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Líderes de olho no futuro
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Prefeito fala dos 67 anos
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CONTAS EM DIA

EMPREGO EM ALTA
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O PARANÁ ESTÁ PRONTO PARA O FUTURO.
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GRAMADO-RS 
O charme e a beleza 
da Serra Gaúcha o 
ano todo para você

PONTA GROSSA 
500 dias de  gestão e 

conquistas importantes 
para sociedade

ITAIPU BINACIONAL 
Apoio e participação

aos Municípios do Lago
que gera energia
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ESLOVÁQUIA  
25 ANOS DE PAÍS 
Embaixador Milan Cigan

EXCLUSIVO

CIUDAD DEL ESTE
"A HONG KONG 
DO OCIDENTE"

PARANÁ
MELHOR PIB

DO BRASIL

ITAIPU
MUNICIPALISTA

RENAULT
R$ 350 MILHÕES

NO PARANÁ

EDIÇÕES ANTERIORES: 
valor da última capa mais frete.

Quando iniciamos esta revista Nova Fase, que completa em dezembro 34 anos de circula-
ção, foi como o despertar para uma nova realidade que direcionou nossas pretensões quan-
to ao futuro. Assim, fomos colocando a mão na massa e avançando com o que era possível. 
Mas ainda temos muito para aprender com erros e acertos.
Somos o reflexo da sociedade, em especial a brasileira, que também age da mesma forma.
O mesmo acontece com Cascavel, que chega aos 67 anos e desperta também para uma 
nova realidade com foco na geração de empregos, tendo como grande destaque neste ani-
versário a Lar Cooperativa, que desembarca em 2019 gerando três mil empregos, e o Sho-
pping Catuaí, que representa quatro vezes mais o número de pessoas beneficiadas e, desta 
forma, colabora em muito com os objetivos que projeta para os próximos anos figurar entre 
as principais cidades do país no setor sócio-econômico e na geração de empregos e rendas.
É o Oeste que vibra, na visão de seus líderes, como um verdadeiro oceano de possibilidades 
a serem ser exploradas nos mais variados setores - desde que o governo não atrapalhe.
As novas e importantes obras, como a duplicação entre Toledo e Marechal Cândido Rondon, 
o novo aeroporto regional e o trevo da entrada de Foz do Iguaçu - apenas para citar alguns 
avanços -, não podem parar.
Em 2019, assume um governador jovem em idade, mas que chega ao poder com muitos 
anos de experiência na vida pública, cercado de assessores dos mais avaliados para estimu-
lar e apoiar o desenvolvimento do estado.
É uma honra poder ostentar os símbolos que fazem do Brasil um gigante que merece nosso 
respeito, nossa confiança e o nosso apoio incondicional ao novo governador e presidente.
O censo de patriotismo deve ser enaltecido permanentemente para que cada brasileiro se 
sinta orgulhoso de pisar neste solo sagrado, que é o sonho de todos os povos, no dia a dia.
É com este pensamento que acreditamos no novo governo, tanto estadual como nacional.
Sendo assim, vamos juntos arregaçar as mangas e fazer a nossa parte?

José Ivaldece Pereira
Fundador/Editor da revista Nova Fase

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

Rua Pernambuco, 90 - Centro
Desde 1973
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3 mil empregos para Cascavel em 2019

tura. A greve dos caminhoneiros foi mais um 
fator que, somado às questões relacionadas 
à suspensão recebida pelas Cooperativas e 
demais empresas para as exportações para 
a Europa e o dumping imposto pela China à 
carne de frango, impactou no desempenho 
principalmente do primeiro semestre de 
2018. A partir do segundo semestre, com 
as medidas tomadas para reparar os danos, 
como as ações para o retorno à Europa, nor-
malização do desempenho do ativo vivo e 
negociação dos contratos com a China, a ati-
vidade retomou seu desempenho e está com 
bons resultados. Desta forma, apesar de não 
atender ao resultado projetado para o ano, 
a Lar manteve seus planos de expansão na 
avicultura, com a aquisição da Massa Falida 
da Chapecó, arrendada à Globoaves. Na área 
de grãos, conforme planejamento, os inves-
timentos serão retomados a partir de 2020.

NF - E em relação à economia, que vem se 
recuperando a passos lentos, a recente alta 
do dólar que se manteve nos últimos meses 
ajudou a amenizar as perdas?
IR - A alta do dólar auxiliou a Lar a ter um fa-
turamento excepcional em 2018, já que em 
torno de 20% do que faturamos é destinado 
ao mercado externo. Além disso, os negócios 
relacionados a grãos também são impacta-
dos, uma vez que os preços, mesmo em que 
comercializados em reais, sofrem influência 
dos preços internacionais. Uma safra maior 
aliada a um preço maior por conta do dólar 
e da própria demanda, fizeram com que a 
área de grãos auxiliasse sobremaneira a Lar 
a amenizar as perdas do primeiro semestre.

NF - Está em pauta um novo projeto ferroviá-
rio, com a possibilidade de um ramal ligando 
Cascavel a Foz do Iguaçu. Isso afetaria positi-
vamente a logística de transporte da Lar?
IR - O projeto nos auxiliaria muito porque 
atualmente temos que levar nossa produção 
toda pelo modal rodoviário, com custos altos 
de frete e de pedágio. Uma linha que interligue 
Foz do Iguaçu a Cascavel nos proporcionará es-
coarmos boa parte da produção da nossa área 
de ação do Oeste, além de melhorar a logística 
de escoamento da produção do Paraguai.

NF - Qual o maior obstáculo hoje para que a 
Lar cresça ainda mais, tanto no Brasil, como 
no exterior, na sua opinião?
IR - Estamos inseridos em um contexto glo-
bal. Conflitos entre os presidentes dos EUA e 

LAR COOPERATIVA
Presidente da Lar

Cooperativa 
Agroindustrial

da China, dumping da China sobre a carne de 
frango do Brasil, eleições no nosso país e a 
volatilidade dos mercados tem feito de 2018 
um ano desafiador. Os altos juros e custos de 
produção também são os obstáculos no ca-
minho do crescimento. 

NF - Recentemente a Lar comprou as estru-
turas da massa falida da Chapecó em Casca-
vel, no Oeste do Paraná, administradas pela 
Globoaves, resultando em mais de 1700 
empregos mantidos e a criação de novos 
postos de trabalho. O que representa essa 
nova aquisição para a Cooperativa?
IR - A aquisição da massa falida em Cascavel 
foi uma decisão muito planejada e devida-
mente calculada. A Lar tinha em seu plane-
jamento a implantação de uma terceira linha 
de abate na Unidade Industrial de Aves em 
Matelândia, porém com a alta dos juros tor-
nou-se viável adquirir a planta de Cascavel. 
Por um período de 20 meses produzimos 
nossos cortes de frango em território casca-
velense por meio de contrato de prestação 
de serviços, e a experiência confirmou a 
viabilidade da compra, com alguns investi-
mentos que serão feitos em equipamentos. 
No início da prestação de serviço eram apro-
ximadamente 1.600 funcionários no local, a 
partir de novembro serão mais de 3.000 fun-
cionários nesta indústria. 

