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CASCAVEL

Cidade avança no
polo turístico

IGUASSU GOLF
TOUR 2018
Movimentou
Wish Resort
Foz do Iguaçu

SHOW RURAL 2019
Maior estrutura para
acomodar visitantes

PTI

PARQUE TECNOLÓGICO
DE ITAIPU: HÁ 15 ANOS
CRIANDO SOLUÇÕES

SAÚDE
OPINIÃO
SOCIEDADE

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.
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PARQUE
TECNOLÓGICO
DE ITAIPU
O PTI completa 15 anos criando soluções para o
desenvolvimento regional e o futuro do planeta
por Mariana Ritchie. Foto: Francisco Henrique Sierich da Silva

A história do Parque Tecnológico Itaipu (PTI)
tem dois grandes marcos: o primeiro foi sua
criação, em 23 de maio de 2003, a partir da articulação da usina de Itaipu com o Instituto de
Tecnologia Aplicada e Inovação (Itai) e a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste).
Antigos alojamentos que, nos anos de 1970
a 1980, foram ocupados por barrageiros que
construíram a usina, tornaram-se sede do
PTI, que nasceu da intenção de se criar um
ambiente de ciência, tecnologia e inovação,
em documento pactuado por 37 autoridades
brasileiras e paraguaias.
Essas instalações deram lugar a salas de aula,
incubadora de empresas, a espaços para entidades governamentais e empresas de ini06 | Nova Fase

ciativa privada, criando assim uma comunidade inteira voltada para o desenvolvimento
de tecnologias sustentáveis.
O segundo marco na história do PTI veio em
2017, quando a Itaipu Binacional, sua mantenedora, ampliou a área de atuação socioeconômica e ambiental para os 54 municípios
do Oeste paranaense. Nos passos de Itaipu,
o PTI também passou a participar deste novo
universo. Com o apoio do governo federal, o
PTI tornou-se um polo global de sustentabilidade, contribuindo para o avanço econômico
e social regional.
O PTI, nos primeiros anos, esteve mais voltado para a formação educacional - nele estão
instaladas três universidades (Universidade

Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste, Universidade Federal de Integração Latino-Americana- Unila e Universidade Aberta do Brasil
- UAB) e na articulação e apoio a cursos de
pós-graduação. Desde 2011, 20 pós-graduações foram realizadas (entre especializações,
mestrados e doutorados), bem como o apoio
à educação não formal, com projetos de iniciação científica de crianças e de formação
técnico-profissional. Ao longo do tempo, o
Parque expandiu suas atividades na busca de
soluções para o crescimento sustentável do
Oeste do Paraná.
Instalado numa área de 75 hectares, dos
quais 54 mil metros quadrados de área construída, com mais de 60 laboratórios, usados

por estudantes e pesquisadores de diversas
instituições, mais de 50 salas de aula e 11
espaços de eventos, o PTI está localizado na
fronteira do Brasil com o Paraguai e Argentina, numa região de mais de um milhão de
habitantes. Por esse universo inovador, passam todos os dias mais de 7 mil pessoas, entre colaboradores, fornecedores e turistas,
que chegam diariamente de todas as partes
do mundo para conhecer os atrativos da usina de Itaipu.
Os serviços oferecidos pelo Complexo Turístico Itaipu, com sete modalidades de visitas,
são gerenciados pelo PTI. O recurso desses
ingressos garante a autonomia da operação
turística, gera aproximadamente 300 empregos diretos, financia ações de inovação do
PTI e ainda contribui financeiramente para
o fundo local de incentivo ao turismo. Esse
modelo de atuação foi premiado pela Organização Mundial do Turismo.
Nas vias de acesso ao PTI, a frota de veículos
é quase toda movida a biometano (que utiliza o biogás resultante do reaproveitamento
de restos de comida de restaurantes locais e
também dejetos de animais da região para a
geração de energia) ou a eletricidade. É mais
uma prova de preocupação com a sustentabilidade e que o PTI está sempre em busca
da inovação e atua no desenvolvimento de
projetos que possam ajudar na melhoria da
vida das pessoas da região e do mundo todo.
Ainda na área de mobilidade urbana, por
meio de parcerias, o Parque pesquisa e desenvolve baterias para carros elétricos, à
base de níquel e sódio. Há grande expectativa
com a bateria de sódio, de custo mais baixo e
com a vantagem de ser quase totalmente reciclável. A utilização de carro elétrico com a
bateria de sódio seria o ideal como alternativa a veículos movidos a combustíveis fósseis,
altamente poluentes. A utilização do carro
elétrico, mesmo se a frota brasileira fosse em
grande número, teria baixo impacto na matriz energética, já que o consumo deste tipo
de veículo é mais ou menos equivalente ao
de um aparelho de ar condicionado.
Também na área de fontes alternativas de
energia, o PTI dá apoio à Itaipu, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta, com estudos sobre o hidrogênio, considerado o combustível do futuro. O Parque
possui uma planta de produção de hidrogênio, onde são feitas pesquisas relacionadas
a esse elemento, para aproveitar a energia
excedente de Itaipu em sua produção e suas
aplicações também em células a combustível.
Na área de automação, o PTI criou um laboratório para garantir independência tecnológica à usina de Itaipu, com mais de 50
serviços técnicos e tecnológicos desenvolvidos até agora, como simulações do funcionamento dos mais diversos equipamentos e
sistemas associados da geração, transmissão
e distribuição de energia elétrica. Antes, a
Itaipu dependia para essa área de soluções
externas.
A inovação também é feita em favor das cadeias produtivas do Oeste do Estado, como
o projeto “Fazenda Inteligente”, que está im-

plantando estações-teste em propriedades
rurais que fazem o monitoramento climático
da produção, do plantio à colheita. Os equipamentos garantem ao homem e à mulher
do campo informações precisas para a tomada de decisão e, dessa forma, resultam em
uma maior produtividade e aprimoramento
das atividades agrícolas.
De 2017 até agosto deste ano, mais de 30
convênios foram assinados entre o PTI e uma
série de instituições governamentais e nãogovernamentais em benefício da região. Em
15 anos de atuação, são mais de 260 convênios,
entre fomentos, termos de patrocínio, acordos
de cooperação e protocolos de intenção.
Uma dessas novas parcerias é com o Ministério Público Estadual, para o desenvolvimento
de um modelo do Portal da Transparência
de municípios paranaenses. Sancionada em
2009, a Lei da Transparência exige que as entidades públicas divulguem receitas e despesas de forma acessível a todos os cidadãos,
mas não estabeleceu um modelo para esses
dados, o que, muitas vezes, compromete o
acesso a essas informações. Por meio dessa PRESIDENTE DO PTI - tem a missão de planejar,
parceria, PTI e MP vão implantar um portal agir e transformar uma equipe multidisciplinar com
com informações apresentadas de forma fá- conhecimento e conceitos em resultados que agrega
cil, clara e objetiva a custo zero para, inicial- valores no presente e no futuro da região Oeste pamente, 17 municípios do Estado, devendo ser ranaense
estendido posteriormente a mais municípios.
O apoio aos municípios na revisão dos Planos ra - Brasil, Paraguai e Argentina -, o PTI atua
de Saneamentos Básico é outro trabalho que com parcerias que conectam o progresso e
o PTI e a Itaipu vêm desenvolvendo no Oes- a sustentabilidade, a tradição e a inovação,
te paranaense. Esses planos são requisitos os recursos naturais e a inteligência artificial.
para que os municípios recebam recursos do E pesquisa o desenvolvimento de tecnoloGoverno Federal destinados ao saneamento gias sustentáveis para transformar a vida das
básico. Dos 54 municípios da região, 14 estão pessoas. Esta é a missão do PTI, o Parque
sendo atendidos pelo projeto, beneficiando Tecnológico Itaipu da Itaipu Binacional.
cerca de 400 mil
habitantes.
Como o desenvolvimento social está
interconectado ao
d e s e nvo l v i m e nto
econômico local, o
Parque Tecnológico Itaipu fomenta
uma incubadora de
negócios, onde nascem empresas das
áreas de tecnologia,
construção, gestão
e sustentabilidade
e agronegócio. A incubadora já recebeu
mais de 180 ideias
de novas empresas
para a região, que
terão suporte para
alavancar seus projetos. Até o final de
2018, a projeção é
que a Incubadora
gere mais de 1.500
postos de trabalho,
com uma receita de
R$ 52 milhões.
Na região da Améri- UM MARCO NA TECNONOLOGIA - O PTI está Instalado numa área de 75 hecca do Sul em que três tares, dos quais 54 mil metros quadrados de área construída, com mais de 60
países fazem frontei- laboratórios, usados por estudantes e pesquisadores de diversas instituições
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ESLOVÁQUIA
25 ANOS DE PAÍS

