, estamos ratificando nosso compromisso 
com o desenvolvimento social e econômico 
do nosso estado, exatamente reforçando a 
capacitação e qualificação profissional em 
um segmento que é uma das grandes molas 
propulsoras da nossa economia: o turismo. O 
turismo, que tem vivido um momento de re-
tomada e de boas notícias no nosso estado, 
com o aumento gradativo de nossas taxas de 
ocupação da rede hoteleira e de visitação”, 
afirmou.
Com três pavimentos, o Barreira Roxa possui 
52 unidades habitacionais e configurações 
para acomodar até 150 leitos. Dispõe de sa-
lão de jogos, academia de ginástica, espaço 
infantil, baby copa, e área de lazer, sendo 
todos os ambientes preparados para receber 

pessoas com dificuldades de acessibilidade.

GASTRONOMIA SERÁ CARRO-CHEFE
Um dos principais segmentos trabalhados 
pelo portfólio de cursos do Senac, a gastro-
nomia será o carro-chefe do Hotel. Na área 
de Alimentos e Bebidas, o destaque é o Res-
taurante Navarro, que homenageia um dos 
grandes nomes da cultura potiguar, o dra-
maturgo, poeta, desenhista e pintor, Newton 
Navarro.
O espaço pode acomodar até 120 pessoas 
e dispõe de um cardápio que privilegia in-
gredientes da gastronomia regional com 
releituras a partir de técnicas da cozinha 
contemporânea; além de uma adega com di-
versificadas opções de vinhos. Inicialmente, 
o Restaurante abre ao público com um cardá-
pio executivo para almoço. A partir de março, o 
serviço de jantar entra em funcionamento com 
pratos à la carte e há previsão de sediar festi-
vais temáticos ainda neste semestre.

Foram investidos R$ 36,2 milhões na construção de complexo 
voltado para formação de profissionais para o Turismo
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Para o Atelier Gabriella Zeferino, 
nosso maior prazer é ajudar a eter-
nizar momentos especiais. Por isso, 
trabalhamos com tecidos e mate-
riais de qualidade para produzir 
peças lindas. Nossa maior preocu-
pação é satisfazer e atender as ne-
cessidades dos nossos clientes, por 
isso trabalhamos com vestidos in-
clusive para primeira locação, onde 
a cliente pode participar de todo o 
processo de montagem do vestido 
- desde a escolha do modelo, teci-
do, corte, rendas e pedrarias. To-
das as provas são feitas com muito 
cuidado para que o modelo atenda 
a expectativa dos nossos clientes. 
Mas para aqueles que têm receio de 
fazer uma primeira locação, temos 
vestidos lindos de todos os mode-
los: princesa, sereia, bordados ou 
lisos e para todas as ocasiões - ca-
samentos, madrinhas, formandas, 
noivas e debutantes.

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

   Atelier Gabriella Zeferino
   @ateliergabriellazerino45

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
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Empresária Destaque!

Julia e Julia Modas

Anisia Terezinha D. Basso

Anisia Terezinha D. Basso, escolhida pela Câ-
mara da Mulher Empreendedora e Gestora 
de Negócios de Cascavel no ano de 2014, 
para receber o Prêmio da Fecomércio/PR, 
como a empresária destaque no Dia Inter-
nacional da Mulher, é um reconhecimento 
pela sua trajetória de sucesso como empre-
sária, que lidera com muita dedicação, uma 
empresa que está comemorando 35 anos de 
existência, sendo referência no ramo de con-
dimentos e cereais, a Geriba, é genuinamen-
te Cascavelense. Fundada em 1984, na cida-
de de Cascavel, pelo marido Gilberto José 
Basso, e seu irmão Sérgio Antônio Basso, é 
uma empresa familiar que leva a junção das 
iniciais do nome de seus pais, Geni Ricardo 
Basso.  Anísia e Gilberto se conheceram em 

1984, e em 3 anos já estavam casados, e des-
sa união nasceu Tiago e Taiane. Nesta época 
ela trabalhava na Fabcar, e depois de 3 anos 
teve a sua experiência como empreendedora 
numa loja de acessórios em sociedade com 
a cunhada. Mas logo percebeu que vendas 
não era o seu forte, e decidiu então traba-
lhar com o marido que na época estava com 
a empresa em crescimento, num espaço de 
400 m², no Bairro Parque São Paulo. Enquan-
to o marido cuidava das vendas, atendendo 
toda a cidade de Cascavel e região,  Anisia 
começou na produção, cuidando do recebi-
mento do produto até o seu empacotamen-
to, e despacho. Aos poucos foi se envolvendo 
com toda a parte administrativa da Geriba. 
Com o desenvolvimento e crescimento da 

