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Que 2019 seja um ano repleto de boas energias. Para você, para o Brasil e o Paraguai.
São os votos de todos nós, da maior geradora de energia limpa e

 renovável do planeta. www.itaipu.gov.br

Há 34 anos, Itaipu gera energia que conecta o presente com o futuro. Ela ilumina a casa das pessoas, movimenta a economia e impulsiona  

o progresso em dois países-irmãos. Nossa energia, limpa e renovável, também produz inclusão social, melhores condições de vida, respeito  

à diversidade e ao meio ambiente - em benefício de milhões de pessoas. Desenvolvemos iniciativas e projetos ligados à sustentabilidade,  

à tecnologia e à inovação. Produzimos riqueza com eficiência. Para o Brasil e o Paraguai. Com toda a energia disponível. Hoje e todos os dias.

EnErgia para o prEsEntE 
E para o futuro.
É isso quE nós gEramos.



Nova Fase  | 0504 |  Nova Fase

Oeste da Bahia O triângulo formado por Barreiras, São Desidério 
e Luís Eduardo Magalhães, faz da região Oeste 
da Bahia, um dos mais importantes polos do 
agronegócio brasileiro e do mundo!!!

DESENVOLVIMENTO

por Editoria Nacional - Fotos: Sergio Sanderson - 45 99971-5802
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O QUE É QUE A BAHIA TEM
LUÍS EDUARDO

MAGALHÃES

por Editoria NACIONAL
Luiz Carlos da Cruz 

Fotos: Arquivo Nova Fase

OZIEL OLIVEIRA - EXCLUSIVO
52 anos, é casado com a deputada Jusmari 
e pai de dois filhos, cidadão de Luís Eduardo 
Magalhães há 33 anos, empresário e agrope-
cuarista, participou da Comissão Organizado-
ra pela emancipação do Município e foi seu 
primeiro prefeito; eleito e reeleito de 2001 a 
2008.
De 2011 a 2015 foi Deputado Federal, ten-
do dedicado seus esforços em prol do Oeste 
Baiano, foi Diretor Geral da ADAB, de onde 
se afastou para concorrer à prefeitura de Luís 
Eduardo Magalhães em 2016, vencendo com 
expressiva votação, estando agora, no tercei-
ro mandato.
OZIEL OLIVEIRA, é o nosso entrevistado des-
ta edição especial do Show Rural 2019.
 
Nova Fase - O Oeste da Bahia está em ple-
no desenvolvimento com base no moderno 
agronegócio, o Sr. já tinha esta visão?
Oziel Oliveira - As grandes extensões ao lon-
go das áreas de cerrado na região sempre 
atraíram as atenções. Mas nos últimos 30 
anos, expandiu de vez na geração de empre-
gos, renda e tributos, criando comunidades 
com a presença dos sulistas e uma valoriza-
ção extraordinária das áreas plantadas pela 
alta produção e qualidade da terra.
 
NF - Como o Sr. vislumbra o crescimento 
econômico e populacional dos principais 
municípios da região Oeste?
Oziel - Extremamente animador. Segundo 
(IBGE)/2014, na comparação com 2010, che-
gou a 93% com valor acima de R$ 18 bilhões. 
Já a população aumentou entre 2010 a 2017, 
mais de 12%, ultrapassando um milhão de 
habitantes em 39 municípios, o que requer 
um novo planejamento estrutural.
 
NF - Além da população, o PIB dos cinco 
principais municípios do Oeste surpreende, 
com destaque para Luís Eduardo Magalhães. 
Isto também traz consequências?
Oziel - Discutível, pois cada um deve fazer sua 
parte, mas, o fato do nosso Município assu-
mir a ponta na geração da riqueza regional, 
tem seu preço a pagar.  No nosso Município, 
houve um crescimento populacional de (39% 
entre 2010 e 2017, chegando a 87 mil habi-
tantes). Barreiras, soma 157 mil. Já o índice 
evolutivo mais significativo no Produto In-
terno Bruto ocorreu em São Desidério, com 
161% entre 2010 e 2014, e sua população 
teve acréscimo de 22% no período estendi-
do até 2017. O município registrou ainda o 
maior PIB per capita em 2014, na ordem de 

 NF - Mais o fator clima, ainda preocupa?
Oziel - Felizmente não, como afirmou Júlio 
Cézar Busato, presidente da Abapa, “o cli-
ma mantém a normalidade e a região Oeste 
está obtendo recorde de produtividade”. Ele 
informa ainda que, nos momentos de dificul-
dades, os produtores melhoraram seus pro-
cessos de produção, avançam na tecnologia 
e em equipamentos, buscando maior eficiên-
cia”. Relata também que talhões de lavouras 
na região chegaram a produzir até 500 arro-
bas por hectare, “o que era inimaginável no 
Brasil”.

NF - Muito otimismo para este, e os próxi-
mos anos na dupla soja e algodão?
Oziel - Sempre digo que, estamos empenha-
dos para fazer nosso dever de casa e apoiar. 
Incentivar a tecnologia visando produzir mais 
e com qualidade em todas as culturas da re-
gião. Na verdade, existe uma área de 400 mil 
hectares pronta para desenvolver e com ple-
nas condições de proporcionar à região e ao 
Estado, recordes em colheitas.
 

NF - A falta de uma ferrovia e caminhões 
para transporte, é um fator de risco?
Oziel - Veja bem, mais de 90% do total expor-
tado sai pelos portos de Santos-SP, Parana-
guá-PR, Aratu/Salvador, São Luís-MA; de Bar-
carena-PA e porto de Rio Grande-RS. A China 
é o principal importador, seguido do Japão, 
Itália, Paquistão, Vietnã, Reino Unido, Tailân-
dia, Espanha e Portugal. Quanto a ferrovia, 
vale destacar que está com 900 km em cons-
trução até Salvador e a região espera que o 
Governo Federal, não interrompa a grande e 
esperada obra.
 
NF - Acredita que o Oeste baiano tem capa-
cidade para atender o grande consumo de 
milho do Nordeste e outros Estados?
Oziel - Plenamente, já chegamos a abran-
ger 265 mil hectares e ofertar mais de 2,3 
milhões de toneladas por safra no início da 
presente década, inclusive possibilitando a 
exportação.  Até pela boa altitude (800 a 900 
metros), sol e clima de modo geral favoráveis, 
assim como localização estratégica para aten-
der o Nordeste.
 
NF - Na pecuária dos vales e cerrado, obser-
va-se aumento com cruzamentos no reba-
nho. Isto é recente?
Oziel - Pelo contrário, existe uma tradição e 
o rebanho já está estimado em cerca de 2,1 
milhões de cabeças.  Este número manteve-
-se estável entre 2016 e 2017, de acordo com 
Stefan Zembrod, presidente da Associação 
dos Criadores de Gado do Oeste da Bahia 
(Acrioeste), que, no entanto, observa acrésci-
mo no setor de confinamento, onde exercem 
influência preços mais acessíveis de produtos 
da ração animal.
 
NF - Assim como no setor de grãos, existe 
apoio e créditos do governo e bancos par-
ticulares?
Oziel - Sem dúvidas. Hoje, há toda uma aten-
ção com linhas de crédito que chega para 

aquisição de reprodutores bovinos puros e de 
matrizes puras ou mestiças, construção, re-
forma e ampliação de benfeitorias, formação 
de pastagens, compra de máquinas, equipa-
mentos e veículos, até capacitação, pesquisa, 
consultoria, projetos, assessoria empresarial 
e técnica, estudos de impacto ambiental e 
outros pontos.
 
NF - O que o Sr. tem a dizer sobre a viabili-
dade da avicultura em Luís Eduardo Maga-
lhães, que aliás, já avançaram neste setor?
Oziel - No meu Município, existe um enor-
me potencial para esta atividade, tanto para 
postura, alojamento, abate e corte com um 
mercado consumidor que cresce geometri-
camente. Além de gerar empregos e rendas, 
devo destacar a grande quantidade de milho 
para atender o setor, como poucos no Brasil.
 
NF - Fale um pouco sobre o grão de ouro da 
agricultura brasileira...
Oziel - É uma alegria falar da soja da Bahia, 
que se concentra nesta região e produziu o 
mais elevado volume já alcançado, acima 
de 5,1 milhões de toneladas. Maior expres-
são desta cultura no Nordeste e no Norte do 
País, o Oeste baiano respondeu por cerca de 
4,5% da produção brasileira da oleaginosa, na 
qual, o Município de Luís Eduardo Magalhães 
está entre os principais produtores e mostra 
vigor para se manter em ascensão.
 
NF - Na sua visão, o Oeste baiano é mesmo 
um novo eldorado nacional?
Oziel - Baseado na economia alavancados 
pelo algodão, milho e a soja, que encontram 
terras férteis para se desenvolver, além das 
condições naturais favoráveis, domínio tec-
nológico por parte de todos os produtores, 
plena liquidez, inclusive com comercialização 
antecipada, como afirma o engenheiro agrô-
nomo Luiz Stahlke, assessor de agronegócio 
da Associação de Agricultores e Irrigantes da 
Bahia (Aiba), aqui realmente é um eldorado 
que está apenas dando os primeiros passos.

 

NF - Como estão as estruturas de esmaga-
mento neste contexto?
Oziel - Tanto em Luís Eduardo Magalhães 
como em Barreiras, as perspectivas de novos 
investimentos são gigantescas. Em especial, 
Luís Eduardo Magalhães, que oferece uma 
série de vantagens para investimentos para 
este, e outros setores. Por isso, fica registrado 
nosso convite aos empresários, aos investido-
res para conhecerem nosso Município. Digo 
sempre que, aos que aqui chegam, não que-
rem mais sair.

NF - O Sr. tem conhecimento do Programa 
Soja Plus no Oeste da Bahia?
Oziel - É um projeto Financiado pelo Progra-
ma para o Desenvolvimento da Agropecuária 
(Prodeagro), da região, e pela Associação Bra-
sileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abio-
ve), num belo trabalho executado pela Aiba 
e Abiove, apoiados pela Universidade Federal 
de Viçosa-MG, que entre outros, promovem 

cursos sobre gestão rural e normas de saúde, 
segurança do trabalho e legislação trabalhis-
ta. É considerado pela Abiove como “um pas-
saporte para a valorização da soja no merca-
do europeu”, já acessado pelo importante e 
crescente produto baiano.
 

A BAHIA FARM SHOW 2019
PROJETA NEGÓCIOS DE

R$ 2,5 BILHÕES

NF - Como Luís Eduardo Magalhães está 
preparado para a Farm Show 2019?
Oziel - Cada ano com seu vigor renovado e 
amplo sucesso. Vamos abrir espaço para de-
bates sobre os temas mais atuais do setor 
com especialistas e produtores; a Bahia Farm 
Show vai reunir este ano, mais de 300 expo-
sitores e 700 marcas e produtos, com as ino-
vações tecnológicas, proporcionar negócios e 
aquecer a economia.
 
NF - Pode-se dizer que, o Bahia Farm Show, 
é uma marca que veio para ficar?
Oziel - Sem dúvidas. Esta marca reafirma nos-
sa feira entre as maiores do Brasil no agrone-
gócio e evidencia ainda a força do setor em 
reação produtiva na região. Somos protago-
nistas na recuperação da economia nacional. 
O evento realizado no Complexo Bahia Farm 
em nosso Município, de 28 de maio a 01 de 
junho, vai reunir mais de 150 mil pessoas, 
não só da região e outros Estados, mas de 
várias partes do mundo recepcionados por 
cerca de 3 mil pessoas na organização e no 
atendimento.  Produtores, expositores e pro-
fissionais relacionados às cadeias produtivas 
têm grandes oportunidades de trocar expe-
riências e conhecimentos, observar novas op-
ções tecnológicas e assim, estabelecer condi-
ções para ampliar investimentos e eficiência 
no setor.
 
NF - Quais serão as grandes propostas e par-
ceiros da Farm Show para este ano?
Oziel - Além de trazer as últimas novidades 
em máquinas e equipamentos, os visitantes 
vão poder conferir os avanços de tecnologias 
para as diversas atividades, como agricultura 
de precisão, modernos sistemas de gestão e 
irrigação inteligente. Por meio da Fundação 
Bahia e da Embrapa, ao lado da Aiba e da 
Abapa, foi lançada no ano passado, a primeira 
cultivar transgênica de algodão, produzida na 
região. A integração lavoura-pecuária estará 
presente, com leilão de animais; ações sociais 
serão reforçadas, com mais adesões ao fundo 
regional do setor (Fundesis); e apoio a estru-
tura (Complexo de Alimentos) em Fazenda 
Modelo do Projeto Jovem Aprendiz. Por isso, 
renovamos o convite e estamos preparados 
para receber com alegria expositores e visi-
tantes.

NF - Sua mensagem para 2019
Oziel - De muita saúde e Deus no coração de 
todos, foco e trabalho. Muito trabalho, pois o 
trabalho enriquece a pessoa, fortalece o con-
ceito de cidadania, liberta do mal e propor-
ciona alegria em cada conquista não importa 
sua dimensão. Um Feliz 2019 para todos!!!

R$ 78 mil.  No caso de Formosa do Rio Preto 
e Correntina, também da área do cerrado, fi-
guram entre os cinco mais expressivos no PIB 
regional; seguido por Riachão das Neves e 
Jaborandi, além de Bom Jesus da Lapa, Santa 
Maria da Vitória e Barra, da área dos vales, 
com maior ênfase para agricultura familiar e 
pecuária.
 
NF - Como o Sr. analisa o futuro dos muni-
cípios com as maiores rendas da região, na 
geração de tributos?
Oziel - Informações da Associação de Agri-
cultores e Irrigantes da Bahia (AIBA) indicam 
que entre 2000 e 2015, Formosa do Rio Preto 
e Correntina aumentaram a arrecadação de 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS), e outros, em níveis superio-
res a 650%, Luís Eduardo Magalhães na faixa 
de 550% e São Desidério e Barreiras acima de 
200%, além de incrementarem o Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM).

 

NF - Entre as colheitas, o algodão é o que 
mais promete rendas na safra 2018/2019?
Oziel - Aguarda-se uma grande produção, 
graças ao clima e ímpeto dos produtores que 
fizeram nascer e desenvolveram essa região 
como uma das grandes expressões do agro-
negócio.  A área plantada com destaque para 
o algodão, soja e milho, deve crescer mais de 
6% e com isso, aproximar dos 8,4 milhões de 
toneladas que somadas às outras culturas, 
estima-se, sgundo projeções mais de 8,7 mi-
lhões de toneladas.
 
NF - O algodão representa a maior produ-
ção no País. Pode crescer mais ainda?
Oziel - Pode e vai, veja que, o rendimento 
de 310 arrobas por hectare, quase dobrou o 
resultado alcançado na etapa anterior. Com 
190 mil hectares plantados, a área mais baixa 
dos últimos anos, a produção de algodão em 
caroço (capulho) totalizou 883,5 mil tonela-
das no Oeste (353 mil toneladas de pluma), 
enquanto no Estado, incluindo a região pro-
dutora no Sudoeste, foram cultivados 201,6 
mil hectares e colhidas 937,5 mil toneladas 
(AIBA, ABAPA).área plantada com destaque 

para o algodão, soja e milho, 
deve crescer mais de 6%...

Quanto a ferrovia, vale
destacar que está com 900 km 

em construção até Salvador

Digo sempre que, aos que
aqui chegam, não querem

mais sair.

ENTREVISTA

OZIEL OLIVEIRA -  Prefeito pela terceira vez de Luís Eduardo Magalhães, fala com conhecimento e otimismo  
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LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BAHIA

Terra de todas as colheitas
Vamos conhecer mais...

Plantar, colher 
e respeitar o
meio ambiente

ESPORTE E SAÚDE - Atividades para todas as idades 
ajudam a formar uma comunidade saudável

Só para ter uma ideia, o crescimento 
econômico de Luís Eduardo Magalhães 
chegou a 300% em 10 anos. O Município 
é a 8ª economia do Estado, caminha a 
passos largos para ocupar a 6ª posição 
graças a sua produção agrícola e de fi-
bras, além de alimentar os brasileiros, 
é exportada para mais de 40 países ao 
redor do mundo. A industrialização e 
os avanços tecnológicos fazem com que 
90% de toda a soja produzida no Oes-
te da Bahia sejam beneficiadas em Luís 
Eduardo Magalhães, que possui renda 
per capta e PIB (Produto Interno Bruto) 
com índices entre os mais altos do País.
A produtividade é crescente na região, 
com destaque para as culturas de soja, 
algodão, milho, arroz e café. O aces-
so às tecnolo-gias, que passaram a ser 
empregadas no campo em larga escala, 
é responsável por esse crescimento ex-
ponencial. A produção que não para de 
crescer deu ao município do título de 
“Capital do Agronegócio”.
 

HISTÓRICO
Emancipada em 30 de março de 2000, a 
cidade de Luís Eduardo Magalhães vem 
se destacando pelo desenvolvimento 

de ações e políticas públicas fundamen-
tais para a consolidação do desenvolvi-
mento sustentável. Investimentos em 
infraestrutura urbana e rural, serviços 
públicos eficientes, saúde estruturada e 
educação do básico ao ensino superior 
têm contribuído para aumentar a quali-
dade de vida da população. 
De acordo com dados do IBGE (Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística), 
em 2018 a população estimada de Luís 
Eduardo Magalhães era de 84.753 ha-
bitantes. Ocupa uma área de 4.018,778 
km², o que representa quase 10% do 
território baiano e está localizado a uma 
distância de 947 quilômetros a oeste da 
capital Salvador. 
A cidade é planejada em sua totalidade, 
organizada em quadras e bairros setori-
zados, como prevê o PDU (Plano de De-
senvolvimento Urbano).
 