NF - Em 2019, a Lar completa 55 anos desde 
a fundação e o país também entra em uma 
nova fase, tanto política quanto econômica. 
Depois de mais de meio século vencendo 
obstáculos e encontrando soluções para 

manter o crescimento e os bons resultados, 
o que o senhor espera para o futuro da Coo-
perativa e da nação?
IR - Ao completarmos 55 anos, fazemos uma 
reflexão acerca dos fatores que nos impulsio-
naram e nos trouxeram até aqui. A Lar não 
descuidou de sua maior razão de existência: 
o associado. Com ousadia, mas também com 
muita responsabilidade, buscou atuar com 
um olho no produtor e outro no mercado, 
fazendo com que este produtor pudesse, a 
partir das características das suas proprieda-
des, acessar a clientes e a mercados mais exi-
gentes. Além disso, os programas sociais que 
implantou, tanto na capacitação pessoal e 
profissional dos associados quanto dos fun-
cionários, contribuíram para potencializar 
os talentos e promover o desenvolvimento 
dos seus principais públicos envolvidos. A 
Lar deverá se manter firme nessa missão. A 
inovação será cada vez mais uma realidade 
tanto no campo quanto nos processos e pro-
dutos. Em termos de expansão, a Coopera-
tiva continuará com seus planos de focar-se 
nas atividades viáveis ao quadro social, mais 
intensamente nas atividades de grãos e pe-
cuária. A Lar tem um planejamento estra-
tégico, com horizonte de 2024, para o qual 
prevê um nível moderado de investimentos, 
suficientes para manter a Cooperativa numa 
situação econômico financeira saudável e 
sustentável. Acreditamos muito no poder 
de reação da nossa nação. Com reformas 
estruturantes implantadas por governantes 
comprometidos, temos a convicção de que 
experimentaremos importantes avanços nos 
próximos anos.

CRESCIMENTO PLANEJADO

O crescimento começa com investimento. E, 
há 54 anos, a Lar Cooperativa Agroindustrial 
é uma das principais investidoras no futuro 
do oeste paranaense. Sediada em Medianei-
ra, a Cooperativa recentemente comprou as 
estruturas da massa falida Chapecó - a Glo-
boaves - em Cascavel e, até o final do ano, 
mais de três mil empregos serão gerados na 
cidade. Em entrevista com a revista Nova 
Fase, o presidente da Lar, Irineo da Costa 
Rodrigues, comenta sobre as conquistas e 
desafios da Cooperativa. Confira:

Nova Fase - A Lar Cooperativa Agroindus-
trial é destaque em desenvolvimento no 
Oeste Paranaense e na balança comercial 
do Brasil. Quão grande é sua estrutura, in-
fluência e onde atua hoje?
IRINEO RODRIGUES - Hoje o agronegócio 
é um dos pilares da economia do país, e a 
Lar faz parte dessa locomotiva, contribuindo 
para o desenvolvimento do Oeste do Paraná, 
Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. São 
10.892 associados, 9.691 funcionários, abate 
diário de 500 mil aves de corte e 2 mil suínos, 
recepção de 1,6 milhão de toneladas de soja 
na última safra, 1,5 milhão de toneladas de 
milho 2ª safra e um faturamento previsto de 
R$ 6,4 bilhões para 2018. 

NF - Muito do crescimento da Lar se deve ao 
investimento em diversos setores, inclusive 
nos pequenos produtores. Como é ser parte 
fundamental do desenvolvimento de tantas 

áreas de atuação? Qual é o retorno para a 
Cooperativa?
IR - A Lar intensificou na década de 1990 a 
diversificação das pequenas propriedades 
rurais, visando a viabilidade econômica por 
meio de atividades pecuárias: aves de corte, 
suinocultura, ovos postura e bovinocultura 
leiteira. Em sua maioria com mão de  obra 
familiar, o principal retorno, sob o ponto de 
vista social, é ver as famílias felizes e evo-
luindo junto com a Cooperativa. É cada vez 
mais crescente na nossa região o número 
de jovens que estão estudando fora e retor-
nando para a pequena propriedade graças a 
estabilidade econômica proporcionada pela 
diversificação. Quando o desempenho da 
agricultura deixa a desejar, a pecuária com-
plementa a renda e vice-versa. Do ponto 
de vista econômico, portanto, o associado 
tem a possibilidade de receber uma renda 
contínua, e a própria Cooperativa, enquan-
to empresa, agrega valor a essa produção 
destinando aos mercados consumidores lo-
calizados em diversos pontos do Brasil e do 
exterior. 

NF - A Lar está hoje entre as 50 maiores ins-
tituições do agronegócio, sendo a 47ª em 
receitas de exportação e a 121ª em vendas 
entre as 500 maiores empresas do Brasil. O 
que isso representa para a Cooperativa  e 
como foi possível manter esses resultados, 
mesmo com a crise dos últimos anos? 
IR - O crescimento e resultado positivo da 

Lar é oriundo de muito trabalho, economia 
e dedicação em todos os elos da cadeia pro-
dutiva. Buscamos a eficiência do campo à 
gestão, valorizando cada centavo investido e 
pensando estrategicamente para se manter 
na vanguarda das inovações, o que nos per-
mite continuarmos competitivos. Na avicul-
tura por exemplo, a Cooperativa fornece aos 
associados pintainhos com a melhor gené-
tica, ração de qualidade, assistência técnica 
qualificada, e os produtores são responsá-
veis pelo processo de engorda das aves, que 
acontece cada vez mais com profissionalis-
mo. Ao longo dos anos, aprimoramos nossas 
atividades e hoje sabemos que a gestão de 
detalhes simples, como evitar o desperdício 
de ração nos comedouros de um aviário, fa-
zem a diferença no resultado financeiro do 
associado e da Cooperativa. Sem deixar de 
lado a necessidade de acompanhar os avan-
ços tecnológicos em todas as áreas. 

NF - Até que ponto a recente greve dos 
caminhoneiros afetou os projetos de cres-
cimento da Cooperativa? Quais medidas 
estão sendo tomadas para reparar esses 
danos?
IR - Os maiores impactos foram sentidos nos 
negócios relacionados à proteína animal. 
Tivemos dificuldades para alimentar os ani-
mais que tiveram desempenho prejudicado. 
Na agricultura, a tabela de fretes fere as leis 
de mercado (oferta e procura), encarece os 
custos com insumos e tira renda da agricul-

ESTRUTURA - Desde 2016, a Lar realiza abate nas instalações administradas pela Globoaves. Com a compra, a unidade passa a abater 175 mil aves/dia

IRINEO 
DA COSTA 

RODRIGUES 
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PRA FRENTE, BRASIL!
Já estamos no limiar de 2019, já 
temos um novo Presidente, no-
vos governadores, congressistas, 
aguardamos os novos ministros. 
Viva a nossa democracia para o 
futuro da nossa nação.