Embaixador Milan Cigan

RENAULT
R$ 350 MILHÕES
NO PARANÁ
CIUDAD DEL ESTE
"A HONG KONG
DO OCIDENTE"
PARANÁ
MELHOR PIB
DO BRASIL
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GRAMADO-RS

ITAIPU BINACIONAL

O charme e a beleza
da Serra Gaúcha o
ano todo para você

Apoio e participação
aos Municípios do Lago
que gera energia

PONTA GROSSA

ITAIPU
MUNICIPALISTA

500 dias de gestão e
conquistas importantes
para sociedade
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POLÍTICA, ETC. E TAL...

HOMENAGEM

PÁGINAS PARANAENSES
QUE FAZEM HISTÓRIA

contato@revistanovafase.com.br

O NOVO BRASIL É LOGO ALI...
Quando nos demos conta, já haviam
passado o carnaval, as convenções,
a Copa do Mundo de Futebol na
distante Rússia, as eleições, a black
friday na primavera e, agora, vem
o verão, as festas natalinas, o
Réveillon que anuncia um Ano Novo,
cheio de esperanças, mas com algumas importantes
certezas que nos estimulam para uma nova jornada
com as verdadeiras cores de nossa bandeira. Viva o
Brasil de 2019, viva!

PLINIO DESTRO
E ALVARO DIAS
O cascavelense Plinio Destro, eleito
suplente de senador pelo Paraná,
foi conhecer de perto o Congresso
Nacional e participar de um
seminário e foi recepcionado pelo
Senador Alvaro Dias

AMIGOS DE DÉCADAS
Irineo da Costa Rodrigues, presidente da Lar Cooperativa, e
sua esposa Janete, se alegraram ao reencontrar os amigos
Lilia e Wilson Riedlinger em evento da Amop - Associação
dos Municípios do Oeste do Paraná -, em Cascavel. Wilson,
além de renomado publicitário, apresenta o programa
Gente que Faz, na Tv Tarobá, ao lado da esposa e realiza
trabalho voluntário na Uopeccan.

JOSÉ IVALDECE PEREIRA

MACRON E FAISAL HAMMOUD
O Presidente da França, Emanuel Macron, recebeu para jantar em Buenos
Aires o Cônsul Honorário da França no
Paraguai, Faisal Hammoud, empresário que comanda o grupo Monalisa

SPERAFICO E BERTÉ
Agraciado com honroso título de
“Cidadão Honorário do Oeste do
Paraná”, o deputado Federal e
Secretário Chefe da Casa Civil do
Governo do Paraná, Dilceu Sperafico,
foi cumprimentado por Juarez Berté,
coordenador do governo no Oeste.

MICHEL TUMA NA FENACTUR
Na eleição do conselho da nova
diretoria da Fenactur (Federação
Nacional de Turismo) no Hotel Meliá
em Brasília, foi reeleito o Presidente
Michel Tuma Ness por aclamação para
o triênio de 2019/2021. Um prêmio
para um dos maiores incentivadores
do turismo nacional.
ITAIPU BATE RECORDES COM STAMM
A Itaipu Binacional vem batendo recordes atrás de recordes com a direção geral brasileira de
Marcos Stamm. Em novembro, a Itaipu teve
a maior produção acumulada já registrada
por uma hidrelétrica em todos os tempos:
2,6 Bilhões MegaWatts/Hora. Agora, bate
outro recorde com a marca de um milhão
de visitantes em 2018.
Marcos Stamm é de londrina, um executivo
de ponta e super preparado, que vem provando diariamente sua capacidade administrativa frente à empresa binacional - é o
cara certo no lugar certo!
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“ASAS DA MORTE”

O trágico acidente aéreo que ceifou a vida do
jovem piloto, Vitor Augusto Gunha da Costa,
motivou uma batalha jurídica de seu pai,
médico Augusto da Costa, contra a fábrica do
avião experimental e resultou num livro, que
narra a saga de um pai na busca da verdade e
serve de alerta para outros, que confiam nas
instituições governamentais como a Anac.

Um retrato fiel do Paraná. Este foi o início de um caminho trilhado com muita
determinação e competência, no século passado.
As fotos ainda eram amareladas e o jornalismo de vanguarda, na antiga máquina de datilografia, era movido a suor e investigação, bem distante das notícias
“fast food” do mundo virtual.
A fórmula deu certo, resistiu ao tempo e soube se reinventar na era digital sem
perder a essência. Hoje, aos 34 anos, a Revista Nova Fase é uma balzaquiana
moderna que mantém o entusiasmo, conquistando novos leitores a cada edição.
Sob a coordenação do competente jornalista José Ivaldece Pereira, a Nova Fase
se transformou em uma coletânea de relatos históricos do nosso Paraná. Basta pesquisar as décadas de edições da revista para rememorar o nascimento
e a emancipação de municípios; as obras erguidas no Estado – especialmente
quando tive a honra de ser governador -; o desenvolvimento das universidades;
e as primeiras descobertas da Operação Lava Jato, que foi conduzida de forma
brilhante pelo então Juiz paranaense Sérgio Moro, futuro ministro da Justiça.
Na contramão da crise econômica que dizimou boa parte da mídia impressa no
País, a Nova Fase conseguiu transformar dificuldades em oportunidades. Com
uma talentosa equipe de jornalistas e colaboradores, o regionalismo ultrapassou fronteiras e a revista chegou a outros estados e até a vizinhos da fronteira,
como Paraguai e Argentina.
Hoje a Nova Fase se consolidou como uma das principais publicações do Paraná, e é um grande motivo de orgulho para nós que valorizamos os frutos
da terra. Em nome do José Ivaldece, parabenizamos toda a equipe que ajudou e ajuda a conquistar este caminho de sucesso. Um caminho que só é
alcançado por quem é perseverante e por quem, com humildade, percorre o chão de terra batida antes de chegar ao asfalto.
Com a liberdade de imprensa como norte, que a revista continue valorizando o fato real, a notícia verdadeira e registrando, com a fidelidade que lhe
conferiu protagonismo, desde a vida simples do cidadão paranaense até o Paraná que exporta ideias e talentos para o mundo.
SENADOR ALVARO DIAS - Líder do Podemos/Paraná

A FAÇANHA DA
REVISTA Nova Fase
“Em nenhum ramo de atividade é fácil alcançar 34 anos de
operação. Na mídia, é especialmente difícil, ainda mais nestes
tempos dinâmicos de redes sociais e comunicação instantânea
da internet. Assim, atingir excelente nível de qualidade e credibilidade e mantê-los por mais de três décadas é para poucos.
Daí a façanha da Revista Nova Fase, uma das mais longevas do
Paraná, que desde 1984 atua com competência e profissionalismo na defesa das grandes bandeiras de desenvolvimento do
Oeste, além de trazer informação e entretenimento aos leitores.
Anos atrás, quando o criador da Nova Fase chegou a Cascavel e
decidiu aqui investir, estabelecer a revista e iniciar sua jornada,
certamente vislumbrou o potencial do Município e quanto esta
cidade seria importante para alavancar seu sonho.
Hoje, com apenas 67 anos e um futuro muito promissor, Cascavel é uma das cidades mais importantes e pujantes do Brasil,
que proporciona condições aos empreendedores alcançarem
sucesso, a exemplo do que ocorre com a Nova Fase.
Felizmente, a revista soube retribuir tudo o que Cascavel e região lhe proporcionaram.
Parabéns ao José Ivaldece e sua equipe. Vida longa à Nova Fase!”
EDGAR BUENO - Ex-deputado, ex-prefeito e empresário em Cascavel