ECONOMIA
O Prodelem (Programa de Desenvolvi-
mento de Luís Eduardo Magalhães) e o 
CIC (Centro Industrial do Cerrado) têm 
incentivado e atraído investimentos dos 
mais diversos setores. No parque indus-
trial do Município, estão instaladas em-

INDICACORES ECONÔMICOS
PIB: R$ 4.349.783 mil (IBGE/2015)
PIB PER CAPITA: R$ 55.074,20
8ª ECONOMIA DA BAHIA

EDUCAÇÃO LEVADA A SÉRIO
Com 43 unidades escolares, a Rede Pú-
blica de Luís Eduardo Magalhães tem 
como foco o aprendizado de qualidade 
e atende milhares de crianças a partir 
dos três anos até a conclusão das séries 
iniciais do Ensino Fundamental.
O Município oferece ainda alfabetização 
para jovens e adultos, escolas de campo, 
profissionalizantes e ensino superior. Há 
inclusive um campus da UFOB (Univer-
sidade Federal do Oeste da Bahia) ins-
talado em Luís Eduardo Magalhães que 
oferece curso para aqueles que buscam 
uma graduação superior.
 

 EM NÚMEROS
08 creches
14 escolas com educação infantil
29 escolas com educação fundamental
06 escolas com educação de jovens
e adultos
05 escolas de campo
04 escolas públicas de ensino médio
06 escolas privadas de ensino médio
01 instituição pública federal de ensino 
superior
05 instituições privadas de ensino sup.
 

MEIO AMBIENTE
Sustentabilidade. Essa é a palavra de 
ordem e uma das grandes metas esta-
belecidas em Luís Eduardo Magalhães. 
O foco é promover equilíbrio entre o 
econômico, o social e o ambiental, por 
meio do estímulo à ampliação e ao apro-
fundamento da consciência pela educa-
ção ambiental. Para atingir os objetivos, 
o Município implantou e mantém em 
funcionamento uma série de programas 
ambientais.
 

PAISAGENS DE 
TIRAR O FÔLEGO

Repleta de belezas naturais, a região 
Oeste da Bahia possui uma série de pon-
tos turísticos com paisagens de tirar o 
fôlego. São cachoeiras, trilhas e grutas 
que colocam turistas e moradores em 
contato direto com a natureza. As belas 
cachoeiras proporcionam lazer, garan-
tem qualidade de vida e aventura aos 
seus moradores e visitantes.
Luís Eduardo Magalhães oferece ainda, 
além das belezas naturais, turismo de 
negócios. A cidade possui um calendário 
de eventos que a colocam em posição 
de destaque que vão além das fronteiras 
do Estado. Um exemplo disso é a Farm 
Show, evento tecnológico do agronegó-
cio que acontece sempre entre os meses 
de maio e junho.

presas que são líderes em seus segmen-
tos, entre elas quase 20 multinacionais, 
com destaques para a ABC e Dreyfus 
– ADM, Bunge, Cargil e Louis Dreyfus, 
Columbia, AESA, Coringa, Yara Galvani, 
Mauricéa e Frilem, entre outras.
O comércio é outra atividade econômi-
ca que cresceu e se estabeleceu rapida-
mente no município. Mesmo assim, ain-
da há espaços para novos investimentos.
As políticas públicas adotadas têm bus-
cado incentivar o crescimento do setor.
Luís Eduardo Magalhães está inserido na 
região Oeste da Bahia, que é composta 
por 39 municípios que, juntos, somam 
28,5% de todo o território do estado. 
A principal atividade agrícola do Oeste 
baiano é a produção de grãos, com 96% 
da área cultivada o que representa 2,3 
milhões de hectares.
Toda a área da região é privilegiada com 
forte presença de água superficial e 
subterrânea. Os rios Corrente e Grande 
compõem a bacia hidrográfica, formada 
por mais de 32 rios perenes, que con-
tribuem com a bacia do São Francisco, 
principal rio do Nordeste brasileiro.
 

 RESPONSABILIDADE SOCIAL
Impulsionado por políticas públicas e 
pelo espírito empreendedor de seus 
moradores, Luís Eduardo Magalhães ex-
perimentou um crescimento econômico 
acelerado e, com isso, atraiu emigrantes 
de todo o Brasil. Isso levou a administra-
ção pública a implantar programas com 
o objetivo de garantir a dignidade e qua-
lidade de vida para todos.
A Gestão Municipal estruturou a Rede 
de Proteção Social com o PROGRAMA 
REDE DO BEM, que é o entrelaçamen-
to de ações envolvendo todas as secre-
tarias num tear que tece Projetos que 
amparam, protegem e preparam para o 
avanço social o cidadão desde o ventre 
até a sua idade máxima.
Gestantes, crianças, famílias, jovens, 
adultos e pessoas da terceira idade 
são contempladas com os projetos. En-
tre eles destaca-se o “Mãe e Filho com 
Amor”, “Povo Forte”, “Ponto Cidadão”, 
entre outros. No Promati (Programa 
Municipal de Atendimento à Terceira 
Idade), os pioneiros contam com o aten-
dimento especializado de um médico 
geriatra, que realiza consultas médicas 
toda quarta-feira, das 8h às 16h, com 
fisioterapia exclusiva, atividades físicas, 
atividades culturais como canto, música, 
dança, teatro, recreação e encontros de 
confraternização.
Mas, o principal foco da REDE é o com-
bate prévio da violência e da marginali-

dade, quando descentraliza em centros 
organizados em todos os Bairros o en-
volvimento das crianças, adolescentes e 
jovens em atividades culturais e esporti-
vas no contraturno escolar, entre estas 
escolinhas de futebol, judô, muay thai, 
capoeira, ballet, violão, teclado e bate-
ria, jiu-jitsu e formação tecnológica atra-
vés dos centros de informática.
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CAPITAL DO
AGRONEGÓCIO

BAHIA FARM SHOW -  Luís Eduardo Magalhães, destaca-se com o maior evento do Agronegócio do Nordeste  

BAHIA FARM SHOW: INOVAÇÃO
E TECNOLOGIA AO CAMPO

A maior feira do agronegócio das re-
giões Nordeste e Norte do Brasil acon-
tece todos os anos em Luís Eduardo 
Magalhães. A Bahia Farm Show já se 
consolidou como uma das maiores fei-
ras do Brasil e atrai, a cada edição, um 
público de milhares de pessoas de todo 
o Brasil.
Com cinco dias de duração, o evento 
tecnológico acontece sempre entre os 
meses de maio e junho e alcança nú-
meros que impressionam. Neste ano, o 
evento está programado para acontecer 
de 28 de maio a 1º de junho.
Na última edição, o volume de negócios 

to tem como foco fomentar e diversifi-
car a matriz industrial e agroindustrial 
do Estado. Com o programa é possível 
abater até 90% do ICMS (Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços).
Por estar inserido dentro da área da Su-
dene (Superintendência do Desenvolvi-
mento do Nordeste), os empreendedo-
res que se instalarem na cidade poderão 
ainda ter como incentivo o abatimento 
de até 75% do Imposto de Renda.
E a cidade que mais cresce no Brasil bus-
ca novos parceiros para investimentos 
que estejam dispostos a empreender 
em vários segmentos econômicos para 
atender as demandas dos mais variados 
mercados. 

A PRODUÇÃO AGRÍCOLA
Município com vocação agrícola, Luís 
Eduardo Magalhães, possui um agro-
negócio forte e em ampla expansão. A 
região oeste baiana, com seus mais de 
dois milhões de hectares, exporta a pro-
dução para todo o mundo. A cidade está 
inserida na região Matopiba, considera-
da a grande fronteira agrícola nacional 
da atualidade que reúne parte dos es-
tados do Maranhão, Tocantins, Piauí e 
Bahia. Mas o que a região produz?

LUCRATIVA E ABENÇOADA SOJA
A soja é o principal grão cultivado e 
ocupa 69% da produção regional. De 
toda a soja produzida, 47% vai para o 
mercado internacional, principalmente 
a China (66,39%), Japão (11,63%) e 
países baixos (8,54%). Isso representa 
1,5 milhão de toneladas exportadas que 
rendem US$ 418,8 milhões.
A produção agrícola é exportada por 
dois portos da Bahia (Salvador e Ilhéus) 
e de outros estados como os de Vitória 
(ES), São Luís (MA), Santos (SP) e
Paranaguá (PR). Luís Eduardo Maga-
lhães beneficia 90% da produção de 
soja do estado.

 

chegou a R$ 1,89 bilhão. Realizada em 
uma área de 250 mil metros quadrados, 
a Bahia Farm Show atrai, em média, 
250 expositores e proporciona três mil 
empregos diretos e indiretos durante o 
evento.
 

HISTÓRICO
Bahia Farm Show é a maior vitrine do 
agronegócio do Norte e Nordeste do 
Brasil e hoje está entre as três maiores 
do país em volume de negócios. Dela fa-
zem parte as maiores empresas de má-
quinas, implementos, insumos, aviação 
e serviços, o que torna a feira baiana 
uma excelente oportunidade de realizar 
negócios, promover a sua marca e ficar 

em dia com as novidades do mercado.
Além de vitrine, a Bahia Farm Show tam-
bém é palco de tomada de importantes 
decisões para o setor, já que a feira faz 
parte dos compromissos dos governan-
tes, executivos públicos, CEOs de em-
presas, e muitos outros.
 

EXPOLEM
Outro grande evento realizado na cida-
de e que atrai visitantes de outros esta-
dos é a Expolem, maior feira de negó-
cios e entretenimento do oeste baiano. 
O evento é realizado por meio de uma 
parceria entre a Prefeitura e a Acelem 
(Associação Comercial e Empresarial de 
Luís Eduardo Magalhães).
A Expolem ocorre no segundo semestre 
do ano, reúne expositores do comércio 
e serviços e proporciona aos comercian-
tes a oportunidade de aumentar suas 
vendas e ampliar sua rede de clientes.
Para o público, a feira é uma atração a 
parte e reúne famílias inteiras que, além 
das compras, aproveitam o evento para 
participar de apresentações artísticas e 
visitar o espaço gastronômico.
 

CENTRO INDUSTRIAL
Não é apenas o agronegócio que move 
a economia de Luís Eduardo Magalhães. 
A cidade baiana também se destaca na 
indústria, e seu posicionamento geográ-
fico contribui para o desenvolvimento 
do setor industrial. Situado a sete qui-
lômetros da região central da cidade, às 
margens da Rodovia 242, o (CIC) Centro 
Industrial Cerrado abriga mais de 50 em-
presas dos mais diversificados segmen-
tos.
O CIC é um parque industrial criado em 
2001 com o propósito de fornecer a in-
fraestrutura necessária ao desenvolvi-
mento do setor. O local, que possui 320 
hectares, tem toda a infraestrutura ne-
cessária para o funcionamento das em-
presas e a expansão industrial.
Entre as empresas instaladas no CIC, 
algumas se destacam como Bunge Ali-
mentos, Indústrias Reunidas, Coopera-
tiva Cooproeste, Louis Dreyfus Algodão, 
Dow Agrosciences, Cargil S/A, e outras.
 

INCENTIVOS
O Prodelem (Programa de Desenvolvi-
mento de Luís Eduardo Magalhães) pro-
porciona incentivos fiscais e apoio irres-
trito para empresas que se instalarem 
no município. Entre esses incentivos 
destacam-se o abatimento ou isenção 
do IPTU (Imposto Predial e Territorial 
Urbano) e a redução da alíquota do ISS 
(Impostos Sobre Serviço), por prazo in-
determinado.
Também há incentivos estaduais por 
meio do Desenvolve - Programa de De-
senvolvimento Industrial e de Integração 
Econômica do Estado da Bahia. O proje-

BUNGE ALIMENTOS - Luís Eduardo Magalhães já faz parte de grandes emrpesas e tem espaço para outras

BAHIA É MAIS BRASIL

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BAHIA
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BRASIL

 ALGODÃO
Em uma área de 227 mil hectares, a 
região Oeste da Bahia produz 98% de 
todo o algodão do estado. Nos últimos 
cinco anos, em média, 53% da pluma 
foi destinada ao mercado interno, 70% 
com destino à região Sudeste e 95% 
do caroço aos mercados do Norte e do 
Nordeste.
Turquia, Vietnã, Indonésia e China im-
portam, juntas, 59% da produção. A 
qualidade da fibra se destaca entre as 
melhores do mundo, pela uniformidade 
dos fios, cor e pureza. Essa qualidade é 
definida por padrões nacionais, atesta-
dos em centros especializados, através 
de instrumentos e classificação visual.

 MILHO
Com produção superior a 930 mil ton, 
o milho é outro grão que vem se des-
tacando cada vez mais e ganhando 
espaço em um solo fértil, com uso de 
tecnologia de ponta e boas práticas dos 
produtores rurais. Isso faz com que a 
produtividade média seja 181% supe-
rior à nacional. As lavouras de milho 
do Oeste da Bahia representam 31% da 
área plantada do estado.

CAFÉ
O café tipo arábica encontrou na região 
Oeste da Bahia as condições apropria-
das de desenvolvimento. São 15 mil 
hectares de cultivo da cultura na região. 
Com sabores a aromas reconhecidos 
no mercado internacional, a produção 
vem ganhando palada-res em diferen-
tes regiões. Fatores como altitude em 
torno de 750 metros solo plano, tem-
peraturas favoráveis e alta luminosida-
de são os diferenciais responsáveis pela 
excelente qualidade do café produzido 
na região. Por meio do INPI (Instituto 
Nacional da Propriedade da Indús-tria), 
a região deve contar com IG (Indicação 
Geográfica), o que vai valorizar o pro-
duto com a Indicação de Procedência 
Oeste da Bahia. O selo agrega valor ao 
café regional, diferenciando no merca-
do por seu aroma levemente frutado e 
floral, equilibrando doçura e acidez.

BOVINOCULTURA
A região Oeste da Bahia, liderada pelo 
Município de Luís Eduardo Magalhães, 
não é apenas destaque na agricultu-
ra, mas possui um crescente espaço 
na produção pecuária que se desenha 
com um futuro promissor. Devido a 
disponibilidade de grãos, o gado pode 
ser criado em regime de confinamento. 
Isso tem proporcionado a criação de 
novilhos superprecoces, com carne de 
qualidade superior.
O rebanho bovino no estado é compos-
to por mais de 1,7 milhão de animais 
e movimenta aproximadamente R$ 250 
milhões ao ano. Em Luís Eduardo Ma-
galhães está instalado um laboratório 
para a transferência de embriões bovi-
nos, com o objetivo de melhorar o pro-
cesso de reprodução de alta qualidade.
 

AVICULTURA
Nos últimos cinco anos, o volume de 
produção de frango cresceu 42%, pe-
ríodo em que o aumento médio das 
exportações brasileiras da carne foi de 
aproximadamente 70%. O Brasil é o 
maior exportador mundial de frangos 
e Luís Eduardo Magalhães está creden-
ciado a desenvolver, de forma compe-
titiva, um complexo agroindustrial de 
aves. Para quem pretende investir em 
curto, médio e longo prazo encontra 
em Luís Eduardo Magalhães as condi-
ções ideais, solidez e confiabilidade.

AGRICULTURA EM NÚMEROS

CULTURAS

SOJA

ALGODÃO

MILHO

CAFÉ

OUTRAS

TOTAL

ÁREA (HA)
2017

1.580.000

192.000

180.000

11.362

397.000

2.360.362

5.119.200

892.800

1.404.000

27.200

210.000

7.653.200

PERSPECTIVA
PRODUÇÃO (T) 2018

5.376.000

1.209.000

1.386.000

27.000

220.000

8.218.000

PECUÁRIA EM NÚMEROS

CRIAÇÃO

BOVINO

SUÍNO

OVINO

AVIÁRIO

TOTAL

ABATE/ANO

36.000

4.000

840

23.508.000

23.548.840

INSPEÇÃO

SIE

SIM

SIM

SIFE/SIM

PRODUÇÃO (T)
2017

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BAHIA
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Moderno
Aeroporto

Entroncamento rodoferroviário

BAHIA

PIAUÍ

MARANHÃO

TOCANTINS

Oceano
Atlântico

Principais Rodovias
BR 020
BR 242
BR 135
BA 459
BA 460

Luís Eduardo
Magalhães

Ferrovia
Jequié

Brumado

Palmas

Ilhéus
Brasília

Salvador

BR 242

BR 101

BR 101

BR 242

BR 020

BR 020

BA 459

BA 460

BR 135

BR 135

BR 135

BR 135

O AEROPORTO DE LUÍS EDUARDO MA-
GALHÃES fica na BR- 242, próximo ao 
Centro Industrial, a cerca de 11 km do 
centro da cidade que fica na região oes-
te do Estado da Bahia. 
Além deste aeroporto público o muni-
cípio conta com 6 aeroporto privados, 
sendo o mais importante localizado no 
Bairro Jardim das Oliveiras, na região 
leste da cidade, que conta com pista 

As principais empresas concessioná-
rias para o transporte público, princi-
palmente em escala intermunicipal e 
interestadual pelo sistema de rodovias, 
operam e tem como ponto de referên-
cia o Município de Luís Eduardo Maga-
lhães.
Vale destacar as boas rodovias que são 
conservadas pelo Governo da Bahia, 
bem como a topografia que colabora 
extensivamente para o desepenho de 
uma viagem tranquila, quer pelos mo-
dernos ônibus, pelos veículos particu-
lares e pelo trecho aéreo que cresce 
cada vez mais pela grande procura, mo-
tivados pelo PIB de Luís Eduardo Maga-
lhães que puxa toda a região do famoso 
Matopiba.