FAISAL HAMMOUD 
e ANDREJ KISKA 
- Presidente da 
Eslováquia recebe o 
Cônsul Honorário da 
França no Paraguai

DIRCEU ROSA - artista plástico é recebido por José Ivaldece em visita à 
Revista Nova Fase

GOLFE: COPA AVIANCA FECHA 2019 NO WISH FOZ
Depois do sucesso das nove edições do Iguassu Golf Tour, seguem abertas as 
inscrições para a Gran Copa Avianca 2018, a ser realiada no campo de golfe do 
Wish Foz, hotel da GJP Hotels & Resorts em Foz do Iguaçu, no dia 8 de dezembro, 
que encerra o calendário deste ano.
Com estimativa de participação de mais de 200 jogadores de todo o estado do 
Paraná, a Gran Copa Avianca nesta temporada foi dividida em três etapas, (13 
de outubro, 10 de novembro e 8 de dezembro) e conta com excelentes pacotes de 
prêmios.
O vencedor da etapa de outubro ganhou viagem para São Paulo e hospedagem de 
três noites com direito a acompanhante no Prodigy Berrini, hotel quatro estrelas 
da GJP. O ganhador do último dia 10 foi premiado com uma viagem para o Rio de 
Janeiro (RJ) com hospedagem de quatro noites no Prodigy Santos Dumont, hote, 
quatro estrelas que também pertence à rede hoteleira. Já a premiação da última 
etapa (que tem cobertura da Revista Nova Fase), promete prêmios valiosos com 
viagens internacionais, troféus e valores em espécie aos ganhadores.
Fonte: DM Esportes/Foto: Jornal do Golf

DANILO VENDRUSCOLO e ELIAS ZYDEK - reeleitos para comandar o 
PODE (Programa Oeste em Desenvolvimento) por mais dois anos

PRIMEIRAS DAMAS - Marcela Temer, que em janeiro deixa o 
status, recebeu no Palácio da Alvorada a próxima ocupante, Michele 
Bolsonaro. Por sinal, ambas muito elegentes.

JOSÉ IVALDECE PEREIRA
contato@revistanovafase.com.br

POLÍTICA, ETC. E TAL...

COLUNISTA SOCIAL DAS GRAÇAS - 75 ANOS DE VIDA E GLÓRIA
Com uma carreira consagrada pelo carinho da sociedade iguaçuense, a fotógrafa e colunista social Das Graças, fundadora da marca Foz em 
Destaque, ao lado de seu saudoso marido Ary de Campos, foi homenageada num jantar baile que recebeu cerca de 200 convidados para 
celebrar seu aniversário de 75 anos. O evento aconteceu no Hotel Lanville Athenee em Foz do Iguaçu.

TURISMO É TEMA DO 3º FÓRUM DO CONSELHO 
O Conselho de Desenvolvimento Econômi-
co Sustentável de Cascavel promove no dia 
04/12 às 19horas no Auditório Paço Munici-
pal, o Fórum Rotas Turísticas como Estraté-
gia de Desenvolvimento Territorial. O evento 
trará à cidade especialistas no assunto que 
informarão sobre potencializar recursos que 
a cidade oferece para atrair visitantes e in-
vestimentos.
Os palestrantes serão Guilherme Paulus, que 
falará sobre O turismo como estratégia de fa-
tor de desenvolvimento econômico, Andréa 
Roque, que abordará sobre Rotas turísticas 
rurais e Jaime Nascimento, sobre Cascavel 
como polo regional do agroturismo.
O objetivo do evento é disseminar o conceito 
e importância do Conselho, bem como apre-

sentar a evolução das câmaras técnicas. A 
plateia será composta por mais de 65 entida-
des representativas que compõem o Conse-
lho, diretores, líderes, acadêmicos, gestores 
públicos, executivos, núcleos setoriais, agên-
cias de viagens, organizadores de eventos, 
empresas aéreas, alimentação, hoteleiros, e 
formadores de opinião e profissionais repre-
sentativos do setor de turismo, que promova 
o compartilhamento de informações e expe-
riências.
Os parceiros são Fiep, Cotriguaçu, Revista 
Nova Fase, Murog vídeos animados, Pezzini 
e Tápia Desenvolvimento Humano, Sicoob e 
Prefeitura Municipal.
As inscrições serão limitadas, outras infor-
mações pelo telefone 3321-1406. GUILHERME PAULUS - fundador da CVC
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Governo Cida Borghetti deixará o 
Estado com R$ 5 bilhões em caixa

Atual gestão não vai 
comprometer nenhum 
recurso do orçamento fiscal 
de 2019, estimado em R$ 
48,7 bilhões. Do saldo total 
que ficará em caixa, cerca 
de R$ 2 bilhões serão de 
superávit financeiro, que o 
próximo governo poderá 
dar a destinação que 
considerar mais oportuna

PARANÁ

A equipe da governadora Cida Borghetti in-
formou no dia 19 de novembro que deixará 
o Governo do Paraná com um saldo de cerca 
de R$ 5 bilhões nas contas estaduais, e sem 
comprometer nenhum recurso do orçamento 
fiscal de 2019, estimado em R$ 48,7 bilhões na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LOA).
Os dados foram anunciados durante reunião 
das equipes de transição, realizada no Palá-
cio Iguaçu, com a presença da governadora. 
No encontro, ela falou da boa relação entre 
as partes para a condução da transição. “As 
tratativas são feitas com muita responsabili-
dade, com muito zelo”, disse. “Caminhamos 
juntos há muitos anos e temos muita afini-
dade. O nosso objetivo, e ponto focal, é o 
Estado, a população”, frisou Cida Borghetti.
Cida destacou que a atual administração tra-
balhou com austeridade para manter o equi-
líbrio das contas públicas e que nenhum pro-
grama ou serviço precisa ser descontinuado. 
Ela também ressaltou o grande volume de 
investimentos que estão em execução com 
recursos do Estado, tanto em obras urbanas 
quanto em projetos de infraestrutura rodo-
viária.

SUPERÁVIT
A governadora reforçou que todas as obras 
e convênios assinados e autorizados estão 
com recursos garantidos no caixa estadual e 
que, do saldo total que deverá ficar em caixa, 
cerca de R$ 2 bilhões serão de superávit fi-
nanceiro. Ou seja, o próximo governo poderá 
dar a destinação que considerar mais oportuna 
para os recursos. Além deste valor, o volume de 
investimentos públicos para 2019 chega a R$ 
7,5 bilhões, conforme projetado na LOA.
O orçamento do próximo ano prevê um 
acréscimo de R$ 1,9 bilhão nos recursos des-
tinados para áreas prioritárias em relação a 
valor aplicado neste ano. A educação vai re-
ceber mais R$ 1,23 bilhão, valor 15,6% maior 
do que em 2018. Na saúde, a variação será de 
9,4%, com o incremento de R$ 319 milhões, 
e na segurança pública a alta é de 8,7%, com 
ampliação de mais R$ 330 milhões.