ESTACIONAMENTO
PARA 14 MIL CARROS
A incorporação de uma nova área ao estacionamento será uma das novidades do 31º Show
Rural, de 4 a 8 de fevereiro de 2019, no Centro
Tecnológico Coopavel, em Cascavel.
A nova área, de 25 mil metros quadrados, terá
capacidade para receber 2 mil veículos.
Com isso, a capacidade total para estacionamento chegará a 14 mil carros e utilitários simultaneamente.
A preparação do novo terreno está praticamente concluída. Os trabalhos são basicamen-

te de limpeza, cascalhamento e de integração à
antiga área destinada à recepção de veículos.
Outra novidade é a construção de um portal.
Em edificação ao lado da principal área de
acesso de visitantes ao parque, a estrutura vai
contribuir para organizar a chegada e a distribuição dos veículos a pontos específicos do
estacionamento.
A arquitetura do portal contribuirá para deixar
o ambiente mais bonito, já que ele poderá ser
visualizado na parte exterior do parque implantado às margens da BR-277.
O EVENTO
O 31º Show Rural terá mais de 500 empresas
expositoras e a expectativa de comercialização

fica entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões. A divulgação do evento começa a ser intensificada.
Cerca de 250 mil convites são expedidos e enviados a autoridades, agricultores, técnicos e
pessoas ligadas ao agronegócio em todo o País.
Uma equipe já percorre um raio de 500 quilômetros de distância de Cascavel para convidar
pessoalmente líderes e produtores rurais a participar.
Mais de 400 prefeituras, sindicatos rurais, instituições de ensino e outros órgãos, dos mais
diferentes segmentos produtivos e pesquisa,
serão visitados para divulgar o Show Rural,
suas atrações e tudo o que oferecerá de 4 a 8
de fevereiro de 2019, diz o coordenador-geral
Rogério Rizzardi.

BOLSONARO NO
SHOW RURAL 2019

A exemplo do ano passado, quando iniciava sua
campanha presidencial, o presidente eleito que já
estará em plena atividade no período do Show Rural
- de 04 a 08 de fevereiro de 2019 -, recebeu convite
de Dilvo Grolli, presidente da Coopavel, pessoalmente
no final de novembro, no Rio de Janeiro, e prometeu
que fará todo o possível para prestigiar mais uma vez
a grande feira do agronegócio que abre a temporada
das grandes exposições no Brasil.
Na foto ao lado: o então candidato à presidência,
Jair Bolsonaro, com o deputado Francischini, Rogério
Rizardi, Dilvo Grolli e Eduardo Bolsonaro em Cascavel.
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AMOP DESTACA LIDERANÇAS DO OESTE

PALAVRA DO PRESIDENTE - Anderson Bento, presidente da Amop, fez os agradecimentos em nome dos prefeitos no grande evento que marcou as atividades de 2018

Personalidades do Oeste do Paraná celebraram em Cascavel as entregas do 13º Prêmio Amop de Jornalismo e
do título de Cidadão Honorário do Oeste do Paraná ao
Deputado Federal Dilceu Sperafico
O evento foi realizado pela Associação dos
Municípios do Oeste do Paraná, a Amop,
com patrocínio da Itaipu Binacional no salão
de festas do Tuiuti Esporte Clube.
Prefeitos, deputados, líderes de entidades
da sociedade organizada, jornalistas e seus
familiares, assistiram também apresentação
do grupo Sou Arte, de Campo Mourão, que
fez performances artísticas ao longo do cerimonial. Os finalistas dividiram R$ 20 mil em
dinheiro, além de troféus e lembranças.
Na categoria Fotojornalismo, a vencedora
foi a jornalista Bruna Scheidt, da Revista Aldeia, de Cascavel, que apresentou o trabalho
intitulado “Peso da burocracia”. A segunda
colocação coube a Ailton Santos, do Jornal
O Paraná, de Cascavel, com o trabalho intitulado “Transporte aeromédico – desburocratização na saúde”. A terceira colocação
foi obtida por César Machado, da Revista Aldeia, de Cascavel, com o trabalho intitulado
“Alvará em um dia”.
Na categoria Impresso, a vencedora foi a
jornalista Rejane Martins Pires, da Revista
Aldeia, de Cascavel, que apresentou o trabalho intitulado “O peso da burocracia”. A
segunda colocação foi obtida por Juliet Manfrin, do jornal O Paraná, de Cascavel, com o
trabalho intitulado “Desburocratizar para
empreender”. A terceira colocação coube a
Janaí Meotti, do Jornal do Oeste, de Toledo,
com a matéria intitulada “Foz investe na desburocratização”.
Na categoria Webjornalismo, o vencedor foi
Pedro de Brito Sarolli, do site da revista Sindirural, de Cascavel, que apresentou o trabalho intitulado “Burocracia no agronegócio”.
A segunda colocação foi obtida por Silmara
Santos, do site O Paraná, de Cascavel, com
o trabalho intitulado “Sistema deve desburo14 | Nova Fase

cratizar a contratação de artistas”. Em terceiro lugar aparece a jornalista Tatiane Bertolino, do site O Paraná, de Cascavel, com o
trabalho intitulado “Transporte aeromédico
– agilidade que salva vidas”.
Na categoria Rádio, a vencedora foi a jornalista Pâmela Daiane Santos, da Rádio CBN, de
Cascavel, com o trabalho intitulado “Desburocratização, uma nova era”. O segundo lugar
foi garantido por Daivid Souza, da Rádio CBN
de Cascavel, com o trabalho intitulado “Desburocratização, o diferencial”. Em terceiro lugar,
Edna Nunes e Daniel Bezerra, da Rádio Amiga,
de Formosa do Oeste, que apresentou o trabalho intitulado “Esperança na mala”.
Na categoria TV, a vencedora foi Camila de
Andrade Silva e Andrei Zoz, da Catve, de Toledo, que apresentaram o trabalho intitulado
“Monit legis”.

Em segundo lugar, Tátila Pereira da Silva e
Marlon Martins, da Catve, de Cascavel, com
o trabalho intitulado “Burocracia na liberação de veículos”. O terceiro lugar foi entregue a Fernanda Toigo e Valdislei Bandeira, da
Catve, de Cascavel, com o trabalho intitulado
“Exportações made in Brasil”.
Segundo o prefeito anfitrião Leonaldo Paranhos, o evento premia o esforço de um ano
de atividades intensas por parte dos jornalistas, e também reconhece a importância de
Sperafico. “Uma personalidade que merece
todo o nosso reconhecimento”.
Para Élio Marciniak, o Kabelo, prefeito de
Santa Tereza do Oeste e diretor de Cultura e
Eventos da Amop, a escolha do tema não poderia ter sido mais feliz. “Os jornalistas souberam tirar ao máximo o proveito do tema e
contribuíram com notícias que desvendaram
situações em que a burocracia impede o desenvolvimento”, afirmou.
SPERAFICO - CIDADÃO DO OESTE
O deputado federal licenciado e chefe da
Casa Civil do Governo do Estado, Dilceu Sperafico, recebeu o título de Cidadão Honorário do Oeste do Paraná, quando diversos
oradores exaltaram suas qualidades. Para o
deputado federal Sérgio Souza, o respeito de
seus pares pelo homenageado é relevante.
“Em Brasília, Sperafico sempre foi um exemplo a ser seguido. Espelho minha trajetória
na atuação deste político”. Anderson Bento
Maria, prefeito de Maripá e presidente da
Amop, lembrou que o evento é o ponto alto
das atividades anuais da Amop, e que Sperafico é dono de uma personalidade que faz
toda a diferença. “É o olhar, o gesto, o respeito e imponência nas ações que movem minha
admiração pessoal por ele”, disse Anderson.
O homenageado dedicou o prêmio a seus
familiares, que, por suas palavras, “Sempre
souberam suprir a sua ausência nos 24 anos
de viagens a Brasília semanalmente”.
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AGENDA 2030

CASCAVEL AVANÇA
NO POLO TURÍSTICO

milhões de habitantes, é para muito mais.
Guilherme Paulus criou há 23 anos uma rede
de hotéis de alto padrão, que hoje conta
com 1.591 funcionários e 2.260 apartamentos. Ele citou o Brasil como polo emergente
de turismo, com 200 milhões de viagens domésticas por ano e atração de 6,5 milhões de
visitantes internacionais. E orientou quanto
à estruturação de uma cadeia de turismo,
que deve ter empresas de transporte, receptivo, hospedagem, operadoras, agentes de
viagens e atrativos locais.