CENTRO DE ABASTECIMENTO
Em breve, o Município vai contar com o 
sistema de ferrovia que está em cons-
trução e vai proporcionar o escoamento 
dos excedentes das grandes safras para 
a exportação e desta forma também, a 
cidade está preparada para atuar como 

asfaltada de 2 km e operação diurna e 
noturna.

SIGLA: SSQZ (ICAO)

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:  Lati-
tude - 12° 06’ 23”S – Longitude - 45° 
53’ 42” W

PISTA: Asfaltada com 1300 m de com-

primento por 28 m de largura e a 775 
m de altitude

OPERAÇÃO: Diurna por aproximação 
visual
EMPRESAS AÉREAS: operando voos co-
merciais regulares neste aeroporto

TÁXIS AÉREOS: Consulte relação de tá-
xis aéreos na Bahia

Centro de Distribuição e Abastecimen-
to para toda a região do Matopiba.
Para o prefeito Oziel Oliveira, “existe 
todo um planejamento para transfor-
mação de grande parte da produção e 
assim, poder atender ao mercado na-
cional e mesmo internacional com mui-
to mais ganho de qualidade e agregar 
valores aos produtos da terra”.

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA



Nova Fase  | 1716 |  Nova Fase

R E V I S T A

FUNDADA EM 04 DE DEZEMBRO DE 1984

O que é que a Bahia tem...

Edição 464 - Janeiro/2019
Foto de capa: Rodolpho Ramina

 EXPEDIENTE
José Ivaldece Pereira

Editor (MT/DRT/PR 6084)
(45) 99912-7639

contato@revistanovafase.com.br

Claudete Pereira
Diretora e Colunista

claudete@revistanovafase.com.br

Andressa Regina Cassol
secretaria@revistanovafase.com.br

Carolina Maffei Mincarone
artes@revistanovafase.com.br

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

Julia Inomata (Café & Elas)
Cristina Lira (Turismo & Destaques)
Luana Antunes (Estética & Saúde)

Colaboradores
César Pilatti

Guilherme Vieira
Dr. Diego Rovaris 

Luiz Carlos da Cruz
Paulo Azzolini - Curitiba

Sergio Cardoso - Assunción - Paraguai

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

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

CNPJ: 80.192.537/0001-30
www.revistanovafase.com.br

Artigos assinados e conteúdo publicitário 
são de responsabilidade de seus autores.

Rua Paraná, 2361 - Centro
Edifício Felipe Adura, 1º Andar - Conjunto 101

85.812-011 - Cascavel-PR - Brasil
(45) 3037-1202 / 99912-7639

99987-1208 / 99817-5949

Distribuição
Via Correio - Boys Express

Circulação
Paraná - Santa Catarina

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

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1998
Artigo 5º, IX - é livre a expressão da atividade 

intelectual, artística, científica e comunicação, 
independente de censura ou licença.

Foto de Capa:
SERGIO SANDERSON
Fone: 45 99971-5802

Agradecimentos aos profissionais da
Agência de Propaganda As Marias da cidade de

Luís Eduardo Magalhães

CASCAVEL GANHA 
MODERNA CLÍNICA 

DE ESTÉTICA

M
ai

o
 2

0
18

 -
 A

no
 3

3 
- 

E
d

iç
ão

 4
57

 -
 R

$
 1

5,
0

0
 -

 E
xt

er
io

r 
U

$
 5

,0
0

  -
 w

w
w

.r
ev

is
ta

no
va

fa
se

.c
o

m
.b

r

REVISTA DE INFORMAÇÃO

GRAMADO-RS 
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ano todo para você

PONTA GROSSA 
500 dias de  gestão e 
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ESLOVÁQUIA  
25 ANOS DE PAÍS 
Embaixador Milan Cigan
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"A HONG KONG 
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PARANÁ
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DO BRASIL
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MUNICIPALISTA
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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

Aos que ainda julgam mal a Bahia, apesar de seu litoral glamuroso, achando que 
ela só tem samba, suor e cerveja a oferecer, saibam que nem só de cacau são 
feitas as colheitas daquele estado. A Bahia, na verdade, esconde por trás da faixa 
litorânea - ou melhor, escondia - uma região para atividades agrícolas com as ter-
ras mais férteis do mundo, com clima apropriado para assegurar fartas colheitas 
que vêm fazendo a alegria dos baianos e, principalmente, dos sulistas que acam-
param por lá nos últimos vinte anos e hoje colhem de tudo, enquanto suas rendas 
não param de crescer.
Aliando tecnologia e alta produção, toda uma infraestrutura ganha destaque no 
Oeste baiano, com obras gigantescas que vão desde o armazenamento nas fazen-
das  - que servem de modelo para qualquer lugar do mundo - passando pela edu-
cação, saúde, segurança, rodovias, aeroportos e ferrovia. Este último, em linha de 
construção de 900 km, vai despejar no porto de Salvador e Vitória grande parte 
da produção para exportação de grãos e fibra de algodão com a maior produção 
do país. 
Além disso, o destaque vai para o algodão que, para cada tonelada de soja produ-
zida, rende dez vezes mais em valores de mercado na mesma área plantada, o que 
tem motivado os sulistas para novas formas de investimentos.
Com áreas planas por dezenas de quilômetros, as fazendas do Oeste da Bahia são 
um verdadeiro eldorado e ganham destaque pelas gigantescas máquinas que pre-
param o terreno, fazem as plantações e dão um show à parte nas colheitas, onde é 
possível observar a parceria dos fazendeiros num trabalho conjunto e direcionado 
de aproveitamento das safras.
De fato, a Bahia impressiona, principalmente a região Oeste, que cresce muito 
acima da média e ainda oferece muito espaço aos que estão à procura de áreas 
para investimentos seguros, rentáveis e mercado assegurado na balança comer-
cial brasileira. Frente a tal desenvolvimento, a revista Nova Fase destaca uma 
parte para mostrar as maravilhas baianas nesta edição.

EDITORIAL
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ALVARO DIAS PARA PRESIDENTE DO SENADO 
Um legislativo independente na esteira da interdependência dos poderes. Rejeição a qual-
quer tentativa de invasão de competência da parte do Judiciário. Antecipação aos fatos com 

agilidade no ato de legislar. 
Devolução de medidas provisó-
rias inconstitucionais e cumpri-
mento rigoroso do calendário 
de votação. Valorização  das 
iniciativas dos parlamentares 
priorizando-as quando ocorrer 
coincidência com as propostas 
do executivo. Legislativo rein-
ventado com respeito da socie-
dade. São algumas das ideias 
que modestamente creio, de-
vam presidir o novo Senado que 
emergiu das urnas. Estaremos 
juntos certamente nessa em-
preitada. Abraços e ótimo man-
dato a todos - Alvaro Dias, à sua 
disposição.

O BRASIL QUE QUEREMOS...
Preparar a terra, plantar, adubar, corrigir e combater a 
invasão das pragas, olho no sol, ouvido nos trovões que 
prenunciam chuvas, alimentar as plantas. É assim a vida 
de milhares de brasileiros que levantam cedo, vão para 
a lida e anonimamente, ajudam a aquecer a economia 
do Brasil. É assim que vi o Oeste da Bahia, onde reina 
paz, saúde, segurança, trabalho e prosperidade!

MAIS EMPREGOS 
PARA CASCAVEL

O prefeito  Leonaldo Paranhos, (D), foi abra-
çar o presidente da Lar Cooperativa, Irineo 
da Costa Rodrigues, em recente evento em 
Cascavel. Afinal, a Lar já está atuando firme 
no Município e faz contagem para acomodar 
3300 funcionários neste início de 2019 o que 
vai exigir de ambos, reciprocidade no traba-
lho e nas ações. 

FAB NO CHÃO
Um Comandante da LATAM, que mora em 
Teresina, mandou mensagem afirmando que 
pilota avião para Brasília desde 2005 e NUN-
CA tinha visto isso! Toda a frota do Grupo 
de Transporte Executivo da FAB (GTE), que 
transporta os ministros e outras autoridades 
do governo, no chão em pleno sábado.
Nossa reportagem conferiu, e a resposta foi 
de que, isto ocorreu pela primeira vez na his-
tória da Fab.  “Pátria Amada Brasil”. 

JAIR ARAGÃO
EM BRASÍLIA

Raquel Dodge, Procuradora da República, 
recebendo seu amigo e causídico casca-
valense, Jair Aragão, que foi dar um giro 
por Brasília, onde visitou outros membros 
dos Três Poderes e manteve importantes 
contatos na área governamental, visando 
parcerias em prol do desenvolvimento 
socioeconômico das cidades de Cascavel 
e Foz do Iguaçu, onde ele mantém uma 
série de atividades.  

FAISAL 
HAMMOUD COM 

BOLSONARO 
Presidente da República, 

Jair Bolsonaro, recebeu 
o Cônsul Honorário da 

Eslováquia, que representa 
aquele país no Rio de 

Janeiro, empresário 
Faisal Hammoud que 

comanda o grupo Monalisa 
Internacional

JOSÉ IVALDECE PEREIRA
contato@revistanovafase.com.br

Em concorrida solenidade de posse do corpo diretivo do Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná para o biênio 2019-2020 , realizada no último dia 23 de janei-
ro, no plenário da corte em Curitiba, foram empossados os conselheiros Nestor 
Baptista (presidente), Fabio Camargo (vice-presidente) e Ivens Linhares (correge-
dor-geral). Eles foram eleitos em 12 de dezembro, na última sessão de 2018 do 
Pleno do TCE-PR para uma gestão de dois anos.
Comandada pelo conselheiro Durval Amaral, que presidiu a corte de contas para-
naense no biênio 2017-2018, a cerimônia foi transmitida ao vivo pelos seguintes 
meios: TV Assembleia, Portal do TCE-PR na internet, Youtube e Facebook. Nestor 
Baptista, que em setembro deste ano, completará 30 anos como conselheiro, 
exercerá a presidência do Tribunal pela terceira vez. As demais foram nos biênios 
1994-1995 e 2007-2008 quando realizou imporantes avanços.

NESTOR BAPTISTA
PRESIDE O TC-PR
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Além dos mais de 108 motivos entre ações e
obras, Cascavel tem mais um excelente moti-
vo para comemorar 2019. A Capital do Oeste
chegou aos seus 67 anos no dia 14 de no-
vembro do ano passado, classificada como a 
23ª melhor do Brasil “para fazer negócios” 
entre os municípios com mais de 100 mil 
habitantes, deixando para trás pelo menos 
sete capitais brasileiras em estudo recente 
produzido pela Urban Systems para a revista 
Exame, que analisou fatores sociodemográ-
ficos, econômicos, de saúde, educação, in-
fraestrutura, financeiro e transporte de 310 
municípios para definir o ranking.
No Paraná, nove cidades foram classificadas.
Cascavel está em terceiro lugar, ficando atrás
apenas da capital, Curitiba, e de Maringá e à
frente de Londrina, Toledo, Umuarama, 
Araucária, Guarapuava e Foz do Iguaçu. Em 
apenas um ano, Cascavel subiu 17 posições; 
em 2017, ocupava a 40ª posição neste mes-
mo ranking.
“É um grande prêmio. Estamos avançando, 
gerando emprego e renda e dando um salto
significativo em importantes áreas que im-
pactam o desenvolvimento econômico e so-
cial, atraindo os investidores. O empreende-
dor está cada vez mais acreditando na nossa
cidade. Ele perdeu o medo de investir aqui”,
avalia o prefeito Leonaldo Paranhos.

BOM MOMENTO
Nesse sentido, lembra o prefeito, o Conselho

de Desenvolvimento Econômico Sustentá-
vel de Cascavel tem um papel fundamental 
por ajudar a planejar a cidade do futuro. O 
conselho é formado por 65 entidades or-
ganizadas que contribuem para o avanço 
integrado das diversas áreas. “Precisamos 
pensar Cascavel de forma continuada, com 
planejamento para melhorar a qualidade 
de vida das pessoas, trazendo solução para 
os problemas que diariamente nos impõem 
grandes desafios, desafios que só vamos 
vencer trabalhando de forma integrada, or-
ganizada, planejada”, ressaltou.
O prefeito avaliou ainda que “Cascavel vive 
um bom momento”, ocupando posição de 
destaque no cenário estadual, nacional e no
próprio Mercosul. “E isso não é fruto só da 
nossa gestão, mas de uma série de envolvi-
mentos da sociedade e também de outros 
governos. Agora, estamos no ritmo de con-
solidação e, claro, com algumas ações que 
ajudam a avançar ainda mais”.
Entre estas ações, Paranhos destacou a bus-
ca constante pela agilidade, pela desburocra-
tização.
“Estamos lançando o ‘Alvará Fácil’. Ninguém 
vai mais esperar seis meses, ou um ano. Com 
15 dias estará autorizado e as pessoas po-
derão construir sua casa, sua empresa. Isso 
gera emprego, gera circulação de receita, 
movimenta a economia e faz com que Casca-
vel seja ainda mais atrativa, gerando novas 
oportunidades”, completou.

BEM-VINDOS AO SHOW RURAL
DE 04 A 08 DE FEVEREIRO EM CASCAVEL

Entre os pontos que projetam positivamente
Cascavel neste cenário, Paranhos lembrou 
que “ficamos em primeiro lugar em 2017, 
no Brasil inteiro, como a cidade que mais 
aumentou o Programa Saúde da Família e, 
por consequência, em primeiro lugar como 
o município que mais aumentou a cobertura 
da atenção básica. Agora recebemos o prê-
mio de primeiro lugar do Paraná e segundo 
do Brasil em saúde bucal. Temos o novo sis-
tema de compras que tem trazido ao Municí-
pio uma economia muito grande e, por con-
sequência, musculatura para poder comprar 
mais e melhor”, comemorou.

NOVO CICLO
O prefeito de Cascavel fez questão de desta-
car que a principal cidade do Oeste tem sua 
essência na agricultura. “Não adianta querer
reinventar a roda, querer transformar a cida-
de em coisa que ela não é. A nossa essência é
agrícola”, diz Paranhos, destacando que o 
fortalecimento econômico se dará nesta 
mesma área com investimentos em tecnolo-
gia e indústria para agregar valor à produção.
O novo ciclo econômico de Cascavel, na visão
do prefeito, passa necessariamente pela 
agregação de valor à produção agrícola. “Em
vez de ir para São Paulo, para a China, agre-
gar valor aqui gera emprego, movimenta 
todos os setores da economia e promove de-
senvolvimento sustentável, ampliando ainda 
mais o leque de oportunidades que Cascavel 

já oferece de forma extraordinária”, obser-
vou.
E por respeitar essa essência, o segundo ano
da sua administração também foi marcado 
por grandes investimentos no interior por 
meio da Secretaria de Agricultura. A renova-
ção do maquinário destinado aos trabalhos 
do interior com investimentos de R$ 2,9 mi-
lhões na compra de seis motoniveladoras, 
em menos de dois anos – somando os recur-
sos de convênios e emendas parlamentares 
– representa um aumento de R$ 45 milhões 
no orçamento voltado à área rural que, su-
primindo o valor de folha de pagamento, 
representam oito anos de investimentos em 
diversos setores da área rural.

PARCERIA
“Administrar é uma questão de decisão. E de-
cidimos que o interior de Cascavel receberia
investimentos dentre as prioridades, pois o 
produtor, cansado de esquecimento, sem-
pre nos pediu apenas estradas. Penso que o 
interior precisa, sim, de estradas, mas não 
só isso: precisa de investimentos que ala-
vanquem a economia e gerem renda. Estou 
bem com a minha consciência, pois estamos 
conseguindo avançar em vários setores na 
agricultura, fazendo a nossa parte para sal-
dar a dívida que o poder público tem com o 
interior”, ressaltou o prefeito, destacando 
a grande parceria firmada com a Itaipu Bi-
nacional que viabilizou cerca de R$ 26 mi-
lhões em recursos direcionados somente 
para recuperação das estradas rurais com 
readequações, calçamento poliédrico e até 
pavimentação asfáltica que começam a pro-
mover uma grande revolução no interior de 
Cascavel.
“O desafio é ter a responsabilidade e a cons-
ciência de que temos que criar um novo ciclo

para Cascavel. A nossa essência está na pro-
dução, não podemos fugir disso. Devemos 
planejar e já está sendo feito isso: o ciclo 
de agregar valor. Colhemos muito, fazemos 
o processo de plantio, da colheita, enfren-
tamos o sol, a chuva, os imprevistos… Co-
lhemos e mandamos para industrializar em 
outros lugares. Precisamos agregar valor 
em tudo o que produzimos para que a nossa 
população possa ganhar mais com sua pro-
dução e, por consequência, gerar emprego, 
renda e qualidade de vida”, completou. 