SITUAÇÃO FINANCEIRA
O secretário estadual da Fazenda, José Luiz 
Bovo, fez uma apresentação da situação fi-
nanceira para a equipe de transição do futu-
ro governo. Os dados fechados em outubro 
mostram um saldo de R$ 7,4 bilhões em apli-
cações financeiras.
Outro dado apresentado foi em relação à 
despesa com pessoal, que alcançou 45,68% 
da receita corrente líquida, patamar que fica 
entre o limite de alerta e o limite prudencial 
da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para o pró-
ximo exercício, a previsão de crescimento da 
folha foi estimada em 5,23%.
Na exposição, Bovo ressaltou que o Estado 
aplica percentuais acima da legislação nas 
áreas de educação e saúde. No primeiro 
caso, o gasto alcança 32,25% da receita, ante 
uma exigência legal de 30%. No segundo, a 
despesa alcançou 12,18% da receita de im-
postos, contra 12% exigidos por lei.
O secretário Bovo também relatou a redução 
da dívida estadual, que caiu 69% entre 2010 
e 2018. Com isso, a capacidade de endivida-
mento do Paraná é hoje de R$ 64,4 bilhões.
Ele também fez um balanço das atuais ope-
rações internacionais de crédito, relatando 
que o Paraná ainda pode aplicar US$ 140 
milhões (equivalente a R$ 530 milhões, 
aproximadamente) em programas que são 
financiados pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) e Banco Mundial 
(Bird). Do financiamento feito com o Banco 
do Brasil, para obras rodoviárias, restam R$ 
166,5 milhões a serem aplicados.

CRONOGRAMA
As equipes de transição também estabelece-
ram um cronograma de trabalho. Por propo-

sição dos representantes do atual governo, 
haverá reuniões temáticas sobre as áreas de 
saúde, educação, infraestrutura, e desenvol-
vimento social. Também será realizado um 
encontro para tratar de projetos que estão 
em análise pelo Estado, em diversas áreas.

PROJETOS DE LEI
No encontro, membros do governo pediram 
apoio à bancada de apoio do futuro governa-
dor para a aprovação de projetos de lei que 
tramitam na Assembleia. Além da Lei de Di-
retrizes Orçamentárias, há a proposta de re-
financiamento de dívidas tributárias, o proje-
to para concessão de unidades estaduais de 
conservação, a medida que altera o local de 
fruição da hora-atividade e a mensagem que 
estabelece condições para o Teletrabalho no 
âmbito do poder público.
Outro tema tratado foi o projeto de lei sobre 
Parceria Público-Privada (PPP), que é uma 
solicitação do futuro governo. A proposta já 
está em análise e as equipes técnicas devem 
fechar o texto nos próximos dias para que a 
mensagem seja encaminhada para a Assem-
bleia legislativa.

EQUIPES
A equipe de transição do Governo do Esta-
do é liderada pelo chefe da Casa Civil, Dilceu 
Sperafico, e conta com a participação dos 
secretários José Luiz Bovo (Fazenda) e Silvio 
Barros (Desenvolvimento Urbano); Carlos 
Eduardo de Moura, controlador-geral do Es-
tado e Sandro Kozikoski, procurador-geral do 
Estado.
Os representantes do futuro governo pre-
sentes foram: Reinhold Stephanes, João Car-
los Ortega, Norberto Ortigara e Nildo Lübke.

CIDA BORGHETTI - e sua equipe anunciam saldo positivo para novo governo em 2019. Foto: Jonas Oliveira
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Carlos Massa
Ratinho Jr.

Na política há 16 anos, Carlos Massa Ratinho 
Júnior começou como deputado estadual; 
depois, foi consecutivamente o mais vota-
do deputado federal, estadual, Secretário 
de Governo e, no primeiro turno das elei-
ções de 2018, eleito Governador do Paraná. 
Em entrevista após o resultado das urnas, o 
mais novo governador da história fala sobre 
a situação do país, do estado e suas propos-
tas para os próximos quatro anos. Abaixo, a 
revista Nova Fase resumiu algumas das per-
guntas mais relevantes, confira.

O senhor disse que o eleitor brasileiro pas-
sou um recado nas urnas? 
RATINHO – Exatamente. Veja que não que-
remos (no caso, a sociedade) mais esse mo-
delo tradicional da política. A vida pública vai 
ter que se reinventar e assim, puxar outros 
setores que estão estagnados.

O sr. teme que a onda de renovação seja 
aproveitada por políticos despreparados ou 
sem espírito democrático?
RJ – A gente ouve rumores. Eu não vejo 
ambiente para isso. A gente está muito es-
truturado nesse sentido, [temos] a Justiça, 
o Ministério Público, o Parlamento. O Brasil 
está estruturado nesse sentido. O recado do 
eleitor foi que ele quer um modus operandi 
diferente. E mais, o brasileiro estará aten-
to às mudanças com cobranças fortes. Nós 
vamos trabalhar com conceito: acabar com 
secretaria (sic) que não tem necessidade, 
cortar mordomias, tornar a máquina pública 
mais eficiente. Quem conseguiu entender 
esse novo momento da sociedade brasileira, 
de um novo conceito de política, como ges-
tão atuante, se deu ou vai se dar bem.

Governador 
eleito do Paraná

O sr. acha que esse conceito, para o elei-
tor, foi mais importante do que as propos-
tas em si? 
RJ – Essa é uma exigência da população. 
Com esse movimento de rejeição à política 
convencional, as pessoas começam a exigir 
novos métodos. É um simbolismo que se 
estende às demais áreas do governo. Na ver-
dade, todos querem colaborar, mas acima de 
tudo, querem ordem, um projeto de nação. 

Isso é o reflexo da Operação Lava jato?
RJ – A Lava Jato, apoiada pela imprensa, 
trouxe uma esperança e também certeza, de 
que o tubarão, o poderoso, vai para a cadeia. 
Com desemprego alto, povo sem dinheiro, 
denúncias de corrupção, a raiva com a polí-
tica aumenta. É natural. Por isso uma nova 
proposta foi aceita pelos eleitores. 

O sr. está na política há 16 anos: começou 
como deputado estadual, federal, secretá-
rio e agora foi eleito governador. Por que 
afirma que representa o novo? 
RJ – O novo não é de idade. É de metodo-
logia, de projeto. Eu tive que construir um 
time para poder ser uma opção ao Paraná, 
não fui apadrinhado. E isso é o novo que o 
povo quer. A resposta veio das urnas.

Qual seu projeto para o Paraná? O que pre-
tende priorizar? 
RJ – Eu quero governar o Paraná como um 
país, em termos estratégicos, de planeja-
mento. O mais importante é fazer planeja-
mento a médio e longo prazo, em termos 
de infraestrutura, de proteção de fronteiras, 
com métricas. 

Como funcionará sua relação com as empre-
sas da família?
RJ – Eu saí da presidência do conselho de 
administração no início do ano. Sou sócio 
da holding, mas não das empresas de comu-
nicação. No mais, eu vou tratar as empresas 
como a lei determina. Hoje, existe uma regra 
de distribuição de verba de publicidade [do 
governo]. É uma lei nacional, de acordo com a 
representatividade do share de mercado. 