GUILHERME PAULUS - Palestrou no 3º Fórum Rotas Turísticas como Estratégia de Desenvolvimento Territorial, organizado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico Social de Cascavel

O turismo como uma das maiores opções de
incrementos da economia, com a geração
de novas oportunidades de negócios e empregos e com fortalecimento do nome e da
marca de uma cidade e região que são referências muito fortes no agronegócio.
Essa é a síntese do 3º Fórum Rotas Turísticas
como Estratégia de Desenvolvimento Territorial, organizado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico Social de Cascavel e
parceiros. As atividades foram realizadas no
auditório da Prefeitura, na noite de terça-feira, 04 de dezembro, com a presença de cerca
de 200 pessoas entre do setor e autoridades.
O presidente do Conselho, Edson José de
Vasconcelos, falou sobre as articulações necessárias para que se reflita sobre o futuro
que se quer para a cidade. E há um conjunto de ações ligadas a essa lógica, como nas
áreas de transporte e mobilidade, energias
renováveis, educação e a busca de novas
oportunidades de crescimento do território.
O secretário de Desenvolvimento Econômico, João Alberto de Andrade, ressaltou a importância de a sociedade, por meio do Conselho, envolver-se e participar da construção
de uma Cascavel para o futuro.
O fundador da CVC e um dos maiores empresários do ramo turístico do País, Guilherme
Paulus, falou sobre o turismo como fator de
estratégia de desenvolvimento. Paulus fundou em 1972 aquela que se transformaria
em marco para as agências de viagens do
Brasil, alcançando com os anos o posto de
maior da América Latina e do mundo. Estabelecida em Santo André, no interior do estado de São Paulo, a CVC é considerada uma
empresa de vanguarda, porque projetou o
16 | Nova Fase

turismo brasileiro a um novo patamar. “Fomos os primeiros em muitas coisas, sempre
com a meta de fazer o turismo acessível a
todas as pessoas”.
Com a CVC, Paulus constituiu um novo modelo de negócio. Ele levou a empresa para
o ambiente dos shoppings e foi o primeiro a
usar ônibus double-deck no turismo rodoviário. “Vi esses veículos em ação em Londres e
então percebi que havia uma grande chance
para esse tipo de transporte no Brasil. E deu
certo”. A CVC foi a primeira a ter hotel, a fazer fretamento de navios e a criar franquias.
Em 2009, a empresa foi vendida para uma
multinacional norte-americana. Hoje, ela
está avaliada em R$ 9 bilhões. Mas ele, continua como presidente do Conselho no Brasil.
Em 2017, a CVC atendeu a cinco milhões de
pessoas e em 2018 foram seis milhões. Mas
o potencial da América Latina, que tem 500

PROSPERIDADE
A cadeia do turismo, bem gerida e articulada, é um fator de prosperidade, afirmou
Guilherme Paulus. “O turismo é o negócio da
felicidade, alicerçado em passeios, compras,
gastronomia e integração”. Essa é uma das
indústrias que mais crescem no mundo, que
movimenta mais de R$ 20 trilhões por ano e
que dá emprego e renda a milhões de trabalhadores. “Nova York, que estava em dificuldades na década de 1970, mostrou como o
turismo pode transformar a economia e virar uma estratégia de negócios para um país
inteiro”. Paulus afirmou que com o governo
de Jair Bolsonaro o turismo terá uma grande
oportunidade de avanço no Brasil.
Cascavel precisa ser um produto turístico,
que ressalte tradições, história, estrutura,
equipamentos e tudo o que pode gerar interesse. A Festa do Trabalhador, que está no
Guiness Book pela enorme quantidade de
costelões que assa simultaneamente, precisa ser mostrada e potencializada, destacou
Paulus.
A professora especializada em turismo rural,
Andreia Roque, afirmou que Cascavel tem
uma forte identidade rural produtiva que
pode fazer da cidade um ponto ainda mais
conhecido e valorizado até no exterior. Ela
deu dicas de como elaborar uma rota turística, que precisa reunir todas as potencialida-

des de um destino, e citou como exemplo a
Holanda, reconhecida e procurada pela produção de leite e derivados. “É possível fazer
o turismo acontecer e gerar dividendos mas,
para isso, todos precisam acreditar e trabalhar de maneira harmoniosa e organizada”.
Cascavel como polo regional do agroturismo
foi o tema de exposição apresentada pelo
presidente do Visit Iguassu, Jaime Nascimento. Ele pontuou aspectos que levaram
à organização do turismo em Foz do Iguaçu
e de como essas experiências podem contribuir para fortalecer o segmento em Cascavel.
Apenas em 2018, Foz atraiu 90 eventos e a
meta de captação de novos, para 2019, é de
45. Foz é o terceiro principal destino brasileiro de eventos internacionais e, seguindo os
passos certos, é possível ter acesso ao que
ocorre no mundo e selecionar o que se pretende atrair.

Um dos caminhos possíveis para Cascavel,
segundo Jaime, são congressos, convenções,
visitas técnicas e feiras. É preciso, para tanto,
contar com um banco de eventos, fazer visitas às grandes mostras do setor e mostrar
materiais diversos que possam apresentar e
vender a cidade como um atrativo. Também
é necessário fortalecer o Convention Bureau,
desenvolver novos produtos e criar um calendário anual, por exemplo, de eventos
esportivos, lembrou Jaime. O fórum marcou
também para a criação da décima câmara
técnica do Conselho de Desenvolvimento,
voltada ao turismo.
NOVA FASE 34 ANOS
O evento homenageou diretores, funcionários e parceiros da revista Nova Fase pelos
34 anos de circulação comemorados no dia
quatro de dezembro.

PALESTRANTE ILUSTRE - o mega empresário Guilherme Paulus, fundador da Agência de Turismo
CVC e dono de uma rede de hotéis de luxo no Brasil além de uma série de empreendimentos, manteve
um encontro reservado com o prefeito Leonaldo Paranhos, tabulando possível investimento em Cascavel na área de turismo e promoções

PARCEIROS - Os parceiros do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Cascavel no Fórum Rotas Turísticas foram: Sesi, Cotriguaçu, Sicoob, revista Nova Fase, Hotel Bourbon, Pezzini e Tápia,
Murog, Convention Bureau, Prefeitura e Luiza Ribeiro Eventos Corporativos
PÚBLICO - além de autoridades, imprensa, acadêmicos e setores prestadores de serviços, o Fórum de Turismo 2030, atraiu um grande público em Cascavel
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CAFELÂNDIA - com alto índice de produtos que apontam valores agregados, faz do Município um dos mais prósperos para a sociedade paranaense