INOVADORA E PROATIVA
De acordo com o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, João Alberto Soares de 
Andrade, “Cascavel é uma cidade proativa e 
voltada à geração de emprego e renda, o que
tem atraído cada vez mais investidores pela 
demonstração clara de uma gestão pública 
séria, comprometida e transparente, que 
soma com uma geração de empresários que
espera o apoio de um município que dê credi-
bilidade aos investidores”.
Agroinovadora, Cascavel cresceu com boas 
safras e com o aumento da produção, a partir
do melhor aproveitamento da matéria-pri-
ma. Polo cultural e educacional desde o en-
sino fundamental até a formação do doutor, 
conta com pelo menos 35 mil estudantes nas 
universidades. Paralelamente, é referência 
na formação de mão de obra especializada e 
técnica, com a participação efetiva do Muni-
cípio capacitando a população nos territórios 
com cursos profissionalizantes.
Segundo polo de saúde do Estado, Cascavel 
conta com serviços médicos e de diagnóstico
de referência para o Brasil. Em comparação 
com grandes centros, a cidade oferece atra-
tivos como mobilidade no trânsito e acesso 
logístico, poder de compra acessível, além de

estar classificada como segunda cidade mais 
limpa do Brasil e com melhor qualidade de 
vida. “Temos uma população formada por 
gente de espírito empreendedor e inovador 
e uma administração sintonizada com as 
diretrizes e propostas daqueles que querem 
crescer e empreender. Tudo isso oferece uma
visão excelente para o empreendedor”, ava-
lia João Alberto. 

MAIORES CIDADES
Anualmente a Urban Systems faz o estudo 
que é publicado pela Exame. É focado em 
regiões do País com maior oportunidade 
de crescimento, considerando condições e 
infraestrutura disponíveis. Os 310 municí-
pios analisados representam 70,4% do PIB 
brasileiro; 62,1% das empresas; 72,6% dos 
empregos formais e 56,5% da população 
brasileira.
O ranking das “Melhores cidades para fazer 
negócios” é calculado por meio da metodo-
logia de análise estatística chamada IQM®, 
ou seja, Índice de Qualidade Mercadológi-
ca, que “é construído quando o objetivo é 
prospectar e hierarquizar as melhores áreas 
potenciais para investimentos”, segundo a 
revista.
De acordo com a publicação, “o objetivo do 
Índice Mercadológico é servir como parâme-
tro para a qualificação de um determinado 
mercado, sintetizando variedade de informa-
ções populacionais, comerciais, urbanísticas,
econômicas e infraestruturais. O cálculo per-
mite que se parta de valores específicos de 
cada informação que variam em natureza, 
complexidade e unidades de medida, para se
chegar a valores ponderados que podem ser
analisados em uma mesma equação”.

A 23a CIDADE PARA FAZER NEGÓCIOS

O AGRONEGÓCIO - Contribuiu para Cascavel saltar 17 posições e hoje ocupa a 23ª  entre as cidades para grandes negócios no ranking Nacional

INFORME
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Jair Messias Bolsonaro tomou posse no 1º 
dia do ano, como novo presidente do Brasil, 
em cerimônia solene no Congresso Nacio-
nal. Hamilton Mourão foi empossado como 
vice-presidente. A ascensão de Bolsonaro ao 
cargo ocorreu sob um forte sistema de segu-
rança – mais de 10.000 agentes, entre For-
ças Armadas, polícias e setor de inteligência, 
atuaram no evento.
O clima ajudou e o público acompanhou 
atentamente. Segundo o Gabinete de Segu-
rança Institucional (GSI) da Presidência da 
República, 115.000 pessoas compareceram 
na cerimônia na Esplanada dos Ministérios.
A cerimônia de posse de Bolsonaro contou 
com delegações estrangeiras. Segundo o 
Ministério das Relações Exteriores, 46 repre-
sentações foram a Brasília para acompanhar 
os festejos. Desses, dez vieram lideradas por 
seus chefes de Estado ou governo. A princi-
pal estrela foi Benjamin Netanyahu, primei-
ro-ministro de Israel, com quem Bolsonaro 
teve um encontro fora da agenda oficial no 
Palácio do Itamaraty, antes mesmo de se en-
contrar com os líderes e representantes de 
outros países.
Nos dois discursos que proferiu em sua pos-
se, um no Congresso e outro no púlpito no 

Palácio do Planalto, Bolsonaro reviveu a re-
tórica que formou sua plataforma de cam-
panha, como o direito à legítima defesa e 
o combate a ideologias de esquerda. Aos 
parlamentares, após ser oficialmente em-
possado, o presidente prometeu partilhar o 
poder de “forma progressiva” com estados e 
municípios. Eleito numa campanha marcada 
pela polarização, Bolsonaro também falou 
em “união”.
Já com a faixa presidencial, no Palácio do 
Planalto, dirigindo-se sobretudo aos seus 
apoiadores, Bolsonaro disse que sua posse 
representa “o dia em que o povo começou 
a se libertar do socialismo, da inversão de 
valores, do gigantismo estatal e do politica-
mente correto”. O público reagia aos gritos 
de “mito”, apelido de Jair Bolsonaro entre 
seus admiradores.
Mas quem roubou a cena foi a primeira-da-
ma, Michelle Bolsonaro, que quebrou o pro-
tocolo ao discursar no parlatório do Palácio 
do Planalto – normalmente, só discursa o 
presidente que está assumindo o cargo. Ela 
falou antes do marido por meio de libras, lin-
guagem de sinais usada por surdos-mudos. 
Ao seu lado, uma tradutora vocalizava os si-
nais da primeira-dama.

BOLSONARO PRESIDENTE
O BRASIL EM NOVA FASE

Nos dois discursos que proferiu, Bolsonaro reviveu retórica de campanha

PRESIDENTE - Jair Messias Bolsonaro tomou posse como o 38º Preidente da República no primeiro dia do ano em Brasília - DF

MINISTROS
O ministério que está ajudando o presidente 
Jair Bolsonaro na administração e todo o siste-
ma federativo do Brasil foi empossado com 22 
pastas.
Pela ordem são eles:
Ony Lorenzoni, (Casa Civil); Paulo Guedes, 
(Economia); General Augusto Heleno, (Segu-
rança Institucional); Marcos Pontes, (Ciência 
e Tecnologia); Sérgio Moro, (Justiça); Tereza 
Cristina, (Agricultura); General Fernando 
Azevedo e Silva, (Defesa); Ernesto Araújo, 
(Relações Exteriores); Roberto Campos Neto, 
(Banco Central); Wagner Rosário, (Trans-
parência e CGU); Luiz Henrique Mandetta, 
(Saúde); André Luiz de Almeida Mendonça, 
(AGU); Gustavo Bebianno, (Secretaria Geral 
da Presidência); Ricardo Vélez Rodríguez, 
(Educação); General Carlos Alberto dos San-
tos Cruz, (Secretaria de Governo); Tarcísio 
Gomes de Freitas, (Infraestrutura); Gustavo 
Canuto, (Desenvolvimento Regional); Osmar 
Terra, (Ministério da Cidadania); Marcelo Ál-
varo Antônio, (Turismo); Bento Costa Lima, 
(Minas e Energia); Damares Alves, (Mulhe-
res, Família e Direitos Humanos) e Ricardo 
de Aquino Salles (Meio Ambiente).

POSSE DO PRESIDENTEENTREVISTA

Carlos Massa, o novo governador do Paraná, 
defende o que chama de “Estado necessá-
rio”, com redução de estrutura e secretarias 
(ele cortou 13 das 28 pastas), afirmou em 
entrevista ser favorável à todas as reformas.

O que há de desnecessário no Estado?
O volume de repartições. A máquina pública 
brasileira ainda tem um modus operandi da 
década de 1970, 1980, quando a tecnologia 
não estava tão presente. O que temos que 
fazer é diminuir o custo para o contribuinte. 
No Paraná, nós reduzimos de 28 para 15 se-
cretarias.

Isto acaba com o social-democrata?
Não. O Estado tem que ser um indutor para 
que as pessoas melhorem de vida, em espe-
cial nas regiões mais humildes.

Como combate os privilégios no Judiciário e 
no Legislativo?
Vou fazer o que estiver na minha alçada, tan-
to que congelei os salários do governador/
vice e dos secretários. Não posso interferir 
nos demais Poderes.

Mas o sr. pretende rever ou reduzir os re-
passes para esses Poderes?
Vamos partir para a estratégia boa convivên-
cia, criar uma agenda positiva no Paraná. 

A nível nacional, como avalia as medidas do 
governo Bolsonaro?
O grande desafio de um governante, é con-
seguir construir uma boa articulação política. 
Neste aspecto ele conta com boa equipe.

Qual sua visão na reforma da Previdência?
Os governadores têm que estar nessa pau-

ta e apoiar. A Previdência é um problema do 
país. Agora, a previdência começa acabando 
com privilégios. Até para que o cidadão fale: 
“não, realmente, todo mundo está dando um 
pouquinho de si”. Se você não acabar com os 
privilégios, a reforma passa a não ter legiti-
midade, o que seria um desastre no futuro.

Acha que deve incluir os militares?
Todo mundo e é claro, dependendo da pro-
fissão, situações com algum tipo de exceção. 
Mas tudo tem que ser discutido com profun-
didade e acima de tudo, rapidez nas ações.

Como vai estreitar a relação do Paraná com 
o Presidente Bolsonaro?
Sinceramente, estou muito motivado com 
o novo governo, pessoalmente, sempre tive 
uma relação muito próxima com o que ele 
tem pautado para o País, especialmente no 
agronegócio que representa um sustentácu-
lo da economia paranaense, assim como, na 
segurança. Também queremos fazer do Pa-
raná um centro logístico da América Latina.

O Sr. já tratou deste tema com o presidente?
Antes mesmo da posse, conversei com o ele 
sobre o projeto de uma ferrovia bioceânica, 
que vai ligar o porto de Paranaguá ao porto 
de Antofagasta, no Chile. É um ganho para 
a América Latina. Nós queremos que a Itai-
pu banque o projeto executivo, e depois se 
faça uma concessão de 40, 50 anos. Também 
falei com o ministro Paulo Guedes sobre 
concessões nos aeroportos de Foz do Igua-
çu, Londrina e Maringá e o regional do Oeste 
em Cascavel. São aeroportos que precisam 
de investimento, aumento de pista. Isso 
depende de uma decisão administrativa do 
governo federal. Estamos confiantes nestas 
propostas.

O sr. já esteve em alianças políticas à es-
querda, agora, a proposta é o combater o 
socialismo. Como vai ser?
Está claro que se faz necessário retomar uma 
outra agenda política para o país e as urnas 
mostraram issso. Nós tivemos um período 
de redemocratização no final dos anos 1980; 
depois, uma organizada na gestão pública 
com o FHC, que arredondou administra-
tivamente o país; e aí veio o governo Lula, 
com foco muito grande no social. Tirando a 
parte da corrupção, que foi uma lástima. Era 
um modelo político dominante, absoluto. O 
combate mesmo, se faz pela cultura, pelo sis-
tema educacional, por exemplo, e ouvir mais 
os reclames do povo.

Conhecido como Carlos Massa Ratinho 
Júnior, ou Ratinho Júnior, nasceu em Jan-
daia do Sul, no dia 19 de abril de 1981. 
Aos três anos de idade mudou-se com 
sua família para Curitiba. Casado com 
Luciana Saito Massa, desde 2003, com 
quem tem três filhos: Alana, Yasmin e 
Carlos Roberto Massa Neto. É filho de 
Solange Martinez Massa e do empresá-
rio e apresentador do SBT Carlos Massa, 
“O Ratinho”.
Formou-se em Marketing e Propaganda 
na Faculdade Internacional de Curitiba 
(Facinter), em 2004. Concluiu, em 2011, 
pós-graduação em Direito de Estado 
pela Pontifícia Universidade Católica de 
Brasília. Além disso, possui curso de es-
pecialização em Administração Tributária 
e Reforma Fiscal e Sociedade, pela Uni-
versidade Complutense, em Madri (Es-
panha).
Ainda jovem, começou a trabalhar na rá-
dio com o pai, com a função de técnico de 
áudio e apresentado programas na Rádio 
Massa FM. Hoje é o diretor das empresas 
do Grupo Massa e holding empresarial 
paranaense. Em 2002, aos 21 anos, foi 
eleito deputado estadual pelo PSB, com 
mais de 189 mil votos, o que fez da can-
didatura de Ratinho Júnior a mais expres-
siva da história da Assembleia Legislativa 
do Paraná naquela eleição. Já em 2006, 
sua candidatura para deputado federal, 
pelo PPS, obteve a segunda maior vota-
ção para a Câmara, com 205 mil votos. Os 
votos direcionados a Ratinho Júnior vie-
ram de 370 de 399 municípios do Paraná. 
A sua reeleição para a Câmara Federal, 
integrando o PSC, em 2010, foi a maior 
votação da história do Paraná, com quase 
360 mil votos. Foi candidato a prefeito de 
Curitiba pelo mesmo partido em 2012. 
No ano de 2014 foi eleito deputado esta-
dual, desta vez, a candidatura mais vota-
da no Brasil, com mais de 300 mil votos.
Em 2013, ocupou a pasta de Desenvolvi-
mento Urbano como secretário de Esta-
do do Governo do Paraná. Durante sua 
passagem pela pasta, a Secretaria de De-
senvolvimento Urbano registrou a maior 
quantidade de obras realizadas. Foram 
ao todo mais de 960 obras concluídas 
no período em que ocupou a Secretaria, 
com mais de R$1,7 bilhão investidos, que 
atenderam mais de 392 cidades. Voltou a 
ser secretário de Desenvolvimento Urba-
no no início de 2015.

CARLOS MASSA
ECONOMIZAR E AVANÇAR: CONHEÇA 
O PERFIL DO NOVO GOVERNADOR
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Localizado na região Oeste da Bahia, São De-
sidério é o segundo maior município em ex-
tensão territorial do Estado, com 15.116,397 
mil km² e abriga uma população de 35.168 
mil habitantes. Possui uma das maiores e 
mais ricas bacias hidrográficas do Brasil e se 
destaca nacionalmente pelo grande poten-
cial na agricultura e turismo.
Do alto, o monumento do Cristo Redentor, é 
possível ter uma visão estratégica e privile-
giada da cidade. Em um passeio pelas ruas 
é comum encontrar moradores receptivos e 
alegres às portas de suas casas. Certamente, 
logo surgirá um convite para uma roda de 
conversa e a alegria da boa gente baiana.
A orla da barragem é o ponto de encontro 
mais atraente e charmoso, além de ser um 
espaço ideal para prática de exercícios.
São Desidério já lançou talentos no esporte, 

na música, na educação, na medicina, no te-
atro e na literatura. Mas o município oferece 
espaço para todos, famosos ou anônimos. 
Pessoas criativas que fazem o diferencial e 
constroem uma cidade humana e promisso-
ra. São Desidério acolhe com carinho a todos 
que acreditam nessa história dinâmica, de 
desenvolvimento e cidadania.
Dados turísticos recentes, apontam que São 
Desidério  é um dos municípios que recebe 
elevado número de visitantes do Brasil e de 
vários países como Cuba, Chile, Coreia do 
Sul, Colômbia, Japão, China, Alemanha, Ar-
gentina, Portugal, Áustria, Suíça e Itália, refe-
rendam os atrativos turísticos.
A potencialidade do turismo, chama atenção 
pelas 140 grutas, nove sítios arqueológicos e 
cavernas com inscrições rupestres, além de 
26 rios, entre eles o rio Grande, um dos prin-

cipais afluentes do famoso Rio São Francisco.
A discriminação por atrativo mostra que o 
Parque Municipal onde encontra a Lagoa 
Azul e Gruta do Catão, recebeu milhares de 
visitantes em 2018, assim como o Sítio Ar-
queológico das Pedras Brilhantes, Paredão 
de Deus Me Livre, Orla Sítio do Rio Grande, 
Sumidouro do João do Baio, Gruta da Bele-
za, Gruta Manoel Lopes, Passeio de Bote, e 
Morrão o que cria na gestão do prefeito josé 
Carlos, um clima de otimismo com esta ver-
dadeira indústria sem chaminés. 
Em meio aos gigantescos paredões rochosos, 
os visitantes seguem a caminho para encon-
trar a Gruta do Catão que possui cerca de mil 
metros quadrados. De acordo com levanta-
mentos, as rochas presente no local datam 
de cinco milhões de anos. Após percorrer 
trilhas é possível encontrar o maior lago sub-

terrâneo do Brasil, o lago do Cruzeiro, que 
possui quatro quilômetros de extensão. 
Em São Desidério, um dos passeios mais pro-
curados é a visitação ao Parque Municipal da 
Lagoa Azul, que abrange uma área de pre-
servação ambiental com 19 hectares de ve-
getação. No parque localiza-se a Lagoa Azul, 
impressionante pela cor de suas águas com 
profundidade de 40 metros. 
Nos Sítios Arqueológicos os visitantes po-
dem admirar vários registros deixados pelo 
homem ancestral. Algumas pinturas rupes-
tres foram feitas no período anterior ao Des-
cobrimento do Brasil. As possibilidades não 
param por aí, pois há vários locais próprios 
à prática de rapel ou tirolesa, como as grutas 
do Buraco do Inferno, do Catão e do Sumi-
douro.
No Sítio do Rio Grande está um dos pontos 
mais visitados. Com mais de 40 metros de 
altura, o Paredão Deus Me Livre conta com 
estrutura para esses esportes. Ainda os es-
portistas podem fazer um rafting e boia cross 
no Rio das Fêmeas.
Para desbravar esse extenso roteiro, empre-
sas de turismo oferecem pacotes de pas-
seios. O município detém de um centro de 
informações turísticas para auxiliar os visi-
tantes que chegam ao local.
São Desidério, foi um dos primeiros muni-
cípios a construir o Inventário da Oferta Tu-
rística que consiste no levantamento, iden-
tificação e registro dos atrativos turísticos, 
dos serviços e equipamentos turísticos e da 
infraestrutura de apoio ao turismo como ins-
trumento base de informações para fins de 
planejamento, gestão e promoção da ativi-
dade turística, possibilitando a definição de 
prioridades para os recursos disponíveis e o 
incentivo ao turismo sustentável.
O Departamento de Turismo, na Praça Abe-
lardo Alencar, possui um espaço com várias 
lojas de departamento com artesanato local, 
agência de turismo, restaurante e lanchone-
te. Mais informações pelo telefone do De-
partamento de Turismo (77) 3623-2046 ou 
acesse o site da prefeitura: www.saodeside-
rio.ba.gov.br.