Vai haver alguma diretriz nas empresas de co-
municação para a cobertura do seu governo?
RJ – Elas vão cobrir da mesma maneira que 
sempre fizeram. Eu nunca usei das empresas 
para me beneficiar.

Qual sua avaliação das redes sociais nesta 
campanha? 
RJ – Ainda não tem controle, fica difícil res-
ponsabilizar. Alguém joga uma notícia de um 
celular do Paraguai, de Miami… você não 
consegue achar a ponta. Foram tantas proibi-
ções na forma e maneira de se fazer campa-
nha que sobrou qual alternativa? O zap-zap. 
Ou o Facebook.

Mas houve contribuição para o debate de-
mocrático? 
RJ – Eu acho que as redes sociais deram e 
dão a oportunidade para as pessoas terem 
opinião. De certa forma, é democrático, por-
que a pessoa pode falar o que quiser. Tem ex-
cessos, como no caso das fake news, mas elas 
só acabam tendo importância se a pessoa que 
está sendo atacada tiver fragilidades. Acho que 
as pessoas estão muito atentas a esse tipo de 
informação, estão vacinadas. 

PARANÁ
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O BRASIL QUE O OESTE QUER

DILVO GROLLI
Presidente da Coopavel

O ano de 2019 será de retoma-
da do crescimento da economia 
brasileira. Haverá mais geração 
de empregos e ocorrerão as pri-
meiras reformas que darão sus-

tentação à tão necessária recuperação econômica do País. 
Para o agronegócio, as perspectivas também são boas. Tere-
mos, em 2019, safra de grãos que alcançará as 245 milhões de 
toneladas, um novo recorde. E os números serão bons também 
na produção de carnes, com a possibilidade de o Brasil alcançar 
30 milhões de toneladas. O agronegócio vai liderar o processo 
de crescimento do PIB brasileiro.

EDSON
VASCONCELOS
Presidente da Acic
 
A grande expectativa é que o 
próximo presidente faça as tão 
necessárias reformas, imprescin-
díveis para restaurar a confiança 

no mercado investidor. É preciso também rever algumas 
matrizes de impulsionamento do setor produtivo, como trei-
namentos profissionalizantes, crédito e retomada do crédito 
ao consumidor. O Estado precisa adotar, de forma ampla e 
verdadeira, a concepção do enxugamento de gastos e efi-
ciência, agindo assim em sintonia com o que pede o setor 
produtivo.

ALCI LÚCIO ROTTA JÚNIOR
Presidente da Caciopar

O que se espera do próximo governante, em todas as 
esferas de poder no Brasil, é que ele contribua para sim-
plificações e avanços que possam se converter em mais 
produção, emprego e oportunidades a todos. Todos os 
setores apontados no questionamento são igualmente 

importantes e formam uma grande plataforma para que o desenvolvimento ocorra, 
conduzindo assim, progressivamente, o País na direção de dias melhores.
Um estudo recente indica cinco pontos comuns das dez principais nações do mundo, 
que estão entre as mais bem-sucedidas e bem-resolvidas do planeta. Esses aspec-
tos, somados, podem ser entendidos como uma espécie de mapa para a prosperi-
dade. O próximo presidente do Brasil poderia, junto com outros homens públicos, 
entender os sinais e adotar esse modelo, que em pouco t empo contribuiria então 
para transformações profundas no Brasil e entre os brasileiros.
Os cinco pontos convergentes são os seguintes: Estado enxuto e eficiente; economia 
estável, que permita planejar, investir e saber o tempo de retorno do investimento; 
regulações por meio de reformas da previdência, política e tributária; liberdade co-
mercial, medida que faz de países da Ásia, Europa e do Nafta modelos de sucesso 
produtivo e comercial; respeito às leis, em especial do direito à propriedade.

LEOPOLDO FURLAN
Presidente do Sindilojas

Como representante do comér-
cio varejista regional, o Sindilojas 
convive com os tormentos dos 
empresários e seus colabora-
dores, e da população de modo 

geral. Urge que os novos governantes abandonem as costu-
meiras promessas de campanha e, efetivamente, assumam 
compromissos com o bem estar do nosso povo, dotando a 
nação de liberdade, esta restringida pelo domínio do crime; 
de respeito e amparo no que tange a saúde da população e 
de perspectivas cidadãs e de desenvolvimento humano, pro-
vidas pela educação.
Que, independente de ideologia liberal ou socialista, pen-
sem, os senhores governantes, que só alçaremos a condição 
de um país respeitado e justo se tivermos a sabedoria de es-
timular o investimento dos recursos materiais e intelectuais 
de nossa gente em ciência e tecnologia que possam nos co-
locar na vanguarda das novas ideias. Um país educado e in-
teligente saberá mover a sua economia e, com isso, a cultura 
ganhará, por consequência. 

CELSO BEVILACQUA
Presidente da Amic

É necessária uma alteração na Constituição, que sejam 
intensificados a unificação entre a Polícia Civil e a Militar, 
em todos os Estados da Federação, com a criação de um 
banco de dados da área criminal único nacional e com-
partilhado com todas as entidades que atuam na segu-

rança nacional. Também, dar mais apoio ao SISFRON (Serviço Integrado de Monito-
ramento de Fronteiras) em parceria com o Exército, Marinha e Aeronáutica e mais 
controles para evitar a corrupção. Na área da saúde, a criação de polos regionais de 
atendimento especializado, para não haver centralização nas capitais, e o término 
das obras de saúde que estão paradas e se arrastam indefinitivamente, incentivando 
a corrupção, são medidas cabíveis. Queremos que a saúde seja mais imediata sem 
haver a necessidade da intervenção judicial para tratamentos e importação de me-
dicamentos. Para a educação, vai envolver alteração na Constituição. Acreditamos 
que medidas como descentralizar do Governo Federal, tornar o ensino médio e fun-
damental de responsabilidade do município, com autonomia plena; repassar estru-
turas aos municípios, gerenciados por uma comissão da sociedade civil organizada, 
além de uma mudança radical no sistema de ensino, mais próximo dos modelos de 
países mais evoluídos e educação horário integral são essenciais. Economicamen-
te, é necessário conceder mais liberdade para o empresário, taxas financeiras mais 
próximas da realidade mundial, incentivos para a exportação, mais agilidade para 
abrir e fechar empresas, rever incentivos para as microempresas que foram tirados 
com o tempo, bem como mais segurança contratual no âmbito internacional e uma 
mudança urgente na legislação tributária.
Já em relação à cultura, ciência e tecnologia, esperamos mais incentivos às comu-
nidades de bases nos municípios. Nosso folclore é muito rico. Precisamos de mais 
controle na Lei Rouanet para quem realmente merece o benefício, melhorar a quali-
dade e incentivar o acesso à internet, de mais liberdade e incentivos para pesquisas 
com verbas particulares, premiando boas ideias acadêmicas, incentivar estudos com 
bolsas no exterior, com o compromisso destes cientistas retornarem e aplicarem 
aqui no Brasil seus conhecimentos, bem como criar a cultura da pesquisa acadêmi-
ca. A academia pública deve ser parceira das comunidades.