CAFELÂNDIA 36 ANOS

Conta a história que os primeiros moradores encontraram um enorme caixão preto na beira do rio. Era uma forma dos paraguaios que residiam no território, amedrontar os visitantes na localidade que tinha o nome Caixão
Foi com uma vasta programação, que o Município de Cafelândia, completou, no domingo, 25 de novembro, o seu 36° aniversário de
emancipação política-administrativa.
Próximo dos 20 mil habitantes e a 50 quilômetros de Cascavel, no Oeste do Paraná,
pense numa cidade arquitetônicamente
perfeita e a importância do município para
o agronegócio.
Os colonizadores, dedicavam-se de extração
de madeira e a produção erva-mate.
Em 1951 os moradores da região acharam
viável mudar o nome da cidade para Cafelândia, por conta das grandes plantações de
café que atraia migrantes de várias partes.
Com uma área territorial de 271.527 km², a
cidade foi emancipada no dia 28 de dezembro de 1979. A instalação do município ocorreu no dia primeiro de fevereiro em 1983,
logo após a eleição municipal, onde foi eleito
o primeiro prefeito da cidade, Agenor Pasquali.
Segundo relato de Lyrio de Bertoli um dos
entrevistados pelo escritor Mario Vicenti em
2012, para o livro da Copacol 50 anos, algumas famílias tiveram destaque no desbravamento da vila Cafelândia como as de Daniel
Perboni, Francisco Krachuski, Benito Fernandes e João Cruz. Também foram pioneiros no
20 | Nova Fase

início dos anos 50 as famílias Círico, Grígio,
Maltezzo, Oening, Martins, Roecker; além de
Estekoetter, Esser, Petry, Fioravante, Guerino Motter, Germano Alba, Ovídio Pianezzer,
Caetano e Gregório Squizatto. Depois vieram
os Czeniej, Pasquali e centena de famílias.
A cidade é caracterizada pela grande área de
lavoura temporária, aproximamente 18.290
hectares, subseguida pela pecuária que contém uma área de 1.851 hectares. Os cultivos
de milho (18,600 ha), soja (23,310 ha) e trigo
(3,400 ha), possuem a maioria das áreas colhidas. Além de serem os produtos da agricultura que mais agregam valor ao município
ambos com R$ 68.392.000, R$ 93.405.000 e
R$ 5.440.000 respectivamente.
Em 2016, o salário médio mensal da população, era de 1,9 salários mínimos. A parcela
de pessoas ocupadas em relação à população total era de 63,7%. Na comparação com
os outros municípios do estado, ocupava as
posições 244 de 399 e 2 de 399, respectivamente.
Em comparação com cidades do país todo,
Cafelândia ficaria na posição 2309 de 5570
e 23 de 5570, considerando domicílios com
rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 27,2% da população

nessas condições, o que o colocava na posição 361 de 399 dentre as cidades do estado
e na posição 5127 de 5570 dentre as cidades
do Brasil.
Durante pesquisa feita em 2015 pelo IBGE,
foi indicado que os alunos dos anos iniciais
da rede pública de ensino atingiram nota 6,8
no IDEB. Enquanto os alunos dos anos finais
chegaram a média de 4,4. Comparando com
outras cidades do estado, Cafelândia teria a
32° colocação no ranking entre os estudantes de anos iniciais, e a 142° posição no índice de alunos em anos finais.
A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 7,43 para 1000 nascidos vivos. As
internações devido a diarreias são de 3,5
para cada 1000 habitantes. Em comparação
com outros municípios do estado, a cidade
ficaria nas posições 260 de 399 e 82 de 399.
Quando comparado com todas as cidades
do Brasil, as posições são de 3779 de 5570 e
1001 de 5570, respectivamente.
Para comemorar mais um ano de história, na
noite de sábado, 24, a Prefeitura realizou a
festa com shows da dupla Cacio e Marcos e
da banda Jair Super Cap Show. No domingo,
a festa se encerrou com as finais do Futsal e
Cabo de Guerra fechando a 24ª miniolimpíada com ginásio de esportes lotado e muita
comemoração da equipe campeã: Comunidade Integrada/Asmogui.
por Michelli Lazzeri
foto: Assessoria de Imprensa de Cafelândia
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DEPUTADA YARED RECEBE
“TROFÉU IMPRENSA”
Ao se preparar para o segundo mandato, a deputada federal, Christiane Yared, tem trabalho reconhecido como a
melhor política do Litoral pelo segundo ano consecutivo e
recebeu o Troféu Imprensa de Paranaguá

TROFÉU IMPRENSA - sob aplausos e reconhecimento do público, deputada Christiane Yared foi homenageada

Com um primeiro mandato digno de exemplo
para muitos deputados federais, Christiane
Yared (PR-PR) recebeu o reconhecimento do
seu trabalho nas urnas deste ano, se reelegendo. Ao longo dos quatro anos, a parlamentar
colecionou conquistas. Foram 32 proposições,
22 Projetos de Lei, sendo três aprovados, e R$
89,5 milhões indicados no orçamento da União
para atender aos municípios e hospitais do
Paraná. As ações de destaque ainda lhe renderam, o Troféu Imprensa de Paranaguá 2018
como a melhor política do Litoral, pelo segundo ano consecutivo.
Só para a área da Saúde, Yared destinou R$ 60
milhões, sendo R$ 25 milhões indicados aos
hospitais filantrópicos que atendem pelo SUS
e R$ 35 milhões indicados para atenção básica
dos municípios paranaenses. Para o setor agrícola, foram R$ 10 milhões. Já a Segurança Pú-

blica estadual recebeu R$ 4 milhões. Ela entrou
para a história por ser a única deputada a destinar recursos para todos os municípios do Litoral paranaenses durante um mesmo mandato.
“Foram discutidos assuntos importantes para
a melhoria da qualidade de vida da população
como o Marco Regulatório do Transporte Rodoviário de Cargas. Sobre o Litoral, nunca fiz
pensando em entrar para a história. Fiz porque
sei da importância que o Litoral tem para a economia do Paraná. É preciso dar um basta nessa
cultura de só lembrar do Litoral no verão. Ele
tem que ser visto o ano todo”, pontuou.
A infraestrutura turística não ficou de fora, recebendo R$ 8 milhões. Yared ainda destinou R$
2 milhões para pavimentações asfálticas nos
municípios, R$ 2 milhões para a aquisição de
kit para o Conselho Tutelar, R$ 2 milhões para
infraestrutura esportiva das cidades e R$ 1,5

milhão para as universidades estaduais.
Aprovado por unanimidade na Câmara dos
Deputados, o Marco Regulatório do Transporte Rodoviário de Cargas surgiu para atualizar e
aprimorar as normas para a regulação do setor
em território nacional. “A regulação oferece ao
Brasil a estabilidade que os caminhoneiros e os
transportadores reivindicavam e precisavam
há muito tempo. O marco regulatório é, realmente, um marco para o país”, concluiu Yared.
TROFÉU IMPRENSA DE PARANAGUÁ 2018
A premiação, que comemora sua 12ª edição,
conta em seu corpo crítico os mais renomados
profissionais de comunicação da região. A honraria ainda avalia as atuações dos melhores do
ano em categorias como Empresariais, Pública,
Sindical e Trabalho Liberal.
Ao gradecer o reconhecimento, a deputada
Yared ponderou que esse é o reflexo de um
incansável e comprometido trabalho. “Quero
agradecer todos os profissionais de comunicação envolvidos na premiação. Me sinto honrada em saber que esse é o reflexo de um trabalho árduo, coerente e de muita seriedade”,
destacou.
Por meio de verbas diretas encaminhadas pelo
gabinete da deputada Christiane Yared, o Litoral recebeu investimento em áreas como Saúde, Segurança, Infraestrutura, Esporte, Turismo
e projetos de Desenvolvimento Social. Ao todo,
foram R$ 6 milhões de recursos que promoveram melhorias em áreas básicas. “Com estes
repasses foi possível o atendimento em áreas
cruciais para a melhoria da qualidade de vida
da população litorâneas”.
A emenda parlamentar é o instrumento que o
Congresso Nacional possui para participar da
elaboração do orçamento anual. Por meio das
emendas, os parlamentares procuram aperfeiçoar a proposta encaminhada pelo Poder
Executivo, visando uma melhor alocação dos
recursos públicos. Nesta edição, a entrega dos
troféus foi realizada pelos próprios profissionais de imprensa. Os vencedores foram escolhidos por votação no dia 4 de setembro deste ano.