EMANCIPAÇÃO E CONQUISTAS
A trajetória para a emancipação de São Desi-
dério foi marcada por várias etapas. Em uma 
delas houve a possibilidade da mudança do 
nome para Vila dos Palmares, que depois foi 
descartada prevalecendo o nome do funda-
dor do lugar, Desidério. Em 10 de abril de 
1895, o então governador da Bahia, Joaquim 
Manoel Rodrigues assinou um decreto que 
garantiu a São Desidério ser elevado a distri-
to de Barreiras.
Mesmo assim a população estava insatisfeita 
e em meados do século XX, os rumores pela 
emancipação começaram a se desencadear 
com a iniciativa e contribuição de persona-
gens históricos, como José Alves Ribeiro So-
brinho (Cazuza), Heliodoro Ribeiro, Abelardo 
Alencar, Otacílio Jesuíno de Oliveira e Celso 
Barbosa dos Santos.
Outro importante colaborador foi o deputa-
do Juarez de Souza que anos mais tarde teve 

o seu nome homenageado em uma das pra-
ças da cidade.
Após muitas tentativas, no dia 22 de feve-
reiro de 1962, por meio do decreto Estadual 
nº 1.621, assinado pelo governador Antonio 
Lomanto Júnior, São Desidério foi oficializa-
do município, com uma área total de 14.876 
km². O município detém o título de segundo 
maior município em extensão territorial do 
Estado da Bahia.

GOVERNO DE TRABALHO
Prefeitura de São Desidério acaba de entre-
gar mais casas populares e sistema de Abas-
tecimento em Ponte de Mateus e Riacho do 
Fogo, em evento que contou com a presença 
do prefeito Zé Carlos acompanhado de se-
cretários de governo e vereadores e outras 
autoridades. No ato, foram entregue casas 
populares pelo Programa Casa Bela e Siste-
ma de Abastecimento de Água pelo Progra-
ma Pró-Água.
Em Ponte de Mateus, a família de Gildete 
das Virgens Rodrigues recebeu das mãos do 
prefeito Zé Carlos a chave da casa própria. 
“Tenho problema de asma e sofria muito 
com a poeira na antiga casa. Hoje sou feliz 
nessa nova casa”. A mesma alegria é parti-
lhada pela filha, Kátima Rodrigues Anjos, 11 
anos. “Pedi um banheiro para o Zé Carlos e 
ele disse que ia fazer uma casa toda pra gen-
te. Estou muito feliz porque agora tenho um 
quarto para mim e outro para meus irmãos”.
Em Riacho de Fogo, duas famílias receberam 
casas populares. “Na antiga casa quando 
chovia tudo molhava e eu e meus três filhos 
sofríamos muito. Agradeço a Deus e ao pre-
feito Zé Carlos por ter atendido a esse pedido 
e entregar essa nova casa”, declarou Silvani 
Jesus Conceição.
Gestante de dois meses, Andreia Anjos de Je-
sus também recebeu sua nova casa. “Tenho 
uma filha e estou esperando o segundo filho 
que vai nascer nessa nova casa. Estou muito 
satisfeita porque é uma casa segura e muito 
bonita, agora é vida nova!”.
A comunidade também foi contemplada com 
o Sistema de Abastecimento de Água. “Antes 

a gente tinha que usar água suja de um cór-
rego e agora toda hora que abro a torneira 
tem água de boa qualidade para a gente be-
ber e fazer as atividades de casa”, comentou 
a moradora Daniela Silva.
“Hoje tivemos a satisfação de entregar as 
casas populares para estas famílias. Pesso-
as que viviam em casas que não ofereciam 
nenhuma segurança e que agora recebem 
casa nova para viver com mais qualidade de 
vida. E também entregamos um Sistema de 
Abastecimento de Água que irá beneficiar as 
famílias de Riacho de Fogo que há décadas 
sofriam com falta de água”, complementou o 
prefeito Zé Carlos.

AGRICULTURA TEM HISTÓRIA
Até a década de 1980 São Desidério sobre-
viveu da agricultura de subsistência, onde 
pouco se produzia e seu comércio pratica-
mente inexistia. Vencidas as dificuldades 
iniciais, inclusive a falta de energia elétrica, 
o município ganha impulso a partir de 1985. 
Investidores do Paraná, Rio Grande do Sul e 
São Paulo, atraídos pelos preços acessíveis 
das terras, pelo mercado externo da soja, fa-
cilidade de manejo do cerrado e pela riqueza 
hídrica da região, começaram a cultivar no 
Cerrado baiano de São Desidério as grandes 
monoculturas de grãos e depositaram nessas 
terras, grandes investimentos com a tecnifi-
cação da produção fortalecendo a agricultu-
ra nesse município e impulsionando a expan-
são agrícola com a introdução de um novo 
modelo de cadeia produtiva, ímpar no Brasil.
Segundo dados do último censo do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
São Desidério é um dos quatro municípios 
mais bem sucedidos do Oeste da Bahia, ten-
do sua economia baseada na agropecuária, 
que corresponde com alto percentual do 
PIB. Destaca-se ainda, que o município de 
São Desidério é o maior produtor de algodão 
do Brasil, próximo dos 20% da produção na-
cional. Com quase com 639.449 mil hectares 
plantados, o município é conhecido mundial-
mente pelo o volume de grãos produzidos e 
pela qualidade do algodão. 

SÃO DESIDÉRIO - BAHIA
O MAIOR PIB AGRÍCOLA DO BRASIL

SÃO DESIDÉRIO -  Uma agradável surpresa no Oeste da Bahia, onde um Município de destaca com o maior PIB agrícola nacional

JOSÉ CARLOS -  Um prefeito com ideias modernas, visão empresarial, realiza um grande trabalho

NORDESTE
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Segundo a Associação dos Agricultores e Ir-
rigantes da Bahia (AIBA), São Desidério para 
safra 2018/2019 está com uma área de pro-
dução de 550 mil hectares para soja, 180 mil 
hectares para o algodão e 104 mil hectares 
para milho, dentre outras culturas.

O IMPACTO DE RODA VELHA
É preciso destacar a grande produção de 
soja, milho e feijão que se desenvolve no en-
torno do chamado “anel da soja” e que tem 
no Distrito de Roda Velha, um elevado grau 
de importância na economia do Município 
de São Desidério, com fazendas de alta pro-
dução, inclusive, muitas utilizando os recur-
sos naturais para pivôs que asseguram uma 
farta colheita também de feijão comercia-
lizado para todo o Brasil e serve ainda para 
exportação pela excelente qualidade.
Por isso, São Desidério detém o título no 
ranking nacional com o maior Produto In-
terno Bruto (PIB) agropecuário, atingindo R$ 

1,21 bilhão, segundo dados do IBGE. A fruti-
cultura é outra atividade que atrai adeptos. 
Com a chegada de paranaenses e gaúchos, 
culturas como, feijão, arroz, cana-de-açúcar, 
café e o girassol ganharam espaços cada vez 
maiores, mais generosos e mudaram a pai-
sagem do Município. Outras atividades que 
crescem são a pecuária leiteira e a de corte, 
com um rebanho de 86 769 cabeças e 1.320 
criadores em pequenas propriedades, asse-
guram o abastecimento de proteínas à po-
pulação.

AGRICULTURA FAMILIAR
Um dos objetivos da Secretaria de Agricultu-
ra, como foi determinado pelo prefeito José 
Carlos, é apoiar as inovações e a produção 
também no campo da agricultura familiar. 
Dar suporte ao pequeno produtor. Nesse 
sentido o Município desenvolve um Progra-
ma de apoio aos produtores apresenta altos 
índices de crescimento na colheita do feijão 

gurutuba, a mandioca e frutas que cresce a 
cada vez mais em quantidade e qualidade.
Os pequenos agricultores recebem incen-
tivos através de calcário, horas máquina e 
orientação técnica. Dados da secretaria de 
agricultura de São Desidério mostram que 
além de suprir o consumo próprio, os peque-
nos produtores também produzem exceden-
tes para comercialização gerando rendas e 
mão de obra.
Outro projeto que fortalece as propriedades 
familiares, é o Programa Proleite que atende 
diretamente os criadores que possuem apti-
dão para a produção de leite em São Desidé-
rio. A secretaria é parceira do produtor pro-
porcionando o melhoramento genético do 
rebanho e a qualidade das pastagens, além 
de garantir apoio técnico e logístico para 
produção e comercialização do leite e dos 
outros produtos que ele proporciona como 
queijos, coalhadas etc.

CALENDÁRIO DOS PRINCIPAIS EVENTOS

Fevereiro: Aniversário do Município dia 22 
de fevereiro, com alvorada pelas ruas da ci-
dade, missa solene e momento cívico com 
desfile e corrida de Eco Bike Masculino de 36 
quilômetros  em São Desidério e Beleza.
Março: Carnaval Cultural em clubes e nas 
ruas da cidade, Eco Bike Feminino (homena-
gem ao Dia Internacional da Mulher) no dia 
08, percurso de 10 quilômetros.
Junho: Festa Junina, dias 13, 14, 15 e 16, com 
atrações musicais: Bandas locais, regionais e 
de renome nacional no Distrito de Sítio Gran-
de, além de eventos em São Desidério – Sitio 
Grande, São João com shows de bandas lo-
cais e da região, quadrilhas, barracas de co-
midas e bebidas típicas em especial na Praça 
Abelardo Alencar – São Desidério – Bahia.
Julho:  Canta e Encanta – Festival de Música, 
nos dias: 20 e 21 de julho, na praça Abelardo 
Alencar.
Agosto:  Dia do Evangélico, no dia 04 com 

apresentação de bandas Gospel e Evangéli-
cas, na Praça Abelardo Alencar.
Setembro: Pegada do Mastro no primeiro 
sábado de setembro, seguido com samba de 
roda e reisado.
Festa da Paz –  grande evento nos dias 12, 13 
e 14 de setembro, no Coliseu da Paz.
Outubro: Festa da Criança, no 12 de outu-
bro, na Praça Abelardo Alencar.
Novembro: Dia Nacional da Consciência Ne-
gra com palestras informativas, apresenta-
ção cultural e desfile beleza negra.
Dezembro: Projeto Natalino durante todo o 
mês com visita às casas onde tem lapinhas 
com iluminação da cidade e apresentações 
de peças de teatro e coral  musical, auto de 
natal, na orla da barragem e réveillon dias 30 
e 31 na  orla da barragem, shows com ban-
das local, regional e nacional e queima de 
fogos.
O que nossa reportagem pode acompanhar 

entre tantos avanços que o Oeste da Bahia 
apresenta, foi uma comunidade, no caso 
de São Desidério, altamente comprometida 
com o futuro e com um senso de preserva-
ção muito avançado, por conta de vários fa-
tores. 
Destaca-se um gigantesco vale entre São 
Desidério e Barreiras, onde o Exército cons-
truiu e está a disposição dos moradores, um 
avançado sistema de irrigação em todas as 
propriedades.
Uma obra que serve de exemplo para muitas 
regiões do Brasil, onde o respeito e o com-
promisso de preservação, divisão de respon-
sabilidade e parceria, são compartilhados de 
forma igualitária e mesmo com as pequenas 
propriedades, é possível conferir o bem es-
tar e a satisfação dos moradores que vivem 
exclusivamente do que plantam e colhem, 
criam suas famílias e desfrutam da boa vida.

TURISMO EM ALTA -  Outra agradável surpresa  em São Desidério, está nas atrações turísticas com visitantes de vários países

ATRAÇÕES -  é o que não falta para os visitantes que vão conhecer o que São Desidério oferece em beleza natural e preservações da natureza

COM O POVO -  José Carlos, prefeito de São Desidério, vai ao encontro do povo no interior, o Município possui a segunda maior área da Bahia

PROGRESSO - a produção que atrai atenções e a chegada da ferrovia para escoamento das safras, desperta um novo momento em São Desidério

NORDESTE
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Para quem busca um bom motivo: 

SÃO DESIDÉRIO (BA) 
tem vários à sua espera!



45 anos de sucesso45 anos de sucesso

Avenida Brasil, 3025 - Bairro São Cristóvão
85816-290 - Fone: 45 2101-3333 - Cascavel - PR                 
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METROPOLITANA TRATORESMETROPOLITANA TRATORESMETROPOLITANA TRATORESMETROPOLITANA TRATORES
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“Vamos fazer uma empresa com um nome 
que um dia será tão grande quanto o agrone-
gócio no Paraná: METROPOLITANA”. Assim, 
em 1973, foi criada a empresa com os sócios 
Nelson Padovani, Osmar Derli Borges e Valdir 
Kucinski, que abriram na avenida Brasil, em 
Cascavel, uma pequena empresa de máquinas 
e implementos agrícolas. Há quarenta e cinco 
anos atrás Nelson Padovani já previa o cres-
cimento da agricultura no Oeste do Paraná, 
principalmente a soja, o milho e o trigo.
Naquele tempo um trator era muito caro e 
difícil de comprar, e mais difícil ainda era con-
seguir os implementos para mecanizar a pro-
priedade. Até que um dia, em 1.975, lendo o 
jornal O Estado de São Paulo, Nelson Padovani 
soube que a Ford iria montar uma fábrica de 
tratores no Brasil e não teve dúvidas: arrumou 
a mala e partiu para São Paulo para apresetar 
a diretoria da Ford, sua empresa recém-nasci-
da e convencê-los, mesmo sendo ele muito jo-
vem para negociar com grupos multinacionais 
e concorrendo com grupos mais fortes, a tra-
zer a concessão da marca Ford para Cascavel, 
o que acabou acontecendo. 
Algum tempo depois a Ford Tratores foi ven-
dida para a Fiat e acabou se instalando em 
Curitiba, vindo a surgir daí a New Holland, e a 
Metropolitana permaneceu parceira ao longo 
de todos esses anos. Enquanto muitas con-
cessionárias fecharam as portas Brasil afora, 
ou mudaram de bandeira devido as crises que 

enfrentaram, a Metropolitana permaneceu 
fiel à marca, cresceu e aumentou sua área de 
abrangência, superando ano a ano as metas 
previstas graças a uma de suas principais ca-
racterísticas: a assistência técnica que oferece 
ao cliente.

NOSSO CLIENTE, O NOSSO 
MAIOR PATRIMÔNIO

Segundo Nelson Padovani, “nada disso seria 
possível se não tivéssemos ao nosso lado o 
nosso maior patrimônio: os nossos clientes. 
Se a Metropolitana existe hoje, se ela é forte, 
isso só foi possível graças à confiança do ho-
mem do campo - que levanta antes do nascer 
do sol e muitas vezes trabalha até depois de 
escurecer, tem com em nossa equipe e nossas 
máquinas”.
Hoje a empresa se destaca não só pela exce-
lência do serviço prestado aos seus clientes, 
mas também pelos números que apresenta, 
e ano após ano vem superando as metas pré-
-estabelecidas. A Metropolitana é também a 
concessionária campeã nacional de vendas do 
consórcio New Holland, já tendo contemplado 
milhares de clientes em Cascavel e região.

LIDERANÇA E EQUIPE AFINADA: 
O SEGREDO DO SUCESSO

Atualmente comandada por Dirlei Padovani, 
esposa do fundador Nelson Padovani, a Me-
tropolitana gera 90 empregos diretos em Cas-

cavel e milhares de indiretos em sua cadeia de 
comércio e serviços sempre valorizando seus 
funcionários, prova disso é que possui em seu 
quadro colaboradores que estão há mais de 
vinte anos na empresa. Segundo Nelson Pa-
dovani “eles são todos campeões, os nossos 
funcionários vestem a camisa da empresa, são 
homens e mulheres dedicados em suas fun-
ções, pessoas comprometidas com a empresa, 
com a nossa família e com a família do agri-
cultor, somos uma grande equipe onde todos 
possuem funções de fundamental importân-
cia para alcançarmos as nossas metas”.
Capacitando seus funcionários continuamen-
te, a Metropolitana fortalece as tomadas de 
decisões operacionais e os incentiva a con-
sultar a administração sobre questões impor-
tantes num modelo moderno de gestão, o 
qual alinha seus objetivos ao dos clientes, do 
mercado e também o relacionamento interno 
e externo. “O foco é o resultado e o compro-
metimento individual de cada um gera o com-
prometimento de toda a equipe, o que resulta 
na constante superação dos resultados previs-
tos, sempre respeitando as condições de se-
gurança pessoal e coletiva, ambiental e legal” 
explicou Dirlei.