Passadas as eleições, uma nova fase se inicia 
no Brasil e o governo que assume terá um 
serviço árduo pela frente para que o país volte 
a caminhar com passos firmes em direção ao 
desenvolvimento, sem medo de retornar à crise.
No Paraná, um dos estados que mais contri-
buem para a economia interna e externa do 
país, responsável por US$ 1,7 bilhão em ex-

portações em produtos industrializados no 
mês de agosto, e em especial na região Oes-
te, que tem uma participação de 26% da pro-
dução de grãos, 34% do total abatido de aves 
e 56% da renda gerada pela suinocultura no 
estado, os bons resultados não superam a 
necessidade de mudanças na administra-
ção. Para identificar as expectativas sobre o 

futuro do país com o novo governo, a revista 
Nova Fase entrou em contato com importan-
tes instituições da região Oeste do Paraná com 
a seguinte pergunta: O que a sua instituição 
espera do próximo governante nas áreas de 
segurança, saúde, educação, economia (gera-
ção de empregos e renda), cultura, ciência e 
tecnologia? Confira as respostas:

LÍDERES
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CASCAVEL COMEMORA 67 ANOS

No mês em que Cascavel completa 67 anos, 
o prefeito Leonaldo Paranhos acredita que a 
cidade vive um bom momento e fala em um 
novo ciclo do agronegócio e das conquistas da 
cidade em reportagem com a Nova Fase. Con-
fira a entrevista.

Nova Fase - Como o sr. vê Cascavel que chega 
aos 67 anos como uma das cidades mais im-
portantes do Brasil?
PARANHOS - Eu vejo Cascavel num bom mo-
mento, nós estamos com alguns números que 
chamam a atenção. Não é fruto só da nossa 
gestão, isso é uma série de envolvimentos 
da sociedade, de outros governos, mas esta-
mos no ritmo de consolidação e, claro, com 
algumas ações que ajudaram. Mais agilidade, 
desburocratizar as coisas, o alvará fácil, por 
exemplo. Agora vamos lançar o projeto fácil 
- ninguém vai esperar seis meses, um ano; já 
com 15 dias [o alvará] estará autorizado e as 
pessoas poderão construir sua casa, sua em-
presa, o que gera emprego, gera circulação de 
receita. Ficamos em primeiro lugar em 2017 no 
Brasil inteiro como a cidade que mais aumen-
tou o Programa Saúde da Família e, por conse-
quência, em primeiro lugar como o município 
que mais aumentou a cobertura da atenção 
básica. Agora recebemos o prêmio de primeiro 
lugar do Paraná e segundo do Brasil em saúde 
bucal. Temos o novo sistema de compras que 
tem dado ao Município uma economia muito 

grande e, por consequência, musculatura para 
poder comprar mais. O investimento na área 
rural que estamos fazendo; o Plano Municipal 
de Segurança que envolve investimento do 
Município com novos guardas. Agora vamos 
entregar quatro módulos policiais móveis. São 
vans equipadas, mais duas motos cada uma, 
para rodar os pontos vulneráveis que recebe-
mos informações. Evidentemente, temos que 
reafirmar que segurança pública não é de nos-
sa competência, mas também não pode ser um 
fator de omissão. Trabalhamos com a Polícia Ci-
vil e Polícia Militar em reuniões mensais e esses 
grupos passam os pontos vulneráveis, por isso 
eu fiz o programa de aquisição desses veículos. 
Mandei para a Câmara uma ferramenta que é 
para poder comprar diárias de guardas munici-
pais, guardas patrimoniais, Polícia Civil, Polícia 
Militar, no período de folga desse pessoal. Eles 
trabalham 12 horas por 36, podem fazer a ven-
da voluntária dessas diárias. Isso ajuda porque 
poderemos fazer as operações dirigidas.

NF - Cascavel é uma cidade que tem sua base 
na agricultura. O que pode ser feito para me-
lhorar o setor?
PARANHOS - O desafio é ter a responsabilida-
de e a consciência de que nós temos que criar 
um novo ciclo para Cascavel. A nossa essência 
está na produção, nós não podemos fugir dis-
so. Devemos planejar, e isso já está sendo fei-
to, o ciclo de agregar valor. Nós ainda estamos 
primários nisso. Colhemos muito, fazemos o 
processo de plantio, da colheita, enfrentamos 
o sol, a chuva, os imprevistos... Colhemos e 
mandamos para industrializar em outros luga-
res. Precisamos agregar valor no soja, milho e 
frango para que a nossa população possa ga-
nhar mais dinheiro com sua produção e, por 
consequência, gerar emprego.

NF - Recentemente o ministro da Educação 
esteve em Cascavel liberando recursos para 
construção de Cmeis. Como suprir a demanda 
por vagas?

PARANHOS - Nascem 500 crianças todos os 
meses em Cascavel. Que bom! Isso quer dizer 
que nós temos uma cidade grande e que pro-
duz - inclusive, produz o que há de melhor. A 
palavra de Deus diz que Ele fez tantas coisas 
e, no último dia, quando fez o homem, Ele 
se alegrou. Então, o ser humano é a melhor 
produção que tem. Se nós temos essa oferta, 
temos que buscar os caminhos para atender 
a essa demanda. Fizemos um plano, inclusive 
apresentamos à Promotoria, para aumentar 
o número de creches, e vamos fazer. Por isso, 
convidamos o ministro (Rossieli Soares - Edu-
cação) para conhecer nossa realidade. Vamos 
fazer quatro ou cinco novos Cmeis (Centros 
Municipais de Educação Infantil). Aumentamos 
o número de vagas através de parcerias com 
entidades.
 
NF - O crescimento populacional é um desafio 
para a administração?
PARANHOS - Certamente. Veja o crescimento 
de Cascavel. No conjunto residencial Riviera , 
foram inauguradas 2.089 casas. Tivemos que 
construir dois Cmeis para acomodar as crian-
ças deste novo bairro. A cada dia, surgem de-
mandas nas escolas. Temos que avançar e, se 
necessário, comprar vagas na rede privada. É 
um assunto polêmico. Por exemplo, vamos 
comprar vagas de escolas do centro, até por-
que não tem escola privada nos bairros. Abre-
-se o chamamento para ofertar vagas. Quem 
vai para lá? O processo de acesso à escola é 
universal. O filho do maior empresário de Cas-
cavel ou da pessoa mais simples tem o mesmo 
direito. Eu acho que existe um pouquinho de 
falta de justiça, deveria ter um critério para as 
pessoas que mais precisam. Mas existe a le-
gislação. Para 2019, vamos abrir novas vagas 
para meio período, o que pode trazer questio-
namentos. Por exemplo, vou usar o [Colégio] 
Alfa como referência. A criança que está lá no 
Alfa ou outra escola, qual uniforme ela usa? 
O uniforme nosso [da rede municipal] ou do 
colégio? Não se pode discriminar os alunos. 