Administração (manhã/noite)

Engenharia Mecânica (noite)

Agronomia (manhã/noite)

Fisioterapia (manhã/noite)

Análise e Des. de Sistemas - TADS

(noite)

Fotograﬁa (noite)

Arquitetura e Urbanismo (manhã/noite)

Gastronomia (manhã/noite)

Biomedicina (manhã/noite)

Gestão Comercial (noite)

Ciências Contábeis (noite)

Jornalismo (noite)

Design Gráﬁco (noite)

Medicina Veterinária (manhã/noite)

Direito (manhã/noite)

Nutrição (manhã/noite)

Educação Física (manhã/noite)

Pedagogia (noite)

Engenharia Civil (noite)

Publicidade e Propaganda (noite)

Engenharia de Produção (noite)

Recursos Humanos (noite)

Administração

Gestão Comercial

Logística

Processos Gerenciais

Ciências Contábeis

Gestão Financeira

Pedagogia

Recursos Humanos

CO N F I R A AS N OVAS O PÇÕ E S D E CURSOS NO PERÍODO DA MANHÃ
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CARREIRA

RICARDO BARROS
30 ANOS DE VIDA PÚBLICA

1200 convidados participaram do aniversário de Ricardo
Barros, dia 29 de novembro em Maringá, que comemorou
também 30 anos de vida pública do deputado federal
Familiares e amigos, deputados, prefeitos,
vice-prefeitos, vereadores e lideranças compareceram para cumprimentar o aniversariante e saborear uma paella valenciana.
Barros foi eleito prefeito de Maringá no dia
15 de novembro de 1988, o mais jovem da
história, aos 29 anos. Em 1994 foi eleito deputado federal. São 20 anos de experiência
na Câmara dos Deputados e um dos recordistas na conquista de recursos federais para
o Paraná. Foi líder no Congresso e vice-líder
de todos os governos na Câmara. Em 2016,
Barros foi relator-geral do Orçamento, uma
das principais funções da Casa. Em 2010,
foi candidato ao Senado e fez uma expressiva votação de 2.190.539 votos. Atuou por
quatro anos como Secretário de Indústria,
Comércio e Assuntos do Mercosul, é idealizador do Programa Paraná Competitivo que
recolocou o Estado na agenda dos investidores nacionais e internacionais.
Reeleito deputado federal em 2014, volta a
Câmara dos Deputados e a aprovação do trabalho o levam ao Ministério da Saúde (2016-

2018). Com uma gestão eficiente cria o
maior programa de informatização nacional
da Saúde. Em 2018, Ricardo Barros se reelege deputado federal para o sexto mandato e
completa 30 anos de vida pública como um
político de resultados.
O aniversariante agradeceu a presença dos
amigos e destacou que sua carreira é marcada pela “missão de servir”. “Nós temos a
missão de servir a comunidade e poder ter
o reconhecimento e a sensação de gratidão
pelo trabalho que realizamos. Estou completando mais um ano de vida e 30 anos de
vida pública, tendo a coragem de enfrentar
questões necessárias para proporcionar melhorias ao povo brasileiro. E estou muito feliz
por estarmos reunidos aqui mais uma vez”,
declarou Barros.
A governadora do Paraná, Cida Borghetti,
destacou a visão de futuro de Ricardo Barros com o Paraná. Ao final do discurso, Cida
completou dizendo que admira Ricardo por
ser um ótimo pai, marido, filho, avô e por
querer o melhor de todos sempre.

FAMÍLIA, AMIGOS E POLÍTICA - um capítulo à parte na vida do parlamentar que escreve um bela história dedicada ao bem servir a sociedade brasileira
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Eternize seus melhores momentos

L

A D’LIMA

anaense de Cascavel, formada pela
dustrial, é fotógrafa por paixão a vida.
de criança, ela aprendeu toda a maa pintura com Luiz de Andrade Lima e
Especializada em fotografar pessoas
s, é extremamente habilidosa no mamas em sua arte, permite captar em
na dimensão exata de cada ser. E, na
a o intercâmbio de experiências estéo é a qualidade de trabalho. Fiel aos
rteiam, sua essência é a conjugação
monia do viver em toda sua plenitude,
inimalismo, formalismo, multiplicidaaracterizam a peculiaridade das telas
artista despojada. Nas fotografias e
rabalha em preto e branco, colorido,
z pastel, massa acrílica em alta relevo,
nanquim.

(45) 3223-0613 | (45) 99973-5534
Rua Paraná, 3035, 7o andar
Ed. Centro Comercial Cascavel - SL 71/72

(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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TURISMO &
DESTAQUES

cristinaliraturismo
Blog Turismo por Cristina Lira

Cristina Lira

crislira80@gmail.com
www.cristinalira.com

I ENCONTRO INTERNACIONAL DOS PROFISSIONAIS
DO TURISMO DE ROMA, NA ITÁLIA É UM SUCESSO
O I Encontro Internacional dos Profissionais
do Turismo de Roma, com Cristina Lira, foi
um sucesso total. O evento, realizado no Sina
Bernini Bristol no dia 20 de novembro, contou com parcerias da Bonjour Italie, Senator
turismo de Osasco SP, Embratur e Travel Ace,
e recebeu a representante da Embaixada do
Brasil na Itália, Flaminia Mantegazza, mais de
30 empresários da Itália que trabalham em
conjunto com o mercado brasileiro, além de
jornalistas e blogueiras.
A organização e logística do evento ficou por
conta da Bonjour Italie, empresa italiana de incoming para o mercado brasileiro. Sua diretora,
Laura Parroni, em conjunto com sua equipe,
aproveitou a ocasião para apresentar sobre a
empresa. No Encontro, também aconteceu
uma exposição dos produtos apresentados
incluindo hotéis, empresas de trem e até
mesmo receptivos; e o sorteio de cinco diárias do SERHS Natal Grand Hotel. A ganhadora foi a blogueira brasileira Ana Venticinque,
que é casada com um italiano e mora em
Roma. Após o evento, um buffet com prosecco e vinho foi servido. Diante do sucesso,
será realizada uma segunda edição em 2019.
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CAFÉ &

ELAS

Julia e Julia Modas

Julia Inomata

juliainomata@hotmail.com

Empresária Destaque!

Silvana Mion

Muitas viagens incríveis, belos passeios, lugares exóticos e culturas diferentes. Assim foi a
conversa com a entrevistada Silvana Mion,
empresária do ramo de Turismo e Intercâmbio
- uma mulher empreendedora que tem em sua
bagagem muitas histórias e experiências de viagens e lugares que já conheceu. Em suas palavras,
"são viagens técnicas e experiências pessoais que
vivencio. Assim posso proporcionar aos clientes as
melhores opções de destinos e roteiros incríveis
com total segurança e tranquilidade".
Natural de Cianorte, onde sua família foi uma
das pioneiras, é uma dos quatro filhos do Dr.
Altivo Rubens Marques, um dos desbravadores
da região e primeiro engenheiro civil da cidade.
Formada em Administração de Empresas pela
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FAE - Centro Universitário de Curitiba, Silvana
mudou-se para a “Capital do Oeste” em 1988
com seu então esposo Roberto Prestes Mion,
que viria a falecer precocemente em 1990,
e seus 2 filhos, Luiz Fernando e João Pedro.
Nessa época, iniciou seus trabalhos na área
de comércio de roupas. Após alguns anos, seu
esforço gerou frutos e Silvana abriu sua primeira loja multimarca, a Cocconatto; algum tempo depois, abriu também a loja Parole. Com o
crescimento do negócio, resolveu aumentar o
leque e oferecer produtos exclusivos de renomadas marcas nacionais e internacionais, além
de expandir suas atividades.
Foi a partir da experiência que a empresária
teve com os filhos no início dos anos 2000,
quando foram estudar fora do país - um nos Estados Unidos e o outro na Alemanha -, que Silvana encontrou uma nova área na qual gostaria
de atuar: o turismo. Após uma pesquisa de mercado, a empresária constatou que as condições
eram favoráveis ao novo negócio e, em 2004,
abriu as portas da Viaggi Turismo, uma agência
de viagens e intercâmbio. "Viver e conhecer outro
país, outra cultura, abriu os horizontes dos meus
filhos e me deu o desejo de proporcionar essa
experiência a outros jovens. Por isso resolvi abrir
uma agência de viagens, para fomentar o intercâmbio e turismo na nossa cidade", completa.
Hoje, Silvana é casada com Lindonez Rizzotto,
médico veterinário e empresário em Cascavel,
há 18 anos e se dedica exclusivamente à Viaggi,
representando operadoras de viagens conceituadas no Brasil e oferecendo intercâmbios pacotes, passagens, atendimentos corporativos
e até casamentos no exterior. A agência está
localizada na Rua Presidente Bernardes, 2582,
na cidade de Cascavel/PR.
Participar de inúmeras viagens educacionais
e de relacionamento não só deu à Silvana a