45 ANOS CRESCENDO 
COM O AGRONEGÓCIO

A Metropolitana Tratores está instalada na 
Avenida Brasil, a principal de Cascavel. Possui 
hoje 3.700 mt2 de área construída e quan-
do concluir as obras de ampliação pela qual 
passa atualmente contará com 4.200 mt2 de 
área coberta para atender ainda melhor seus 
clientes. Além de maior área de atendimento, 
contará com um amplo showroom com pé di-
reito de oito metros, sistemas informatizados 
conectados, equipamentos modernos de últi-
ma geração e ferramentas de alta tecnologia 
nas oficinas.
Graças à força do agronegócio, a locomotiva 
da economia do Brasil, Cascavel está em fran-
co desenvolvimento. O município, localizado 
na região de maior produção agrícola do es-
tado do Paraná - o segundo maior produtor de 
soja do Brasil, Cascavel é um grande produtor 
de trigo e milho, abastecendo centenas de 
granjas e permitindo o abate de mais de três 
milhões de frangos por dia. É neste grande 
contexto industrial, comercial e agrícola que 
a Metropolitana Tratores está instalada há 45 
anos e sendo ampliada para a cada dia aten-
der melhor os seus clientes, que é a principal 
razão de sua existência e o segredo do seu su-
cesso.

METROPOLITANA
45 ANOS DE SUCESSO

a g e n d e  s u a  p r o v a
U N I V E L . B R  |  3 0 3 6 . 3 6 6 4

ODONTOLOGIA (integral/noite)   |   PSICOLOGIA (manhã/noite)
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Com seus mais de 157 mil habitantes, se-
gundo estimativa de 2018 feita pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica), o Município de Barreiras, na Bahia, é 
conhecido como a “Capital do Oeste” e pos-
sui a maior população da região. A cidade é 
cortada pelo Rio Grande, principal afluente 
da margem esquerda do Rio São Francisco 
e possui o maior entroncamento rodoviário 
regional, por ser cortada por três rodovias 
federais (BR-020, BR-135 e BR-242).
Principal centro urbano da região Oeste da 
Bahia, Barreiras se tornou um importante 
polo agropecuário brasileiro, mas também 
se destaca por ser um centro tecnológico, 
econômico, educacional e turístico. Junto 
com as demais cidades da região, compõe o 
grande centro agrícola do Nordeste.
A economia do Município de Barreiras gira 
em torno do agronegócio, mas se destaca 
ainda a intensa atividade comercial, indus-
trial e prestação de serviços. Isso faz com 
que a cidade seja um polo regional e ganhe 
destaque também em outros setores, como 
o imobiliário e a construção civil, por exem-
plo.
Barreiras é uma cidade rica em belezas na-
turais, com destaque para as cachoeiras do 
Acaba Vida, do Redondo e o Rio de Ondas. 
Ao longo de sua extensão, uma área de 
7.861,762 km², conta com recursos hídricos 
que garantem uma agricultura de ponta, 
apoiada na tecnologia.

IRRIGAÇÃO DIVERSIFICOU A PRODUÇÃO
O potencial agrícola de Barreiras faz com que 
o Município seja um dos maiores produtores 
de grãos do Estado e da região Nordeste do 
Brasil. Nas últimas três décadas a produção 
foi diversificada por um sistema de irrigação 
que se estende por pequenas e grandes pro-
priedade, o que garantiu uma maior produ-
ção em menores áreas. A soja é o carro chefe 
na região, mas, uma moderna matriz pro-
dutiva abriu espaço para o milho, algodão, 
feijão, café, além da fruticultura. Outro des-
taque é a pecuária, composta, na região Oes-
te da Bahia, por um rebanho estimado em 
dois milhões de cabeças, com ênfase para o 
gado de corte. Para estimular a criação e o 
melhoramento da genética regional, desde 
2017 foi lançado o evento Oeste Genética, 
um parceria da Prefeitura de Barreiras e As-

sociação dos Criadores de Gado do Oeste da 
Bahia (Acrioeste).

PROGRAMA VALE PRODUTIVO
Aliar produção e sustentabilidade é um dos 
desafios em Barreiras. Para isso, desde 2018 
a Secretaria de Meio Ambiente implantou o 
Programa de Recuperação de Nascentes, em 
parceria com a Associação Baiana dos Produ-
tores de Algodão (Abapa) que prevê a pro-
teção e recuperação de 20 nascentes, além 
de um trabalho de educação ambiental com 
foco na conscientização dos moradores, com 
a finalidade de restaurar APP’s utilizando téc-
nicas e plantio de espécies nativas. 
Em 2017, a Secretaria de Agricultura de Bar-
reiras implantou o Programa Vale Produtivo, 
como parte integrante do Projeto Desenvol-
ve Barreiras. O Programa garante a agricul-
tores e familiares apoio e assistência técnica 
para a produção de alimentos. Dividido em 
cinco eixos, atendeu, na primeira fase, de 
novembro de 2017 a fevereiro de 2018, 18 
comunidades dos eixos do Rio Branco e Rio 
Grande. Os eixos Rio de Ondas, Rio de Pedras 
e Val da Boa Esperança foram contemplados 
neste ano de 2018, já são mais de 1000 famí-
lias beneficiadas. Elas recebem todo o apoio 
técnico de engenheiros agrônomos e técni-
cos agrícolas da secretaria, necessário para 
produzirem milho, feijão, mandioca, pasta-
gem, hortaliças e frutíferas. Além disso, a 
proposta se estende a obras de infraestrutu-
ra como melhoria de estradas e pontes, para 
garantir o acesso de máquinas e implemen-
tos agrícolas e escoamento da produção.
Todo o calcário utilizado para correção do 
solo é fornecido pela prefeitura, além de 
uma patrulha mecanizada composta por 
tratores, pá carregadeira e calcalhadeiras. 
Uma parceria com a Universidade Federal 
do Oeste da Bahia (UFOB) e Universidade do 
Estado da Bahia (UNEB) garantiu a realização 
de análises de solo. Outro destaque foi que 
todos os tratores foram alugados das asso-
ciações de produtores.

BARREIRAS
Capital do Oeste
da Bahia

O MAIOR CARNAVAL DO INTERIOR BAIANO
O MAIOR CARNAVAL DO INTERIOR BAIANO
O Barreiras Folia é a maior festa de Carnaval 
do interior da Bahia que acontece na cidade 
de Barreiras e atrai milhares de foliões du-
rante cinco dias de muita alegria e descon-
tração. Planejado com antecedência, pela 
segunda vez o maior Carnaval do interior da 
Bahia permitirá que blocos, foliões e turistas 
se programem para a festa momesca. A ale-
gria dos foliões contagia toda a região oeste 
baiana e atrai foliões de outros estados e até 
países.

No ano passado, o Barreiras Folia atraiu mais 
de 200 mil pessoas no circuito oficial Agui-
naldo Pereira, e 20 mil pessoas no circuito 
cultural Zé de Hermes. Neste ano, a expecta-
tiva é de que o público vai bater todos os re-
cordes pelas grandes atrações programadas.

PRINCIPAIS ATRAÇÕES
O Barreiras Folia 2019 terá como primeira 
atração o cantor Luiz Caldas. O rei do axé 
abrirá o Barreiras Folia no Circuito Zé de 
Hermes, que concentra a força do Carnaval 

Cultural.
Já no circuito Aguinaldo Pereira as atrações 
serão: Chiclete com Banana, Babado Novo, 
Márcia Freire, Humberto e Ronaldo, Papaz-
zoni, Margareth Menezes, Manu, Timbalada 
e Cláudia Leite.
Vale destacar ainda, que o acesso à Barreiras 
por várias rodovias e mesmo aéreo oferece 
ótimos serviços, assim como de hospeda-
gem, gastronomia e outros atrativos, além 
de assistência médica
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O governador Ratinho Júnior acaba de con-
firmar que virá a Cascavel em fevereiro para 
prestigiar a 31ª edição do Show Rural Coopa-
vel. O convite oficial foi feito pelo coordena-
dor-geral do evento, Rogério Rizzardi, e pelo 
coordenador do Show Rural Digital, José Ro-
drigues da Costa Neto. O convite foi estendi-
do também aos secretários de Estado.
Ratinho disse a Rizzardi que o agronegócio 
é uma das principais alavancas econômicas 
do Paraná e do Brasil e deve sempre ser va-
lorizado. O governador ainda não informou 
em que dia virá ao evento (será de 4 a 8 de 
fevereiro), mas garantiu que se fará presen-

te acompanhado de secretários. Rizzardi 
informou que foram apresentadas algumas 
demandas ao governador, que deverão ser 
confirmadas durante a visita dele a Cascavel.
Rizzardi e Neto estiveram também com o se-
cretário de Estado da Agricultura e Abasteci-
mento, Norberto Ortigara, que também con-
firmou presença no Show Rural Coopavel. Na 
conversa com as autoridades, foram repassa-
das informações sobre novidades do evento, 
considerado um dos maiores do mundo em 
transmissão de conhecimentos e inovações 
para o campo. Uma das principais delas, 
segundo Rizzardi, será o Show Rural Digital, 

SHOW RURAL
Governador confirma presença no Show Rural Coopavel 2019

um ambiente de 2,8 mil metros quadrados 
que apresentará informações e soluções nas 
áreas da tecnologia e inovação.
O 31º Show Rural Coopavel contará com a 
participação de 520 expositores. A expectati-
va de visitantes é superior a 250 mil pessoas 
e a movimentação financeira deverá ficar en-
tre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões. Diversas ou-
tras autoridades são convidadas a participar 
do evento, que ocorre em uma área de 720 
mil metros quadrados no Km 577 da BR-277, 
na saída para Curitiba. (Foto: Assessoria)

AGRONEGÓCIO

CONVITE - O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, convidou pessoalmente o Presidente Jair Bolsonaro e a Ministra da Agricultrura, Tereza Cristina

CONVITE - Rogério Rizzardi e E José Rodrigues, convidou pessoalmente o Governador Carlos Massa e o Secretário da Agricultura, Norberto Ortigara

Muito festejado nos Estados Unidos, o dia 4 
de julho, em 2014, também foi comemorado 
com festa pela multinacional norte-ameri-
cana Dow AgroSciences, quando comprou 
a Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola 
(Coodetec), que tem sede em Cascavel, com 
rápida aprovação do Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica (Cade). O órgão 
federal aprovou a aquisição no dia 15 daque-
le mês e a Superintendência Geral do Cade 
aprovou a venda da cooperativa que atua no 
segmento de pesquisas de sementes agríco-
las, sem qualquer restrição. 
Segundo nota da DowvAgroSciences, o acor-
do comercial inclui o banco de germoplasma 
da Coodetec, entre outros ativos necessários 
para a operação de sementes. A empresa é 
reconhecida pelo desenvolvimento de ger-
moplasma de soja, milho e trigo no Brasil. 
“O Brasil é um mercado prioritário para a 
Dow AgroSciences e a companhia está dedi-
cando recursos significativos para o cresci-
mento das operações no mercado brasileiro 
e para proporcionar aos agricultores as me-
lhores tecnologias em diversos segmentos do 
mercado agropecuário”, disse Welles Pas-
coal, presidente da Dow AgroSciences.
Mesmo antes da aprovação do Cade, a mul-
tinacional já contava como certa a aquisição, 
tanto que diretores da empresa com fre-
quência estavam em Cascavel para acompa-
nhar o andamento e as pesquisas avançadas 
da Coodetec nos variados campos das se-
mentes da região Oeste e outras. 
Na época, a Dow AgroSciences não informou 

os valores da transação, nem sobre direção 
ou quadro de funcionários da empresa.
Esta não foi a primeira vez que a multinacio-
nal adquiriu uma unidade da Coodetec. Em 
2008, a Dow comprou a unidade de produ-
ção de sementes de milho híbrido que a coo-
perativa mantinha em Paracatu (MG).

HISTÓRIA DE SUCESSO
Criada em 1995, a Coodetec reunia, quando 
adquirida, mais de 30 cooperativas associa-
das, em diversos estados. Além da sede em 
Cascavel a empresa também possuia centros 
de pesquisa em Palotina (Oeste), Goioerê 
(Centro), Rio Verde (GO) e Primavera do Les-
te (MT). O portfólio inclui vasto arquivo de 
germoplasma para as cadeias de soja, milho 
e trigo no país.

QUE NEGÓCIO FOI ESSE?
PORQUE A COODETEC É DA MULTINACIONAL

QUEM É QUEM
A Dow AgroSciences, quando da compra era 
subsidiária da The Dow Chemical Company, 
fecha a cada com um dos maiores fatura-
mento global do agronegócio.

PODER X LUCRO/LUCRO X PODER?
Segundo nota da Dow AgroSciences, “O 
Brasil é um dos mercados prioritários. Com 
o acordo, confirmamos nossa estratégia glo-
bal de avançar no desenvolvimento de nosso 
programa de soja, reforçar nossa posição no 
mercado de milho, e de entrar no de trigo”. 
Ainda em nota, a empresa citou que o acor-
do comercial inclui o banco de germoplasma 
da Coodetec. A aquisição foi concluída em 
2014. Detalhes financeiros da operação não 
foram divulgados pela companhia.

TRANSAÇÃO - A Dow AgroSciences não informou os valores da transação, nem sobre direção ou quadro de funcionários da empresa

O que chamou atenção de nossa redação 
é o trecho abaixo:

“Na época, a Dow AgroSciences não infor-
mou os valores da transação, nem sobre 
direção ou quadro de funcionários da em-
presa, assim como o destino do banco de 
germoplasma que exigiu anos de pesquisas 
dos brasileiros”.

Embora a notícia requentada da aquisi-
ção por parte da multinacional norte-a-
mericana Dow AgroSciences, que assinou 

o contrato de compra da Cooperativa 
Central de Pesquisa Agrícola (Coodetec), 
com sede em Cascavel, há mais de quatro 
anos, carece de algumas respostas que nos-
sa equipe está buscando junto aos órgãos 
oficiais para as próximas edições.
Assim, solicitamos que, se alguém tiver 
informações a respeito, entre em contato 
com José Ivaldece Pereira, editor da revista 
Nova Fase pelo telefone (45) 99912-7639 
ou pelo e-mail 
contato@revistanovafase.com.br

NOTA DA REDAÇÃO
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Quando aquela vontade de fazer xixi começa a surgir, não tem jeito. É procurar 
banheiro mais próximo para atender ao chamado da natureza. Mas você já parou 
para pensar na situação complicada que é ter dificuldades para reconhecer quando a 
bexiga está cheia?
A startup japonesa Triple W desenvolveu um aparelho capaz de prever quando o 
usuário vai precisar ir ao banheiro.

O dispositivo se chama DFree e está em exposi-
ção na CES 2019, feira de tecnologia que acon-
tece nesta semana em Las Vegas (EUA).
A tecnologia foi criada para ajudar principal-
mente idosos com dificuldades em controlar 

APARELHINHO CONSEGUE PREVER A HORA EM QUE 
VOCÊ VAI PRECISAR IR AO BANHEIRO

o sistema urinário e pessoas em geral que so-
frem com a incontinência, explicou Ty Takaya-
nagi, responsável pelo marketing e desenvolvi-
mento de negócios da startup.
O aparelhinho tem duas partes. O usuário colo-

ca a parte menor na região da bexiga, um pou-
co acima do púbis, e a outra parte pode ficar 
presa na roupa ou a um cinto.
Uma vez colocado no corpo, o dispositivo co-
meça a monitorar o tamanho da bexiga e prevê 
o tempo em que ela precisa ser esvaziada. Ele 
funciona com a mesma tecnologia do ultras-
som. Por isso, nada é invasivo, explicou os
representantes da empresa.
No momento em que ele detecta que a bexiga 
está cheia, ele consegue enviar um alerta para 
o celular do usuário informando que ele preci-
sa ir ao banheiro.
Ao ver o aparelho, ele pareceu ser bem prático 
de usar. Claro que o usuário não vai se esque-
cer de que tem um aparelho “grudado” perto 
de sua barriga.
Mas com certeza pode facilitar e evitar situa-
ções constrangedoras.
A bateria do DFree dura 24h em média. Depois 
é só recarregar e ele está pronto para o uso no-
vamente.
O dispositivo já está a venda no mercado inter-
nacional e pode ser comprado por US$ 500 (R$ 
1.860, na cotação direta e sem impostos) ou 
ser alugado por US$ 40 por mês.

Bruna Souza Cruz
Do UOL, em Las Vegas *
* A jornalista viajou para a CES a convite da LG.

SAÚDE

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 
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A jornalista Sandra Terena, de Curitiba, foi
confirmada como Secretária Nacional de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial 
(SNPIR), antiga SEPPIR. O cascavelense, Car-
los Morais, será o chefe de gabinete e o se-
cretário-adjunto será Esequiel Roque do Es-
pírito Santo, advogado, que já foi presidente 
da Comissão de Defesa dos Direitos Huma-
nos da OAB de Rondônia. Um cigano, que 
tem livros publicados sobre a temática, Igor 
Shimura, também será diretor da Secretaria 
Indígena do povo Terena de uma aldeia, fun-
dada há 102 anos no interior de São Paulo, 
na qual seu avô foi um dos patriarcas, Sandra 
Terena – ou “Alieté”, como é chamada na al-
deia, se tornou a primeira jornalista indígena 
do Brasil em 2003.
É uma das principais vozes brasileiras na cons-
trução de políticas públicas direcionadas à de-

fesa de direitos de comunidades tradicionais.
Nasceu em Curitiba porque seu pai foi a 
capital paranaense para servir o exército. 
Ela tem uma trajetória incomum dentro do 
cenário envolvendo a comunidade indígena 
no Brasil. Terena faz parte de uma minoria 
invisível que conseguiu cursar uma univer-
sidade, pós-graduação e conseguir aplicar o 
conhecimento para implementar, na prática, 
a busca pela melhor qualidade de vida de 
seu povo. Sandra é formada em Comunica-
ção Social pela Universidade Positivo e tem 
pós-graduação em Comunicação Audiovisual 
pela Pontifícia Universidade Católica do Pa-
raná (PUC-PR).
Escolheu a profissão como meio de defesa da
comunidade indígena. Presidente da ONG 
Aldeia Brasil há treze anos, Sandra utilizou 
seu aprendizado para produzir, com recursos 
próprios, um documentário em algumas al-
deias, como na região do Xingu e no Amazo-
nas, denunciando a omissão do poder públi-
co sobre a prática do infanticídio dentro de 
aldeias indígenas da região.