empresa que já atendia 35% do estado do 
Paraná, foram agregando novas marcas, 
como a Purina Pet Care, e  em 1997 passaram 
a distribuir produtos da marca Nutrimental.
Com o crescimento expressivo da empresa, 
no ano de 1999, mudaram-se para uma área 
de 55.000m², com 2.000m² de área construí-
da, localizada à Rodovia BR 277 - KM 596, na 
saída para Foz do Iguaçu. 
A dedicação dessa empresária e a sua preo-
cupação com o bem estar e o crescimento 
profissional de seus colaboradores, faz com 
que se tornem uma grande família. Esse es-
pírito de união é visível no sucesso da em-
presa. Buscando  sempre oferecer cursos e 
treinamentos, pensando no futuro de seus 
colaboradores, alguns estão completando 
15 anos 20 anos dentro da empresa. “É uma 
satisfação para mim, ver que alguns cresce-
ram aqui,  formaram famílias, e ainda hoje 
estão conosco. Eles fazem parte do sucesso 
da empresa que hoje conta com 220 colabo-
radores”, afirma Anisia. 
Com a confiança e credibilidade da empresa 
conquistaram a distribuição da multinacional 
Neslté, no ano de 2003. Hoje o Grupo Geriba 
é composto por duas empresas: a Geriba, e 
a Gestlê. A Gestlê, operando com o sistema 
Broker, nas marcas: Nestlé Alimentos, Puri-
na Pet Care e Nestlé Profissional. E a Geriba 
como distribuidor das marcas Geriba, Nivea 
e Loreal.
A partir de 2006, os filhos começaram a par-
ticipar da administração da empresa, cada 
um desempenhando uma função. Hoje Tiago 
é responsável pelo setor de compras, e Taia-
ne pelo setor administrativo. Segundo Anisia 
“ é importante eles estarem integrados com 
tudo o que está acontecendo na empresa. 
Aos poucos estamos delegando tarefas, para 
a continuidade e o crescimento da empresa”.
Para Anisia “ é uma realização e uma satisfa-
ção poder celebrar 35 anos de empresa. Afi-
nal, foram anos de dedicação, persistência, e 
muito trabalho, sempre buscando trabalhar 
com produtos de qualidade, com seriedade, 
e honestidade”.
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Aesthetic Estética e Bem EstarSAÚDE

Você malha, faz dietas loucas, sobe escadas, 
pedala, faz de tudo para acabar com aque-
las gordurinhas localizadas, mas elas teimam 
em continuar te impedindo de vestir aquela 
roupa nova e super elegante que você com-
prou. O que fazer? Que tal contar com a Lipo 
Enzimática sem agulhas? Acredite, ela fun-
ciona e é o sucesso do momento!
A Lipo Enzimática sem agulhas é um proce-
dimento não indolor e não invasivo, o qual 
utiliza enzimas, que em um dado número 
de sessões mobiliza e elimina a gordura por 
ações lipolíticas (destruidoras de gordura) e 
lipotrópicas (mobilizadoras de gordura).

LIPO ENZIMÁTICA + OUTROS 
TRATAMENTOS = MELHORES RESULTADOS

Sim, o tratamento por si só já alcança um bom 
resultado, porém, associado a tratamentos 
como drenagem linfática, carboxiterapia, ul-
tracavitação, radiofrequência,  criolipólise e 
ondas de choque, consegue resultados ainda 
mais fantásticos e em menor tempo.

ADEUS 
GORDURINHAS!

HÁ CONTRAINDICAÇÕES 
PARA O TRATAMENTO?

O Lipo Enzimática é desaconselhável para 
gestantes, lactantes, obesos e hipertensos. 
E vale a pena lembrar que o tratamento, 

Bichectomia
 A bichectomia é uma cirurgia feita para remover a bola 
de Bichat, ou popularmente falando, a gordura da 
bochecha. Esse procedimento tem se tornado muito 
popular e interessa principalmente quem deseja um rosto 
mais fino, livre de bochechas salientes, com maçãs do 
rosto definidas, deixando a aparência mais esculpida.