oportunidade de conhecer diversas culturas,
mas também o conceito dos serviços que norteiam a proposta de seu trabalho no comando
da Viaggi. “São três os pilares essenciais do trabalho que desenvolvo no turismo: atendimento
personalizado, conhecimento sólido, empírico,
e uma seleta rede de parceiros. Este know-how
em consultoria de viagens foi adquirido ao longo dos anos, através das vivências e jornadas
em vários lugares pelo mundo. Além disso,
desde 2004 a Viaggi conta com a parceria de
Débora Corbari”, revela.
CONCORRÊNCIA
"A internet está presente, mas a presença física é muito importante e fundamental neste
formato de negócio. O nosso cliente é muito
bem atendido, a minha equipe é qualificada
para qualquer eventualidade e está preparada
para passar informações seguras para todos os
clientes. Acredito que há mercado para todos
- a nossa cidade está em crescimento, respira
empreendedorismo. Acredito nos jovens de
hoje: eles vão conquistar o seu espaço."
EXPECTATIVAS NO BRASIL
"Tudo muda e nós precisamos nos reinventar.
Agora é o momento de se posicionar economicamente nos negócios. Vamos ter uma fase
de adaptação no nosso país, mas tenho boas
expectativas e otimismo para grandes projetos
no ano que vem."
FUTURO
"Olho a vida como uma dádiva de Deus. Criei os
meus filhos, sinto-me abençoada, hoje tenho 2
netos e uma nora maravilhosa e o desafio continua na realização de sonhos, almejando o
sucesso dos meus filhos e colaborando com a
prosperidade da nossa sociedade".
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A sua amizade e conança
são o nosso melhor presente.
Muito Obrigado!

Gaúcha Cascavel Gaúcha Foz do Iguaçú 01 Gaúcha Foz do Iguaçú 02
(45) 3523-5510
(45) 3026-6565
(45) 2101-6565
Av Brasil, 884
Av Brasil, 5920 Av Juscelino Kubitschek, 623
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ESTÉTICA &

SAÚDE

clinica.aesthetic
Aesthetic Estética e Bem Estar

Luana Antunes

Esteticista e Coach
luana@aestheticbemestar.net.br

CARBOXI
TERAPIA
Este é um dos procedimentos mais procurados para o tratamento de estrias, gordura localizada e CELULITE. A técnica, que se
popularizou no Brasil há pouco mais de 10
anos, vem se mostrando além da “moda”
dos tratamentos estéticos uma ótima opção
entre as terapias mais eficazes no combate
às disfunções citadas, quando aliada à atividade física, boa alimentação e ingestão de
água, almejando melhores resultados.
CARBOXITERAPIA
NO TRATAMENTO DA CELULITE
A carboxiterapia é um excelente tratamento estético para reduzir a celulite localizada
no bumbum e na parte posterior e interna
das coxas. Esse tratamento, que consiste
em aplicar CO2 na pele, produz resultados
satisfatórios na redução da gordura localiza-

da e no aumento da firmeza da pele nestas
regiões, deixando o bumbum “lisinho” e a
pele mais firme, eliminando a aparência de
“casca de laranja”, típica da celulite. O tratamento de CARBOXITERAPIA possui poucas
contraindicações e é indicado, inclusive,
para o pós-parto.
DICAS PARA UM VERÃO
COM PERNAS MAIS LISAS
A carboxiterapia pode ser aliada com outras
terapias a fim de obter uma maior eficácia
nos resultados.
No protocolo de redução de CELULITE e FLACIDEZ, a união de DRENAGEM LINFÁTICA
MANUAL e RADIOFREQUÊNCIA intensificam
os efeitos, produzindo um aspecto mais liso
e firme para a pele devido ao estímulo da
produção de colágeno.

SEU CANAL

DAS TRÊS

FRONTEIRAS

beminparaguay
Bem in Paraguay
Bem in Paraguay

Patricia Limah

patricialimahoficial
Patricia Limah

Ciudad Del Este neste mês de novembro
respirou moda com o Summer Fashion Weekend. O evento, idealizado por Cristiano
Vitorassi, Ricardo Dure, Luiz Silvério, e sua
equipe da Sonia Helena Models, reuniu as
melhores influencers do Brasil e do Paraguai
ligadas a este nicho de mercado.
O terraço do Shopping Paris virou uma praia,
com direito a areia, palmeiras, bombeiro salva-vidas, desfiles e muitas surpresas. Aliás,
os desfiles de todas as grifes foram planejados pelo produtor de moda Marcelo Santus,
o que garantiu um ar de sofisticação e elegância. Na estrutura, os empresários planejaram uma praça de verão com stands para
que as empresas pudessem demonstrar seus
produtos.
Ao final do segundo dia, uma festa maravilhosa produzida pela champagne Veuve Clicquot fechou o evento com chave de ouro
e tornou sua segunda edição em um marco
nas três fronteiras. Mesmo com o sucesso,
os empresários prometem não parar por aí
e anunciam que logo terão novidades nas
redes sociais!

Cristiano Vitorassi
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Maior parque aquático
do sul do Brasil
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CHARM
CHIC

natynazari
Charm Chic

RINOPLASTIA
RINOPLASTIA
OUVIDOS
OUVIDOS. NARIZ
. NARIZ
. GARGANTA
. GARGANTA

Naty Nazari

charmchic@gmail.com
www.charmchic.com.br

MALA DE PRAIA: O QUE LEVAR?
As férias estão chegando e quem aí
está planejando aquela viagem para o
litoral?
Não tem nada melhor do que curtir os
dias de verão com os pés na areia, na
beira do mar.
E quem já está contando os dias para
viajar, vai adorar esta coluna: O QUE
LEVAR NA MALA DE PRAIA?
Saídas de praia em cores neutras são
a melhor opção, pois, dependendo do
modelo e do tecido, você garante um
look super coringa.
Os tecidos ideais são: malha fria (que
seca rapidinho), renda (para as mais
elegantes), e até mesmo aquele camisão que está no armário - fica maravilhoso.
Outra peça que não pode faltar é a
rasteira. O ideal é escolher um modelo versátil, que combine com todos os
vários looks.
O chapéu é indispensável para proteger o rosto dos raios solares.
O modelo que está mais em ênfase no
momento é aquele bordado com frases, seu nome... use sua criatividade na
escolha.
O lenço é um acessório que super combina com o mood praia. Use-o, por
exemplo, como enfeite de cabelo, tiara,
bandana... até amarrar no shorts jeans
é válido.
E, para finalizar, o indispensável short
jeans, que pode ser utilizado tanto na
praia como em passeios. É a peça perfeita para quem quer economizar na
bagagem e compor vários looks.
Espero que tenham gostado das dicas e
aproveitem muito as férias.
Boas Festas.
Um abraço, Naty.
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Dr.Dr.Ricardo
RicardoA.A.Hübner
Hübner
Otorrinolaringologista
Otorrinolaringologista
CRM
CRM25655
25655
RQE
RQE2694
2694

ricardohubner_rinoplastia
ricardohubner_rinoplastia

045
0453039
30392100
2100
Cascavel- -Paraná
Paraná
Cascavel
www.otorrinosante.com.br
www.otorrinosante.com.br
ResponsávelTécnico
TécnicoMédico
Médico Dr.
Dr. Ricardo Hubner
Responsável
HubnerCrm
Crm25655
25655RQE
RQE2694
2694