PRÊMIO JOVEM DA PAZ
O documentário Quebrando o Silêncio é uma
reportagem com mais de 80 horas de gra-
vação e três anos de pesquisa de campo. O 
filme foi exibido em Brasília, no Museu do 
Índio, e em centenas de aldeias indígenas e 
serviu como reflexão para que as lideranças 
tradicionais de diversas etnias passassem a 
orientar a comunidade para salvar a vida das 
crianças.
Este trabalho rendeu à Sandra o Prêmio In-
ternacional Jovem da Paz de 2009 que ela 
guarda com muito orgulho.

MUSEUS EM PORTUGAL
Sandra Terena é autora da exposição foto-
gráfica “Beleza Ameaçada” que retratou o 
“Nhandereko” – jeito de ser guarani – um en-
saio fotográfico na aldeia Pindoty, na Ilha da 
Cotinga, litoral do Paraná. O trabalho abriu 
a Noite dos Museus na Europa em 2007 na 
cidade de Torres Vedras, em Portugal, e foi 
homenageada pelo trabalho.

FUNDAÇÃO DE ALDEIA URBANA
A jornalista Sandra Terena tem sido protago-
nista na construção de políticas públicas na 
proteção dos Direitos Humanos. Em 2018 ela 
participou da comemoração de dez anos da 

fundação de Kakané Porã, primeira aldeia in-
dígena urbana do sul do Brasil,  em Curitiba.
Ao lado do cacique Carlos Karjer, do povo 
kaingangue, Sandra foi uma das fundadoras 
desta iniciativa inédita que tirou da invisibili-
dade mais de 35 famílias dos povos guarani, 
kaingangue e xetá que viviam em situação 
precária em mazelas na região metropolita-
na de Curitiba.
Hoje, os indígenas vivem em casas de alvena-
ria, que foram construídas com recursos do 
Ministério das Cidades em um terreno doa-
do pela prefeitura. “Foi uma grande conquis-
ta. Passa um filme na minha cabeça quando 
lembro que toda essa comunidade vivia em 
uma ocupação irregular, insalubre, que tinha 
apenas um chuveiro frio para todos toma-
rem banho, no antigo Parque do Cambuí. 
Dez anos depois, vendo que toda uma comu-
nidade mudou a sua história, valeu a pena 
cada nossa luta”, disse Sandra Terena.

COMUNIDADES TRADICIONAIS
Em 2013 recebeu mais dois prêmios por uma
reportagem que trouxe visibilidade a uma 
causa dos pescadores, marisqueiras e cata-
dores de caranguejo do litoral do Paraná que 
lutavam há mais de uma década para rece-
ber uma indenização causada por acidentes 
ambientais. Após a reportagem, mais de seis 
mil famílias conseguiram receber seu dinhei-
ro e o Ministério Público, a partir da notícia, 
descobriu uma organização criminosa dentro 
do Fórum de Paranaguá, no litoral do estado. 
Os cartórios cíveis foram estatizados e o juiz 
da comarca foi preso.

COMUNIDADES QUILOMBOLAS
Na véspera do natal, a jornalista visitou a 
comunidade Quilombola Palmital dos Pre-
tos, em Campo Largo - PR, em uma atividade 
promovida pelo Conselho Municipal Étnico 
Racial do município.

PODER PÚBLICO
No final de 2013, Sandra Terena deixou a 
redação e foi convidada para ser diretora no 
setor de Mobilidade Urbana da prefeitura de 
Curitiba.
Nesse período foi representante da pasta nas
Conferências Municipais dos Direitos Hu-
manos nas temáticas: Igualdade Racial e da 
Pessoa com Deficiência. A partir de agosto 
de 2017 passou a integrar o quadro da Fun-
dação Cultural de Curitiba.

SANDRA TERENA - Com status de Ministra, esco-
lheu a profissão como meio de defesa da comuni-
dade indígena

ALIETÉ
Paranaense, jornalista Sandra Terena é a primeira indíge-
na da história a ocupar Secretaria no governo Federal

INCLUSÃO

UMA ÍNDIA NO  MINISTÉRIO 
DO PRESIDENTE BOLSONARO
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Vatel Hotel & Tourism Management Business 
School, chega à região da Tríplice Fronteira 
em parceria com o Hotel Casino Acaray na 
Ciudad del Este, que será seu Hotel de Apli-
cação, onde os alunos terão aulas teóricas e 
realizarão estágios profissionais nos diferen-
tes departamentos do hotel. As inscrições 
para 2019 estão abertas e o início das aulas 
será em março. No final do curso com du-
ração de três anos, os graduandos recebem 
dupla titulação: 1. Bachelor Degree in Inter-
national Hotel Management (Bacharel em 
Gestão Internacional de Hotéis - Vatel-Fran-
ça); e 2. Técnico Superior em Administração 
Internacional de Hotéis (MEC-Paraguai). Já 
se encontra em estudo a convalidação des-
ses títulos pelo MEC Brasil .
O Institut Vatel foi fundado em 1981 em Pa-
ris, França, pelo seu atual CEO e fundador M. 
Alain Sebban. Em quatro décadas de cres-
cimento sustentável, o Grupo VATEL se ex-
pandiu globalmente. Atualmente conta com 
42 campi, em mais de 25 países nos quatro 
continentes, com 7.000 alunos estudando e 
com 33.000 graduados vatelianos que ocu-
pam hoje altos cargos nos estabelecimen-
tos hoteleiros mais importantes do mundo. 
Eles formam a enorme Red Mundial de Vatel 
Alumni, dispostos a acolher e administrar a 
estadia no destino de seus colegas vatelianos 
indicados a ocupar cargos gerenciais dentro 
dos meios de hospedagem em diversas par-
tes mundo. Por isso, Vatel obteve o título 
de “Melhor Escola em Gestão Hoteleira do 
Mundo”, durante a 17ª edição do Worldwide 
Hospitality Awards, que aconteceu no dia 14 
de novembro de 2016 e reuniu mais de mil 
profissionais da indústria hoteleira interna-
cional, no Grand InterContinental Hotel em 
Paris.

NO PARAGUAI
Em nosso país vizinho, a Vatel foi fundada 
em Assunção, em 2011, e já formou 75 ges-
tores, que ocupam atualmente importantes 
posições na indústria hoteleira nacional e 
internacional. Nos últimos oito anos, Vatel-
-Paraguai assinou diferentes acordos com a 
Associação Industrial Hoteleira do Paraguai 
(AIHPY), a Associação Hoteleira e Gastronô-
mica do Alto Paraná (ASHOTEL), a Associação 
Hoteleira de Itapúa (ASHOIT), o SENATUR, o 
Ministério do Trabalho e Ação Social, Funda-
ção Kolping-Paraguai. Além disso, Vatel-Para-
guai faz parte de uma das mais prestigiadas 
redes hoteleiras do mundo, com mais de 600 
estabelecimentos, com os quais o Grupo Va-
tel mantém acordos internacionais. Por esse 
motivo, todos os estudantes Vatel realizam 
seus estágios in loco ou são funcionários 
contratados por esses hotéis tanto no Para-
guai quanto no exterior.

EDUCAÇÃO DUPLA E TRÊS IDIOMAS 
OBRIGATÓRIOS

O sistema de ensino Vatel (ensino/aprendi-
zagem) é ministrado pelo método de Edu-
cação Dual, no 
qual o aluno deve 
cumprir, de for-
ma “compulsória”, 
50% de aprendi-
zado teórico em 
aulas presenciais e 
50% de formação 
profissional atra-
vés de estágios nos 
hotéis conveniados 
no país e no ex-
terior. Da mesma 
forma, dentro des-
se sistema lhe será 

exigido ao aluno de forma obrigatória dentro 
do currículo, além da língua materna, o estu-
do de três línguas estrangeiras, entre elas: o 
inglês e o francês.

ESTUDOS DE PÓS-GRADUAÇÃO. 
MBA MARCO POLO

Após a conclusão de seus estudos, o profis-
sional vateliano poderá dar continuidade à 
sua formação em cursos de pós-graduação 
em outros países ou nas 12 especializações 
de MBA que a Vatel oferece em suas escolas 
ao redor do mundo, já que o diploma inter-
nacional obtido é reconhecido pela União 
Europeia.
Nova fase de investimentos na Ciudad del 
Este e o crescimento notável da hotelaria e 
do turismo na região têm motivado urgência 
na qualificação da mão de obra no setor.

GARANTIA DE INSERÇÃO 
NO MERCADO DE TRABALHO

A atual inauguração da Escola Vatel na re-
gião da Tríplice Fronteira é muito oportuna 
devido ao forte crescimento observado nos 
últimos anos na indústria hoteleira e turísti-
ca em toda região. Espera-se que este cresci-
mento seja absolutamente positivo e susten-
tável nos próximos anos. São muitas hoje as 
redes de hotéis inaugurações na Ciudad del 
Este, incluindo importantes grupos interna-
cionais. E inúmeras outras aberturas de esta-
belecimentos hoteleiros de alto nível foram 
anunciadas.
Vatel observa como imperativa a necessida-
de de que a região conte com profissionais 
capacitados para atender à demanda de mão 
de obra do setor na Tríplice Fronteira em vir-
tude dessa notória expansão e do fato de 
que o turismo representa uma das principais 
fontes de emprego e renda da população lo-
cal.
Por esta razão, Vatel na Tríplice Fronteira ga-
rantirá, como em outras partes do mundo, a 
inserção de seu alunado no mercado de tra-
balho. Um dos aspectos dessa garantia está 
no fato de que, ao concluírem seus 3 anos 
de estudos, nossos alunos recebem: dupla 
titulação oficial com qualificação nacional e 
internacional, três anos de experiência de 
trabalho e 4 idiomas.

Vatel - Site: www.vatel.com.py Email: info.
cde@vatel.com.py - Fone: 45 984260775

VATEL HOTEL

PARAGUAI

Renomada Escola Internacional de Hotelaria chega à 
Tríplice Fronteira



GILMAR PIOLLA -  A criação do parque ajudou as regiões oeste e sudoeste no desenvolvimento 

Por Gilmar Piolla
Antes de tudo, é preciso reconhecer que deve-
mos a existência do Parque Nacional do Iguaçu 
a gerações anteriores, que, 80 anos atrás, en-
tenderam a importância de termos uma linha
demarcatória para a expansão da fronteira agrí-
cola e de preservarmos esse importante patri-
mônio natural da humanidade que temos no 
quintal de casa.
Se hoje o nosso parque é modelo de preserva-
ção e ao mesmo tempo de desenvolvimento
sustentável do turismo, é graças à visão estraté-
gica e ao pioneirismo de “desbravadores” como 
o engenheiro André Rebouças, o aviador Santos 
Dumont, o ex-governador Afonso Camargo e o 
expresidente Getúlio Vargas.
Muito provavelmente, o desmatamento teria se 
alastrado até as barrancas do Rio Iguaçu caso o 
parque não tivesse sido criado em 1939. Cer-
teza que não teria sobrado de pé um palmo 
de mata atlântica, como aconteceu em outras 
regiões. Um fato relevante é que a criação do 
parque não impediu que as regiões oeste e 
sudoeste paranaense se desenvolvessem e se 
destacassem entre as bacias mais produtivas 
do país. Muito pelo contrário: a floresta exerce 
efeito positivo sobre o clima e o regime de chu-
vas da região.
Portanto, a área preservada do Parque Nacional 
do Iguaçu se constitui num ativo de valor
incomensurável. Não só por ser exemplo de 
conservacionismo, de biodiversidade protegi-
da e de impacto notável sobre a produtividade 
agrícola, mas também por ser modelo de de-
senvolvimento sustentável do turismo. A pro-
cura pelo turismo de natureza é uma tendência 
mundial para a próxima década. E os parques 
protegidos, onde espécies ameaçadas de extin-
ção estão se reproduzindo naturalmente, como 
as onças-pintadas no Parque Nacional do Igua-
çu, são os que vão se sobressair na preferência 
do público.
O Parque Nacional do Iguaçu foi o primeiro do 
Brasil a se abrir para o turismo em concessão 
dos serviços para a iniciativa privada. Movi-
menta a economia de Foz do Iguaçu e região 
trinacional. O parque consta na lista dos sítios 
de Patrimônio Natural Mundial da Unesco, des-

PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU, 80 ANOS 
UM LEGADO PARA AS FUTURAS GERAÇÕES

de 1986, e as Cataratas do Iguaçu foram eleitas 
uma das Novas Sete Maravilhas da Natureza, 
em 2011. Nossas quedas d´água impressionam 
turistas de todos os cantos do mundo. No en-
tanto, quanto mais naturais e protegidas estive-
rem, cercadas de um ecossistema harmônico, 
maior valor poderão agregar ao turismo.
Mas, para que isso aconteça, devemos, a partir 
de agora, ser referência em gestão de parques
nacionais e de patrimônio natural. Que nin-
guém se engane com o barulho retórico atual: 
a sustentabilidade é hoje um requisito indispen-
sável para conquistar novos mercados. No turis-
mo, principalmente. Neste sentido, sugerimos 
duas medidas urgentes: adoção de um sistema 
de mobilidade elétrica, com emissão zero, para 
atender ao fluxo crescente de visitantes no in-
terior do parque, e a revitalização da Trilha das 
Cataratas.
O Parque Nacional do Iguaçu pode ser tam-
bém modelo bem-sucedido de autossuficiência 
energética. O parque poderá gerar lá dentro 
boa parte da energia que é consumida pela 
estrutura de visitação. Sem impacto algum ao 
meio ambiente, a Usina São João poderia voltar 

a gerar eletricidade. Paineis solares instalados 
na cobertura do Centro de Visitantes também 
poderiam virar fonte de energia. Assim como 
poderia ser montada uma pequena planta de 
biogás para aproveitamento do esgoto e restos 
orgânicos do Hotel das Cataratas e do Restau-
rante Porto Canoas.
Por fim, acredito que o Parque Nacional do 
Iguaçu tem tudo para aprimorar cada vez mais 
o turismo de experiência e de contato com a 
natureza. Os benefícios à saúde dos íons ne-
gativos do ar das Cataratas do Iguaçu... Os es-
tímulos sonoros, relaxantes e renovadores, dos 
sons da natureza... as caminhadas em trilhas 
mata adentro... os banhos de floresta... enfim, 
possibilidades infinitas para as atuais e futuras 
gerações.
Nem aqueles que, no passado, ousaram enfren-
tar a ira dos colonizadores imaginavam que esse 
parque, um dia, seria motivo de tanto orgulho!
Viva o Parque Nacional do Iguaçu!
Gilmar Piolla é secretário Municipal de Turismo, 
Indústria, Comércio e Projetos
Estratégicos

Nossa homenagem aos 80 anos 
das Cataratas do Iguaçu em Foz
Nossa homenagem aos 80 anos 
das Cataratas do Iguaçu em Foz

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sa-
nepar) irá colaborar com o governo do Paraná 
para que seja o primeiro Estado livre de lixões a 
céu aberto. É o que disse o governador Carlos 
Massa, em entrevista coletiva, após cerimônia 
de aniversário dos 56 anos da Companhia e de 
posse dos novos diretores. Segundo o governa-
dor, 40% das cidades paranaenses ainda têm 
lixão a céu aberto.
O governador deu posse ao presidente Carlos 
Stábile e aos diretores Joel de Jesus Macedo 
(Investimento), Priscila Marchini Brunetta (Ad-
ministrativo), Andrei de Oliveira Rech (Jurídica) 
e Paulo Alberto Dedavid (Operações).

O governador ressaltou que a Sanepar deve 
avançar o serviço de coleta e tratamento de 
esgoto nas localidades que ainda não têm es-
gotamento sanitário. 
Com um dos melhores indicadores do País, a 
Sanepar atende hoje 74% da população com 
coleta e tratamento de esgoto.
“Ao longo de sua história, a Sanepar teve papel 
fundamental no desenvolvimento do Paraná, 
levando água de qualidade e saneamento para 
os municípios. O objetivo agora é modernizar o 
sistema de abastecimento de água e avançar 
com rede de esgoto. Não dá para ficar sem es-
tes serviço”, disse.

SANEPAR FAZ 56 ANOS
E EMPOSSA NOVA DIRETORIA

Em seu discurso de posse, o diretor-presidente 
Claudio Stabile destacou que a missão do Po-
der Público é trabalhar para transformar a vida 
das pessoas, principalmente das que mais pre-
cisam. “Nas funções que exerci, sempre atuei 
com firmeza, sem perder o foco nas pessoas. 
Esta será a prioridade da Sanepar. A Sanepar 
não leva apenas água tratada e serviço de es-
goto, mas leva saúde”, disse.
O governador ressaltou que a escolha da dire-
toria da empresa foi baseada em critérios téc-
nicos, o que teve reflexos imediatos nas ações 
da Sanepar, com altas históricas em janeiro.
 