  Para realizar a bichectomia é necessário anestesia local 
e uma pequena incisão de aproximadamente um 
centímetro na parte interna das bochechas. A 
recuperação completa depende de cada pessoa mas 
costuma durar em média 14 dias.

por Ana Franco

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

@atelieodontologicoanafranco

embora eficiente, terá uma atuação mais po-
derosa quando associado a uma boa dieta, 
atividade física e a adoção de uma nova e 
saudável atitude.
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Vibrolipoaspiração
A lipoaspiração é uma cirurgia indicada 
para a remoção de depósitos de gordura 
localizados em áreas especí�cas do corpo, 
tais como pescoço, membros superiores, 
inferiores, dorso, abdome, �ancos, culotes 
e coxas. A lipoaspiração não é indicada 
para emagrecimento, mas para a remoção 
de depósitos de gordura localizada que 
não respondem à dieta e à exercícios 
físicos. Os melhores candidatos à uma lipo-
aspiração são aqueles indivíduos que estão 
relativamente dentro do peso normal e 
que têm excesso de gordura em determi-
nadas áreas do corpo.

O QUE É VIBROLIPOASPIRAÇÃO E QUAIS 
AS VANTAGENS?
A vibrolipo consiste num procedimento 
cirúrgico que produz movimentos vibrató-
rios, os quais desprendem a gordura que é 
aspirada por uma cânula acoplada. O 
pro�ssional direciona a cânula em direção 
às áreas tratadas. Diferentemente da lipo-
aspiração convencional, os movimentos 

não necessitam de força. Isso porque o 
vibrolipoaspirador realiza os movimentos 
de forma mecânica e padronizada.

Tem como vantagens:
1.   Deixar a superfície mais uniforme;
2. Ser menos traumática com menor 
sangramento, inchaço e hematomas e, 
assim, ter uma recuperação mais rápida no 
pós operatório;
3. Menos cansativo para o cirurgião, que 
não precisa fazer os movimentos bruscos 
com o braço;
4. A gordura coletada poderá ser utilizada 
para a lipoescultura e para o preenchimen-
to de algumas regiões na face;
5. Tem um sistema de travamento dos 
movimentos da cânula quando estiver em 
um tecido que não seja gordura, ou seja, 
quando houver resistência, o aparelho 
trava impedindo que o cirurgião perfure 
alguma região inadvertidamente (maior 
SEGURANÇA ao procedimento).

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

natynazari

Charm Chic

C A R N AVA L
Quem não adora esse clima de ale-
gria e descontração do Carnaval? 
Apesar de, ofi cialmente, esse ano o 
feriado ser apenas em março, a folia 
já começou!
Vocês já estão cur� ndo as festas ou 
estão se programando para isso? 
Então vem ver essas inspirações in-
críveis de make que separei.
Uma ideia em alta esse ano e sim-
ples de usar são os cristais adesivos. 
As cartelas são fáceis de serem en-
contradas e algumas vêm com dese-
nhos e mo� vos prontos, é só colar 
no rosto.



Nova Fase  | 4746 |  Nova Fase

COLUNA
SOCIAL

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

claucoluna

Claudete Pereira
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A psicóloga Deise Rosa em clique de Arivonil 
Policarpo

Pamela Sartori, no dia de sua formatura em 
Odontologia pela Unioeste

A bela Larissa Marchiore na comemoração de seu aniversário

Monica Colla e seu filho Eduardo Reginato Colla, nos festejos da formatura dele em Direito

Anisia e 
Gilberto Basso, 
ladeados pelos 

filhos Tiago 
e Taiane, na 

comemoração 
dos 35 anos 
da empresa 

Geriba

Aqui isso é  possível com BRONZE a 
vapor medicinal. O único 100% seguro 
e sem contraindicações a saúde, mui-
to 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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10 anos encantando hóspedes 
de várias partes do mundo
Hotel da rede GJP Hotels e Resorts completa uma déca-
da neste mês de fevereiro com inúmeras atrações para 
toda a família em mais de 200 hectares de área verde

Além de abrigar as famosas Cataratas do Igua-
çu, uma das sete Maravilhas da Natureza, e a 
Usina Binacional de Itaipu, maior geradora de 
energia limpa e renovável do planeta, a cidade 
de Foz do Iguaçu, no Paraná, foi presenteada, 
há dez anos, com um dos melhores resorts da 
região da Fronteira Argentina, Brasil e Para-
guai, o Wish Foz do Iguaçu. 
O empreendimento, que faz parte da rede GJP 
Hotels & Resorts, é um dos mais bem localiza-
dos hotéis da Terra das Cataratas em mais de 
200 hectares de área total, com casas em es-
tilo de condomínios americanos e um campo 
de golfe profissional de 18 buracos. Tudo isso 
a apenas 10 minutos do aeroporto da cidade, 
15 das Cataratas e Argentina e 20 minutos da 
Itaipu e Paraguai.
A assinatura do campo de golfe, é do concei-
tuado arquiteto norte-americano Erik Larsen, 
com 30 anos de experiência no setor e atuou 
em empresas como a Arnold Palmer Design 
Company, que pertence ao ex-jogador Arnold 