COLUNA

SOCIAL

claucoluna
Claudete Pereira

Claudete Pereira

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

O grupo “Mulheres em Evidência”, formado por empresárias de Cascavel, encerrou as atividades de 2018 em alto estilo. A confraternização
se deu em festa impecável, no belíssimo Bistrô Le Monde
Foto: Arivonil Policarpo

Festa em família com os irmãos Mecabo: Inês, Ivete, Onorina, Ivo, Bernadete, Volnei, Lurdes, Josefina, Pedro, Terezinha e Dileto
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Eduardo Bieluczyk, que é jornalista e foi nosso
colunista de moda, completou 24 anos em
novembro. Ele esbanja seu charme pelas ruas
de Genebra, na Suíça

A beleza de Thainara Campos captada pelas
lentes de Arivonil Policarpo

Vanderléia Gonçalves, palestrante e Diretora
do Instituto Evoluir Eneagrama
Foto: Roberta Petrosk

Val Minatti, linda e descontraída em registro de
ensaio fotográfico
Foto: Arivonil Policarpo

Os noivos Pedro Júnior e Kamyla, ladeados pelos pais dele, Nilve e Pedro Mecabo
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CARRO DO ANO

Kia Stinger

O MAIS POTENTE
Grande sensação do recente Salão do Automóvel realizado em São Paulo, o Kia Stinger chamou tanta atenção que
um comprador colocou segurança particular para cuidar de
uma aquisição
Tem sido assim o tempo todo, como no encerramento da 12ª etapa do Iguassu Golf
Tour 2018 no último dia oito, promovido no
Wish Resort Golf Hotel de Foz do Iguaçu.
Eis o automóvel mais potente, refinado e
caro já ofertado pela Kia Motors no mercado brasileiro. O novo Kia Stinger GT acaba
de chegar ao País para se posicionar como
o mais “insano” dos automóveis da marca
sul-coreana por aqui. Ele tem um motor V6
biturbo de 370 cv e está disponível em uma
edição especial limitada a 20 unidades, cada
uma com preço inicial de R$ 349.990. Porém,
o modelo convencional custará R$ 399.990
devido à cotação do dólar.
“O Stinger GT tem tudo o que se espera de
um esportivo genuíno, com design ousado
e marcante. É um sedã potente, tecnológico
e extremamente luxuoso, com o equilíbrio
perfeito de dirigibilidade e conforto”, destaca José Luiz Gandini, presidente da Kia Motors do Brasil. “Este lançamento simboliza
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uma nova fase da marca em todo o mundo,
inclusive no mercado brasileiro”.
O novo Stinger GT 2019 é equipado com um
motor 3.3 V6 Lambda II biturbo, que consegue desenvolver 370 cavalos de potência, a
6.000 rpm, e 52 kgfm de torque, disponível
entre 1.300 e 4.500 giros. Ele trabalha juntamente com uma transmissão automática de
oito marchas (com paddle shifts atrás do volante) e sistema de tração nas quatro rodas
(AWD) com sistema de vetorização de torque
inteligente.
De acordo com a Kia, o novo sedã esportivo
premium consegue acelerar de 0 a 100 km/h
em 4,9 segundos e atinge velocidade máxima de 270 km/h.
O conjunto inclui ainda freios a disco ventilados da marca Brembo com pinças dianteiras
de quatro pistões e pinças traseiras de pistão
duplo, rodas de 19 polegadas com pneus de
alto desempenho com medidas de 225/40
R19 na frente e 255/35 R19 atrás, suspensão

eletrônica com ajuste de altura do amortecedor, carroceria construída com 55% de aço
de alta resistência, suspensão dianteira tipo
MacPherson e traseira tipo Multi-link, sistema com cinco modos de condução (Smart,
Eco, Comfort, Sport e Custom), entre outros.
A lista de equipamentos de série oferece
faróis de LED, bancos em couro Nappa com
células de ar nos encostos dianteiros, central
multimídia com tela sensível ao toque de
oito polegadas, painel de instrumentos com
tela TFT (com força G, tempos de percurso,
temperatura do óleo e do motor, entre outras informações), alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro, sistema de câmeras com visão surround, head-up display,
sistema de som Harman Kardon com 15 alto-falantes e 720 watts, tampa do porta-malas
elétrica, entre outros.
Os primeiros vinte modelos serão o Kia Stinger GT Launch Edition by Fittipaldi, fazendo
alusão ao bicampeão mundial de Fórmula 1,
Emerson Fittipaldi. O ex-piloto foi contratado
pela Kia para estrear o lançamento do modelo nos EUA e também apadrinha a chegada
do carro ao Brasil. Tal edição tem uma placa
enumerada no painel oficializando a edição.

GOLFE

Gran Copa AVIANCA encerrou temporada

IGUASSU GOLF TOUR 2018
Campeonato de golfe movimentou final de semana no
Wish Resort Foz do Iguaçu, finalizando o torneio anual e
já anunciando o calendário para a temporada 2019
A 12ª etapa do Iguassu Golf Tour 2018, que
representa a final anual do Iguassu Falls Golf
Club, clube de golfe do Wish Resort Foz do
Iguaçu (PR), proporcinou um belíssimo fim
de semana com disputa acirrada, prêmios,
gastronomia e música ao vivo.
O torneio de encerramento, chamado de
Copa Itaipu, aconteceu no sábado (08/12)
e reuniu 72 jogadores da Tríplice Fronteira,
além de um grupo de convidados especiais
e imprensa especializada de várias partes do
Brasil. Entre estas, a revista Nova Fase.

Todos acompanharam os atrativos do campeonato, com exposição de carros da Kia
Motors, a tradicional Costela Fogo de Chão e
os famosos assados patagônicos, preparados
pelo chef Richard Schneider.
Com oferecimento da Avianca, o mais esperado prêmio (uma viagem completa para
Nova Iorque) foi a estrela da noite, comemorado com grande expectativa pelo vencedor
da etapa, o garoto Gabriel Hammoud, jovem
revelação deste deste ano e com muito potencial para seguir neste esporte.

A etapa de encerramento foi realizada no
formato de duplas com surpreendentes revelações; confira ao lado a relação dos vencedores e suas categorias.
Na solenidade de premiação, foi anunciado o
calendário/2019, são elas: 19 de janeiro, 23
de fevereiro, 16 de março, 13 de abril, 11 de
maio, 8 e 9 de junho (Aberto das Cataratas),
13 de julho, 17 de agosto, 14 de setembro, 5
de outubro, 9 de novembro e 7 de dezembro.
A Copa Itaipu teve o patrocínio da Itaipu Binacional, Avianca Brasil, Cellshop, Monalisa,
Kia, Shopping JL, Duty Free, Cassino Tour, GJP
Hotels&Resorts e Água Sferriê.
Para mais informações acesse o site
www.iguassufallsgolfclub.com.br.

GANHADORES 12ª ETAPA
IGUASSU FALLS GOLF CLUB
Longest drive:
Andy Chun
Nearest to the pin e vencedor da viagem
para Nova Iorque: Gabriel Hammoud
Torneio de duplas:
Vice-campeões (2 categorias)
Jorge Hirshfeld & Claudio Buddenberg
Campeões (2 categorias)
Victor Hammoud & Faisal Hammoud
Vice-campeões (1 Categoria)
Daniel Noveri & Luciano Viana
Campeões (1 Categoria)
Lin Feng & Chang Thung
Campeões do ano:
Vice-campeão Juvenil:
Gabriel Hammoud
Campeã Juvenil:
Luz Recalde
Vice-campeã Feminina:
Sabrina Duarte
Campeã Feminina:
Sonia Tarnowski
Categoria 25.1 a 36:
Campeão: Maximo Wiebel
Vice-Campeão: Juliano Bisolotti

WISH RESORT GOLF FOZ - Um empreendimento completo para eventos e atrações com o melhor da culinária internacional entre outras vantagens oferecidas

Categoria 15.1 a 25:
Campeão: Abilio Torres
Vice-Campeão: Rafael Gustavo
Categoria 0-15:
Campeão: Gabriel Previgliano
Vice-Campeão: Lin Feng
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