HOMENAGEM
A empregada mulher mais antiga da empresa 
em atividade, Sandra Maria dos Santos Bem, 
com 44 anos de serviço, foi homenageada 
como representante dos empregados neste 
aniversário. “Este dia 23 também é o nosso 
dia, dos empregados, de cada um que faz parte 
deste time. Todos os dias saímos de casa para 
vir ao trabalho trazendo o melhor que somos, 
o melhor que temos. Cada um, dentro de sua 
função, contribui para os resultados a fim de 
propiciar água potável e esgoto tratado à po-
pulação. Hoje é dia de celebrar”, disse.
Também participaram da cerimônia o vice-go-
vernador Darci Piana, o vice-prefeito de Curi-
tiba, Eduardo Pimentel, o diretor regional da 
Caixa Econômica Federal, Elcio de Lara, vários 
prefeitos, deputados, secretários de Estado, ve-
readores, presidente do Conselho de Adminis-
tração da Sanepar, Marcia Carla Pereira Ribeiro, 
presidente da Fundação Sanepar, Cláudia Trin-
dade, gerentes e empregados da empresa.
A cerimônia teve apresentação do Coral Sane-
par, que abrilhantou a solenidade e recebeu 
aplausos dos presntes.

SANEPAR

GOVERNADOR CARLOS MASSA, cumprimentou o novo presidente, Cláudio Stábile e pediu foco 
da  empresa no tratamento de resíduos sólidos, assim como presença em todo o interior do Estado
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Início de ano e com ele começa a 
temporada de formaturas, o Atelier 
Gabriella Zeferino tem o traje perfei-
to para você; convidado, formando 
e pais de formandos. O vestido ideal 
ou o smoking perfeito para esta 
ocasião tão importante que marca 
o início de uma nova fase profissio-
nal na vida de todo estudante que 
depois de tantos anos estudando, 
com muito esforço e dedicação me-
rece um dia para curtir as alegrias e 
glórias de finalmente ter terminado 
o curso, e para presentear as for-
mandas de Cascavel e região este 
mês o Atelier está com os vestidos 
de formatura em promoção, com 
40% de desconto à vista e 20 %  no 
prazo.  Vestidos lindos e glamurosos 
para elas brilharem na festa de for-
matura, e para eles nós também tra-
balhamos com uma linha completa 
de smoking, slim e modernos afinal 
a noite também é deles.

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

   Atelier Gabriella Zeferino
   @ateliergabriellazerino45
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Blog Turismo por Cristina Lira
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ANA MARIA COSTA É A NOVA SECRETÁRIA
DE TURISMO DO RIO GRANDE DO NORTE

FIART 2019 VAI PROMOVER EXPOSIÇÃO
TEMÁTICA DE MUNICÍPIOS POTIGUARES

A governadora eleita Fátima Bezerra anun-
ciou no dia 24 de dezembro de 2018, o nome 
do Turismo no seu Governo: Ana Maria Cos-
ta, profissional com reconhecida atuação na 
área há pelo menos 18 anos, comandará a 
Secretaria de Turismo do RN (Setur).
Fátima ressaltou o importante papel que a 
atividade turística desempenha no Estado e 
disse que a indicação de Aninha Costa passa 
pela experiência e expertise no setor - ela foi 
o nome sugerido à governadora pelas enti-
dades do trade turístico.
“O turismo gera emprego e renda e é um im-
pulsionador do desenvolvimento do estado. 
Nosso estado é rico em belezas naturais e 
tem vocação turística, não só no quesito sol 
e mar, mas no turismo de aventura, religioso, 
eventos, gastronômico, cultural e ecológico. 
Precisamos fomentar o turismo com desen-

Com o tema “Água, terra, fogo e Ar. Dos 
quatro elementos, o talento cria o futuro”, a 
tradicional Fiart - Feira Internacional de Arte-
sanato - acontecerá de 25 de janeiro a 3 de 
fevereiro de 2019, no Centro de Convenções 
de Natal, na Via Costeira. 
Nessa próxima edição a Fiart traz mais novi-
dades. Com o objetivo de promover a arte 
e a cultura de municípios participantes, no 
período de 26 a 29, a programação da feira 
contará com o “Dia das Cidades”, no qual 
uma noite é dedicada para apresentações 
culturais e artísticas, oficinas e exposição do 
artesanato produzido no município. As quatro 
cidades participantes são: Parnamirim, São 
Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim e Macaíba. 
A 24ª edição do evento reunirá um mix de ex-

positores brasileiros e estrangeiros expondo  
nos mais de 300 estandes que estarão dis-
postos por categorias, em salões especiais: 
Nacional, Elementos, Arte Popular, Cerâmica 
e Cestaria. Em cada salão haverá premiação 
especial para a melhor peça de artesanato, 
escolhida por um júri de especialistas e refe-
rendada pelo público visitante.
Na programação cultural da Feira, o Fiart in 
Concert, com apresentações de orquestras;  
shows artísticos diários; rituais indígenas; 
danças orientais; mostra de artes circenses; 
literatura de cordel; e o 17° Festival de Dan-
ças Folclóricas e Parafolclóricas, com a parti-
cipação de atrações do Rio Grande do Norte 
e de outros os estados do Nordeste. 
Já consolidada no calendário turístico do 

Estado, a Fiart se firmou como evento para 
promoção do artesanato brasileiro, especial-
mente o potiguar, gerando oportunidades 
de negócios e renda para os artesãos partici-
pantes. Em 2018, a Feira movimentou quase 
7 milhões de reais com a venda de produtos. 
Além disso, movimenta a alta estação em 
Natal, já que se consolidou também como 
opção de lazer e entretenimento nesse pe-
ríodo para turistas e o público local.
A Fiart, organizada pela Espacial Eventos, 
é realizada em parceria com o Governo do 
Estado, o Governo Federal, por meio do Pro-
grama do Artesanato Brasileiro e o Ministé-
rio da Cultura, Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas do RN – Sebrae –, Prefei-
tura do Natal e Rede de Conexão.

volvimento sustentável e inclusão social”, 
observou.
Aninha Costa agradeceu a confiança da go-
vernadora e disse que fará uma gestão foca-
da nas potencialidades do estado. “Vamos 
trabalhar com determinação, para que o Rio 
Grande do Norte tenha um turismo forte, 
com infraestrutura, qualificação de pessoal, 
conectividade aérea e equipamentos turísti-
cos de excelência”, acrescentou.

PERFIL
Ana Maria Costa é formada em Educação 
Física pela UFRN. Foi professora das redes 
Estadual e Municipal e há 18 anos atua na 
área de turismo receptivo, onde é diretora 
Comercial da Potiguar Turismo e Anauê Re-
ceptivo. De 2015 a 2017, Ana Costa foi dire-
tora presidente da Emprotur RN.
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Julia Inomata
juliainomata@hotmail.com

Empresária Destaque!

Julia e Julia Modas

Marlene Scherer Kaefer

No cenário atual, vemos muitas mulheres à 
frente da gestão de empresas, ouvimos falar da 
liderança feminina com uma maneira diferen-
ciada de lidar com os negócios, principalmen-
te no comércio, com a sua criatividade, a sua 
visão detalhista, fazendo com que se tornem 
empreendedoras, na busca de seus sonhos e 
realização pessoal. Formada em Pedagogia, 
pós-graduada em Gestão Pública, e formação 

em PNL (Programação Neurolin-
guística). Marlene é funcionária 
pública a mais de 20 anos, sempre 
gostou de estar em contato com 
pessoas, e já teve algumas expe-
riências na área de vendas. Casada 
com Gilberto José Kaefer, tiveram 2 
filhos Myckael e Crystopher (In Me-
morian).  Marlene tinha um sonho 
de ter o seu negócio próprio, e com 
o apoio do marido, depois de mui-
tas pesquisas e estudos, decidiram 
trabalhar com uma franquia. Por-
que abrir uma franquia, questionei 
Marlene, “pelo fato de que uma 
franquia tem todo um know how, 
e o suporte de uma marca já con-
solidada no mercado. A preferência 
estava na prestação de serviços, 
saúde ou beleza. Porque acredita-
mos que a busca pela beleza sem-
pre esteve muito em alta”. 
Acreditando no mercado da bele-
za unindo a prestação de serviços, 
Marlene encontrou na franquia 
da Sobrancelhas Design o negócio 
dos seus sonhos. A franquia conta 
atualmente com 480 unidades no 
Brasil, e ganhou o Prêmio Excelên-
cia em Franchising, nos anos de 

2016/2017 e 2018, pela ABF(Associação Brasi-
leira de Franchising). 
Assim no ano de 2015 abriu a loja da franquia, 
na cidade de Cascavel. 
Mantendo o foco principal em sua profissão, 
dividiu a responsabilidade da gestão da loja, 
com a participação direta da família - Eliziane 
B.N. Kaefer – Nora.
 A franqueadora realiza treinamentos para 

toda a equipe, inclusive aos franqueados, na 
formação profissional das técnicas exclusivas 
em design de sobrancelhas, além de técnicas 
em gestão empresarial e comercial, sendo o 
treinamento um dos quesitos do Programa de 
Excelência da franqueadora. Hoje contam com 
7 colaboradores altamente capacitados para 
o atendimento ao seleto público de clientes. 
Mensalmente são realizadas reuniões de ava-
liação entre franqueador e franqueado, sendo, 
segundo Marlene “ o sucesso da empresa está 
diretamente relacionado ao constante treina-
mento e aperfeiçoamento. Acreditamos na 
missão e valores da empresa, com uma propos-
ta de trabalho renomada no mercado em que 
atua, recuperando a beleza das sobrancelhas, 
sem uso de técnicas agressivas, encontrando o 
desenho ideal para cada rosto, realçando a sua 
beleza natural com uma expressão mais bela, 
elegante e personalizada”
Também contam com  especialistas em epila-
ção facial, onde oferecem uma linha orgânica 
(egípcia) especialmente produzida pela fran-
quia, para não machucar ou irritar a pele du-
rante o processo de epilação, proporcionando 
suavidade e conforto.
Ainda oferecem toda a linha de produtos SD 
Make Up, além de cursos de automaquiagem. 
Todos os produtos SD são produzidos pela pró-
pria franqueadora, atendendo aos padrões in-
ternacionais de qualidade.

EXPERIÊNCIA SD
“Uma vez que a cliente conhece os serviços 
da Sobrancelhas Design, percebe o diferencial 
oferecido pela empresa, e essa experiência SD, 
é tão satisfatória que automaticamente ela se 
fideliza”. 
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 Os MD Codes são preenchimentos dérmicos que 
podem ser utilizados na face por inteira, 
proporcionando rejuvenescimento e volume, com 
uma excelente estética sadia, bonita e natural. Os 
locais que mais utiliza-se a técnica são nos pontos da 
testa, bochechas, olho, queixo e lábios. Diferente dos 
métodos comuns e tradicionais, os MD Codes não 
bubuscam apenas os resultados pontuais, mas sim a 
solução mais efetiva para harmonia e juventude da 
face.

 Vale salientar que nem sempre o paciente sabe o 
que realmente precisa e o nosso papel é fazer com 
que ele compreenda quais serão as prioridades no 
seu tratamento. O MD Codes facilita a comunicação 
entre profissional e paciente. Além disso, por meio 
desse sistema, conseguimos excelentes resultados 
com técnicas não cirúrgicas e minimamente 
ininvasivas, das quais o paciente pode se beneficiar 
sem que isso comprometa sua vida social ou 
profissional.
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que ele compreenda quais serão as prioridades no 
seu tratamento. O MD Codes facilita a comunicação 
entre profissional e paciente. Além disso, por meio 
desse sistema, conseguimos excelentes resultados 
com técnicas não cirúrgicas e minimamente 
ininvasivas, das quais o paciente pode se beneficiar 
sem que isso comprometa sua vida social ou 
profissional.

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

MDCodes
por Ana Francopor Ana Francopor Ana Franco

@atelieodontologicoanafranco
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Nem mesmo as modelos de corpo mais se-
quinho conseguem escapar dela, atualmen-
te. Horas sentadas, escorregões na dieta e 
alguma influência genética fazem deste o 
problema de beleza mais temido no coti-
diano feminino. Cerca de 85% das mulheres 
com mais de 35 anos convivem com a celuli-
te. Esse tipo de inflamação está dividida em 
três graus, dependendo da profundidade dos 
buraquinhos e até da consistência da pele 
(mais firme ou mais flácida). No nível 1, a CE-
LULITE aparece quando a pele é pressionada, 
enquanto no 2 nenhum estímulo é necessá-
rio para notar o problema. Já o grau 3, além 
de apresentar furinhos profundos, largos e 
em grande quantidade, pode provocar sen-
sação de dor. 

CELULITE 
Nenhum tratamento estético contra celulite 
funciona sem alterações na dieta e prática de 
exercícios físicos. É preciso reduzir o consu-
mo de açúcar e de gorduras, além de tomar 
muita água. Exercícios aeróbios ajudam na 
queima de GORDURA LOCALIZADA.

OS TRATAMENTOS SÃO:
Drenagem linfática 
Massagem modeladora 
Endermologia 
Radiofrequência 
Mesoterapia 
Carboxiterapia 
Ultrassom com lipolíticos 
Criofrequência 
Vibrocell 

Conheça os 
melhores 
tratamentos 
estéticos 
para 
combater
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Charm Chic

M O DA  M A S C U L I N A
Atenção, homens de plantão:  hoje eu 
quero conversar com vocês.
Além da necessidade feminina de criar 
looks, hã um certo tempo, também foi 
verificado esta necessidade no mercado 
masculino.  
Homens também querem se vestir bem, 
usar bons acessórios. Passou da época 
em que se vestir bem era algo somente 

ligado ao mundo feminino. Todos os 
homens são iguais, e nós, mulheres, 
queremos ao nosso lado homens 
elegantes, com boa aparência, com 
roupas e acessórios sofisticados. E quer 
saber a melhor parte? Ficamos muito 
felizes com homens preocupados com a 
aparência sim. 

Pensando nesta necessidade de mer-
cado, venho contar para vocês que: 
Cascavel e região possui várias lojas 
capacitadas para este tipo de atendi-
mento, atualmente, os vendedores são 
qualificados para entender sobre estilos 
e tendências. Pensando nisso, venho 
trazer algumas inspirações masculinas.
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Cirurgia Plástica
Pós–Bariátrica

MELHORE A APARÊNCIA COM A
CIRURGIA DE CONTORNO CORPORAL

Após a cirurgia de redução de peso ou qual-
quer perda substancial de peso, a pele e os 
tecidos, muitas vezes, não têm elasticidade e 
podem não estar em conformidade com o 
tamanho reduzido do corpo. Como resultado, a 
pele, que foi severamente estendida, agora não 
tem sustentação:

• Os braços �cam �ácidos,
• As mamas podem achatar e �car com mami-
los apontados para baixo
• O abdômen pode se estender nas laterais e na 
zona inferior das costas, o que resulta em uma 
saliência semelhante a um avental
• As nádegas, a virilha e as coxas podem apre-
sentar �acidez, ocasionando bolsas suspensas 
de pele.

A intervenção cirúrgica de contorno corporal, 
após grande perda de peso, melhora a forma e 
o tônus do tecido subjacente que sustenta 
gordura e pele e remove o excesso de gordura 
e �acidez da pele. O resultado é uma aparência 
mais normal do corpo, com contornos suaves. 
Esta é, em essência, a fase �nal do processo de 
perda de peso.

Quais são as cirurgias plásticas mais realizadas 
após uma grande perda de peso depois da 
gastroplastia? 
• abdominoplastia 
• mamoplastia (com ou sem próteses de silico-
ne)

• lifting de coxas (lifting crural)
• braquioplastia (cirurgia plástica dos braços)
• torsoplastia (lifting do dorso)
•abdominoplastia circunferencial (Body Lifting).

É INDICADO PARA MIM? 
Antes de decidir se submeter ao procedimento, 
a perda de peso deve estar estabilizada.
Se continuar a perder peso, a �acidez vai reapa-
recer.
Se o peso for rapidamente recuperado, você 
traumaticamente estressará sua pele já enfra-
quecida, causando estrias e cicatrizes alarga-
das na pele.
Se você se submeteu à cirurgia de redução de 
peso, seu cirurgião plástico irá trabalhar em 
estreita colaboração com seu médico para 
determinar quando será apropriado começar a 
reparação do contorno corporal. 

Bons candidatos ao procedimento
• Adultos de qualquer idade, cuja perda de 
peso foi estabilizada;
• Indivíduos saudáveis que não tenham condi-
ções médicas que possam prejudicar a cicatri-
zação ou aumentar o risco da cirurgia;
• Não fumantes;
• Indivíduos com atitude positiva e expectativa 
realista do resultado cirúrgico;
• Indivíduos empenhados em levar uma vida 
saudável, incluindo alimentação adequada e 
boa forma.
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A belíssima Thaís Fabrini em sua formatura 
de Gestão Comercial em Janeiro de 2016
Foto: Jackson Gondim

Casal Rodrigo Ribeiro e Joice Castro curtindo 
férias pela costa Argentina

Festa em família: Eduardo Flores e sua esposa, Claudia Flores, sua nora Júlia com a neta 
Valentina e o filho Gabriel Flores comemoram o primeiro ano de Valentina

Carlos Eduardo Godoy, filho de Flora e Clenio Godoy, e Kelly Gill, filha de Rosicler e Vanildo Gill, celebraram sua união em uma belíssima 
cerimônia no dia 15 de dezembro de 2018 na Catedral Nossa Senhora Aparecida. Logo após, recepcionaram familiares e convidados 
em uma festa deslumbrante  no espaço Mykonos Eventos. Fotos: Caio Peres

O Jornalista e blogueiro Dyego Maxim durante 
o editorial de moda para Vilebrequin
Foto: Kelly Donato

Lilia e Wilson Riedlinger comemoraram suas 
bodas de Aventurina no dia 09 de Janeiro  
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