Palmer, um dos maiores atletas da história 
mundial do golfe profissional. 
O Wish Foz do Iguaçu conta com ampla área de 
lazer, piscinas adulto e infantil, jacuzzis, lago, 
trilhas, salão de beleza, loja de souvenir, pista 
de cooper, parede de escalada, sauna, três res-
taurantes, sendo um deles de culinária italiana 
(Forneria di Como), outro de carnes nobres 
(Frontera Sur) e o Golf Grill (café da manhã e 
almoço buffet).
Só o Kids Club reúne quase 1.000 metros 
quadrados e inúmeras atividades para toda a 
família em uma das mais completas progra-
mações de lazer: Almoço no Jardim Secreto, 
Piquenique em Família, Wish Sensations, uma 
experiência gastronômica para um grupo de 
pessoas, jantar privativo na varanda, Menu Ci-
nema – playlist de filmes, pipoca, batata chips 
Pringles, finger sanduíche, porção de amen-
doim e seleção de brigadeiros gourmet. 
Há ainda o Momento Jogos em Família, onde 
a equipe do hotel transforma o quarto em um 

grande salão de jogos (Banco imobiliário, Jogo 
da Vida, War, Twister, Detetive, Imagem e Ação, 
Mega Senha, Perfil, etc). 
O Wish Foz do também oferece professor ex-
clusivo de golfe e o espaço Iguassu Falls Golf 
Club, prédio anexo ao hotel e sede oficial dos 
torneios de golfe. O local oferece locação de 
equipamentos para o esporte, loja para venda 
de produtos de golfe, lounge e bar para atendi-
mento especial aos esportistas. 
O gerente geral da unidade, Alexander Borges, 
enaltece a importância de todos os colabora-
dores para o sucesso pleno do hotel. “Se hoje 
já estamos posicionados como o melhor hotel 
de Foz do Iguaçu dentro do nosso set compe-
titivo, é porque trabalhamos muito para isso. 
Todos nós”, diz.
Ainda de acordo com o gerente, cerca de 30% 
das avaliações positivas via redes sociais são 
sobre a recreação, área kids e lazer para crian-
ças e adultos no resort. Além disso, 16% dos 
reviews falam sobre a qualidade e variedade 
do café da manhã, além dos elogios para a go-
vernança e organização do hotel.
Para o gerente, essas são as áreas que vão de 
encontro com o emocional do hóspede e es-
tão atreladas ao bem-estar e o conceito de 
experiência. “Nosso café da manhã é variado, 
de boa qualidade e o serviço oferecido pela 
equipe faz ser ainda melhor. A recreação e la-
zer, por sua vez, traz à tona aquilo que o hotel 

tem de melhor: a preocupação com a família. 
Filhos satisfeitos, pais satisfeitos e avaliações 
positivas”, comenta Alexander. 

GASTRONOMIA
O Wish Foz do Iguaçu se destaca pela variedade 
gastronômica oferecida a hóspedes e visitantes 
em geral da região, já que os restaurantes tam-
bém são abertos ao público. Sob o comando 
do chef Richard Schneider, um dos destaques 
é o Forneria Di Como, restaurante italiano com 
amplo menu temático, além de uma mesa de 
antepastos de dar água na boca.
No cardápio, as tradicionais foccacias italia-
nas, uma especialidade da casa, assim como 
as bruschettas, lasanha, nhoque com ragu de 
carne, massas diversas com molhos (quatro 
queijos, frutos do mar ou pomodoro). Entre os 
risotos, os sabores: camarão, cordeiro, funghi 
e rúcula com tomate seco. Para quem aprecia 
carnes, a dica é o Frontera Sur, um delicioso 
restaurante com menu especial e carnes pre-
paradas na tradicional parrilla argentina com 
cortes selecionados. No menu, as saborosas 
empanadas argentinas para a entrada, lingui-
ças artesanais ou mesmo a trilogia de hambúr-
gueres. Entre as carnes, picanha, bife de chori-
zo, costela premium, bisteca, steak de frango, 
dourado à Frontera Sur. Para acompanhar, a 
Batata Wish (recheada de queijos e envolta em 
tiras de bacon), arroz carreteiro, feijão 
tropeiro, entre outras delícias. 
Para o café da manhã, a opção é o Golf 
Grill, um variado menu de experiên-
cias gastronômicas, pães de fabricação 
própria, estação de tapiocas e omele-
tes,  geleias, frutas e até uma estação 
fit com itens sem glúten e sem lactose. 
O hotel traz ainda a tradicional Costela 
Fogo de Chão, um grande sucesso gas-
tronômico, assim como os assados pa-
tagônicos, experiências gastronômicas 

que trazem cor e sabor ao cardápio do resort 
ao longo de todo o ano. 