Também pode acontecer de o pai dizer “eu não 
quero que meu filho fique na escola tal, quero 
que vá para o Alfa”. Temos que encontrar um 
saída, talvez por sorteio.

NF - O que o sr. pode falar da Lar Cooperativa, 
que chega forte em Cascavel?
PARANHOS - É inegável que Cascavel vive uma 
transformação. A vinda da Lar coroa este novo 
momento e não deixa de ser mais um grande 
presente nos 67 anos que estamos completan-
do, sendo uma referência para o Brasil e até 
fora do nosso país. A presença da Lar também 
reforça a condição de Cascavel como a  “Capi-
tal do Oeste”. Por isso, o nosso agradecimento 
para essa grande cooperativa, seus associados 
e diretores que vêm somar com a nossa grande 
metrópole.

NF - O que representa para sua gestão a gera-
ção destes 3000 mil novos empregos da Lar?
PARANHOS - Sem dúvida, a geração destes 
novos postos de trabalho significa oportunida-
des para muitas famílias. Temos afirmado que 
mais importante que investimentos em obras e 
equipamentos, é o investimentos que fazemos 
no ser humano como nosso maior patrimônio. 
Quando novos postos de trabalhos são gera-
dos, também se gera qualidade de vida, desen-
volvimento social e cidadania. E este é o nosso 
maior desafio: trazer mais qualidade de vida, 
mais segurança e dignidade às famílias e tudo 
isso começa com o trabalho, com emprego e 
renda.     

NF - Cascavel terá dois times na elite do fu-
tebol paranaense em 2019. Qual a sua visão?
PARANHOS - Eu acho que [ter dois times na 
elite] é um ponto a ser comemorado. Todavia, 
algumas pessoas já questionaram sobre o es-
tádio. Se nós temos dois times, o estádio tem 
que servir para os dois. Aí é uma questão de 
tabela, e a Federação Paranaense de Futebol 
possui profissionais especializados para definir 
os mandos dos jogos. Mas desde já, fazemos 
um convite à torcida das duas equipes.

NF - Alguma novidade sobre a compra do Ata-
cado Liderança?
PARANHOS - Nós interrompemos esse pro-
cesso pois houve uma contaminação. Volto a 
dizer que seria - e é - um grande investimento 
que Cascavel estaria fazendo. Só que é uma vi-
são um pouco mais ampla. Você não pode to-
car uma necessidade olhando para o umbigo, 
olhando para baixo. Estamos ali num complexo 
turístico, tem o lago, o zoológico, do lado vai 
sair o Jardim Botânico que estamos desenhan-
do, tem o kartódromo, a pista de bicicross, 
uma visão fantástica da cidade, de frente para 
a BR 277 numa ligação direta com o aeroporto. 
Então todos os ingredientes fazem com que a 
gente sonhe, desenhe e planeje um centro de 
eventos naquela região. E surgiu a oportunida-
de de comprar uma instalação pronta, de 68 
mil metros de área total, 19,8 mil de área cons-
truída pronta e uma construção que tem me-
nos de dez anos, muito boa. Mas, houve uma 
contaminação de pessoas interessadas na falha 

desse projeto, por interesse pessoal. Tem pes-
soas que alugam barracão para a Prefeitura, 
mas nós vamos desencadear outro processo 
de unificação dos nossos estoques, coisa que 
vamos fazer independente da compra, porque 
temos hoje quase 200 pessoas envolvidas só 
nestes depósitos.

NF - Como está a questão do novo terminal de 
passageiros do aeroporto?
PARANHOS - Esse foi o maior desafio que 
eu enfrentei aqui na prefeitura. Quando as-
sumimos havia 14 obras paradas – UBS, esco-
las, centro de iniciação esportiva, ginásio de 
esporte, Cisop. Todas já retomamos, só falta 
o aeroporto, que já fizemos a licitação, mas é 
um processo extremamente complicado por-
que envolvia o Estado através da Agência de 
Fomento, a Seil a Sedu e o Tribunal de Contas; 
além da SAC, Anac, Ministério dos Transportes 
e TCU no Governo Federal. É uma obra que já 
estava iniciada e foi parada no meio porque a 
empresa faliu.

NF - Então foi necessário um novo projeto e 
outro convênio para retomar a obra?
PARANHOS - Nós queríamos aproveitar o 
mesmo convênio, mas não tinha condição de 
colocar aditivo porque a obra que nós que-
ríamos fazer amplia de 2 para 5,8 mil metros 
quadrados. Também, o que estava sendo fei-
to não contemplava nossa realidade. Tivemos 
que tirar o Estado do convênio, colocar o Mu-
nicípio - isso chama-se uma sub-rogação. Con-
seguimos o dinheiro e já fizemos a licitação. O 
novo projeto ganhou destaque e vai possibilitar 
um lugar confortável, prático e bonito. Estamos 
entrando em processo de fazer uma estação 
temporária até que fique pronta a nova. Isso foi 
muito usado durante a Copa nas reformas dos 
aeroportos. Também vamos duplicar a avenida 
de acesso, fazer o estacionamento de veículos 
e a taxiway. Com a retirada dos hangares, nós 
já podemos receber aeronaves maiores, mais 
pesadas. É um investimento saudável, pacien-
cioso, mas que vai dar uma reviravolta para 
atender Cascavel e região.

NF - O sr. sempre foi próximo de Ratinho Jr. 
Como avalia o futuro governador do Paraná?
PARANHOS - Estou feliz e confiante com a 
eleição de Ratinho Jr. Até porque trabalhamos 
neste projeto desde 2008, quando começamos 
a fazer o PSC no Paraná. Elegemos três depu-
tados estaduais naquele ano e, em 2014, 12 
- Ratinho Jr. em primeiro lugar e eu, de forma 
muito honrosa, em segundo. Com a bancada 
de 12 deputados, não foi difícil projetar a can-
didatura do Ratinho. Inclusive a migração dele 
para o PSD foi estratégica. O PSC tinha menos 
de 11 segundos de televisão para um projeto 
de governo do Estado. A surpresa foi o fenôme-
no Bolsonaro. Provou-se que não é necessário 
tempo de televisão. Mas eu também não tra-
balho para trazer as coisas para Cascavel só por 
questões de amizade. Dinheiro do governo do 
Estado, se traz com bons projetos. Tenho que 
chegar ao Ratinho e dizer: “nós temos uma 
proposta de investimento”. E isso será feito. 

NF - Com essa virada de 180 graus na eleição 
nacional, qual a sua expectativa sobre Bolso-
naro?
PARANHOS - Bolsonaro representou um rom-
pimento com as coisas que a sociedade enten-
de que são erradas. Particularmente, defendo 
o debate de ideias, de propostas. Chegou-se ao 
limite de não ter essa necessidade. Então, não 
foi exigido dele e dos demais candidatos discu-
tir saúde, educação, planejamento econômico 
e social. Nosso grande problema é a economia. 
Em nenhum momento esteve em discussão. O 
momento vai exigir paciência - não se transfor-
ma um país da noite para o dia, mas é preci-
so foco num começo. Esse vento que passou 
arrancou árvores ruins e boas também. Assim 
é o vendaval, às vezes destrói coisas que não 
podem ser destruídas, e nessa eleição aconte-
ceu isso. Esperamos que o Governo seja justo, 
que trabalhe as prioridades das pessoas, que 
não saia da pauta o tema pessoal e entre agora 
uma ação de governo, não uma ação do Bol-
sonaro. Mas estou extremamente otimista e 
confiante em avanços gerais. 