GOLFE 
O Wish é conhecido pelos campeonatos de 
golfe anuais realizados no resort, mais precisa-
mente no Iguassu Falls Golf Club, um dos maio-
res e melhores campos de golfe profissionais 
do Brasil, e vários níveis de dificuldade, o que 
o torna atrativo para diversos campeonatos do 
segmento. 
Localizado no complexo do Wish Resort, o 
campo já recebeu diversos campeonatos 
anuais e distribuiu centenas de prêmios aos 
ganhadores, como carros 0 km, viagens nacio-
nais e internacionais e muitos outros prêmios.  
Para este ano, o torneio será composto igual-
mente por 12 diferentes etapas nas categorias 
masculina, feminina e juvenil, além de prêmios 
especiais para longest drive e nearest the pin. 
Informações completas e programação anual 
no site: www.iguassufallsgolfclub.com.br.

EVENTOS
O Wish Foz está preparado para atender aos 
quatro pilares do mercado MICE (meetings, in-
centives, conferences and exhibitions). 
A unidade tem um amplo centro de eventos 
com capacidade para receber até 1200 pes-
soas. Os espaços podem ser divididos em di-

Textos: Julianne de Carvalho - Fotos: Divulgação

versos formatos, salas moduláveis, restauran-
tes privativos, áreas de lazer, serviço de A&B 
personalizado e as melhores estruturas para 
hospedagem dos convidados com conforto e 
praticidade. No total, são 15 salas para receber 
qualquer tipo de evento.

SOBRE A GJP 
HOTELS & RESORTS 

Com empreendimentos localizados de Norte a 
Sul do Brasil, a GJP Hotels & Resorts é especia-
lizada em lazer e eventos, com hotéis próprios 
e modelo organizacional de administração e 
gestão hoteleira.  No total, são 10 unidades lo-
calizadas em Porto de Galinhas (PE), Salvador 
(BA), Natal (RN), Foz do Iguaçu (PR), Gramado 
(RS), Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ). 
Hoje, são 2.500 apartamentos à disposição dos 
clientes em todo o Brasil. Com as marcas Wish 
(upscale), Prodigy (midscale) e Linx (hotéis eco-
nômicos), a companhia também anunciará, em 
breve, novos hotéis em diversos municípios 
turísticos do País. Fundada em 2005, a com-
panhia conta com 1.800 colaboradores que 
trabalham dia e noite para garantir a melhor 
experiência em hospedagem nos melhores 
destinos brasileiros. Seja para uma viagem a 
trabalho ou para longas férias em família, a GJP 
tem o hotel ideal e experiências diferenciadas 
para cada época do ano. São inúmeras opções 

de praia ou campo, centros urbanos, 
aeroportos e a energia incomparável 
das Cataratas do Iguaçu.

HOTEL WISH FOZHOTEL WISH FOZ
ANIVERSÁRIO -  O Wish Resort Hotel e Centro de Eventos de Foz do Iguaçu, comemora 10 anos com grandes avanços para atender a clientela

ATRAÇÕES -  é o que não falta 
para os hóspedes do Wish Foz do 
Iguaçu Resort Hotel que oferece 
beleza natural e uma variedade de 
opções de lazer

ANIVERSÁRIO -  O Wish Resort Hotel e Centro de Eventos de Foz do Iguaçu, comemora 10 anos com grandes avanços para atender a clientela
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Conheça o 
Novo Sistema de 

Transporte Humanizado
 de Cascavel 

HUMANIZADO
D E Q UA L I DA D E

T R A N S P O R T E

Mais rapidez - Faixa Exclusiva e 
Semáforo inteligente,  reduzindo o 
tempo de viagem.

Os novos terminais proporcionarão 
maior conforto, segurança e 
acessibilidade aos usuários

Integração na estação central, 
interligando a região sul pagando 
apenas uma tarifa. 

+ Onibus

+ Conforto

41 NOVOS ONIBUS com 30 em 
corredores exclusivos na Brasil, 
Barão e Tancredo. 

+ Estações
Novas estações de embarque e 
desembarque nos corredores. 

+ Integração

+ Rapidez

COMPANHIA�DE�ENGENHARIA�DE�TRANSPORTE�E�TRANSITO
^

EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA

Em apenas 
dois anos, construímos 

      novos terminais gerando 
mais conforto aos 

usuários.

4
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