NF - Qual a mensagem que o sr. deixa aos cas-
cavelenses no aniversário do Município?
PARANHOS - Meu pedido, de forma muito 
respeitosa, é para comemorar. Nós não pode-
mos deixar as coisas que consideramos ruins 
no dia a dia, os nossos desafios, se sobrepo-
rem aos pontos positivos que nós temos. Todo 
mundo tem problemas, mas que bom que exis-
te a solução. Tem o dia para trabalhar, a noite 
para descansar, tem o sol, tem a chuva... Deus 
fez o mundo perfeito, às vezes a gente com-
plica um pouco. Nós precisamos comemorar 
porque a comemoração renova as nossas es-
peranças, senão a gente acaba sendo amargo e 
perde a nossa vida só tratando dos problemas. 
Problemas se trabalha e se resolve, resultado 
se comemora. Como agora. E se olharmos para 
tantas cidades que não oferecem a qualidade 
de vida de Cascavel, então vale mesmo come-
morar.

ANIVERSÁRIO

Segundo o prefeito, 
Leonaldo Paranhos, os 
motivos para comemorar  
vão desde a retomada de 
obras importantes para a 
cidade até a geração de 
novos postos de emprego

Colaboração de Luiz Carlos da Cruz

O PREFEITO LEONALDO PARANHOS - enaltece o 
desenvolvimento de Cascavel em sua gestão
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JORNALISMO

Entrou no ar no último dia 08 de novembro 
a Rádio Nacional News, mais uma iniciativa 
do grupo Scanagatta. Após 12 anos integrada 
à Rede CBN – Central Brasileira de Notícias 
–, surgiu a necessidade de acompanhar a 
tendência mundial perante o mercado da co-
municação, que exige inovações constantes 
para se encaixar ao cotidiano de quem acom-
panha as notícias pelo rádio, aplicativo, site e 
mídias sociais.
Essa novidade chega para dar foco ao jor-
nalismo local, regional e estadual, porém 
informações do Brasil e do mundo também 
são atualizadas constantemente, durante 24 
horas.
A equipe comandada pelo jornalismo e co-
municador Valdomiro Cantini entra no novo 
formato da tendência do rádio segmentado 
do mundo, com músicas e informações sen-
do atualizadas a cada 30 minutos, com o Re-
pórter Nacional News, ao vivo.
A grade da Nacional News conta com três 
jornais, sendo transmitidos ao vivo: Jornal 
da Nacional News Primeira Edição (das 07h 
às 10h); Jornal da Nacional News Segunda 
Edição (das 12h às 14h) e Jornal da Nacional 

News Terceira Edição (17h às 19h). Entre os 
programas jornalísticos, o ouvinte confere 
boletins e músicas.
A frequência continua a mesma, 1340, e a mi-

NACIONAL NEWS ENTRA NO AR EM CASCAVEL

gração para a FM deve acontecer em breve.
Tantas novidades para alcançar o ouvinte da 
melhor forma possível, porque a diferença 
entre uns e outros é só a informação.
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Lerner apresentou o novo 
plano urbano de União da Vitória

DESENVOLVIMENTO

O arquiteto Jaime Lerner e o Instituto que 
leve seu nome, apresentou para as lide-
ranças e empresários a segunda etapa das 
diretrizes básicas e estruturação urbana de 
União da Vitória. As propostas versam sobre 
os eixos de mobilidade urbana, novo sistema 
viário e de trânsito, transporte público, ges-
tão e projetos estratégicos.
O prefeito Santin Roveda afirmou que “Esta-
mos planejando a cidade para os próximos 
30 anos, de forma ordenada, sustentável, 
destacando sua vocação de crescimento, 
para atrair novos empreendimentos, mais 
empregos, renda e melhor qualidade de vida 
aos moradores da nossa cidade e região”.

RUA DA UNIÃO
Entre as intervenções urbanas está a propos-
ta de implantação da Rua da União sobre os 
trilhos, na divisa de União da Vitória e Por-
to União, e a instalação de novos abrigos de 
ônibus. Os dois projetos, segundo os arqui-
tetos de Lerner, trazem nova identidade e 
marca para União da Vitória e consolidam a 
cidade como polo regional no sul do estado.
Segundo a arquiteta Gianna de Rossi, os pro-
jetos estratégicos tratam-se das chamadas 
“acupunturas urbanas”, como define Jaime 
Lerner, e são intervenções pontuais na cida-
de. “São equipamentos especiais do mobiliá-
rio urbano. A Rua da União, uma estrutura 
modular coberta, será um novo local para o 
encontro e lazer, compartilhado por pedes-
tres e ciclistas no espaço que estabelece a di-
visa entre o Paraná e Santa Catarina, definido 
pelo traçado dos trilhos da ferrovia”, disse.
As diretrizes apontam ainda para reestru-
turação do sistema viário, novas sinalização 
vertical e horizontal, já prevendo a acessibi-
lidade, calçadas, circulação de veículos e a 
ampliação das ciclovias, criando uma rede 

cicloviária ligando o centro com os principais 
bairros e regiões da cidade.

CRESCIMENTO
Nas propostas preliminares, a equipe de Jai-
me Lerner prevê a ampliação de perímetro 
urbano, o novo zoneamento da cidade, com 
a criação de novas áreas para indústrias, a 
implantação de reservatórios de compensa-
ção de águas e parques ambientais - entre 
eles, o Parque do Rio Vermelho.
A expansão urbana, segundo os arquitetos, 
se dará em regiões com áreas disponíveis 
para o crescimento da cidade. “São Cristó-
vão consolida-se como o vetor de crescimen-
to pois reúne grande quantidade de áreas 
disponíveis para a ocupação livres do atin-
gimento das águas das cheias, com a facili-
dade de conexão através da construção da 
Ponte Governador José Richa”, diz a proposta 
apresentada por Jaime Lerner.

“Desta maneira, ofertam-se algumas novas 
áreas de ocupação que, se bem conduzidas, 
servirão para promover a diversidade de ti-
pologias e usos na cidade e para diminuir a 
pressão por ocupação urbana nas áreas de 
risco de enchentes”, adianta as diretrizes sobre 
as áreas possíveis de crescimento urbano.
As propostas preliminares de reestruturação 
urbana de União da Vitória foram conden-
sadas em um relatório de 150 páginas apre-
sentado pelos arquitetos Fernando Canalli, 
Gianna de Rossi e Lucas Roni de Lacerda. O 
relatório foi detalhado ainda pelos consulto-
res Fric Kerin, economista e especialista em 
transporte; e os arquitetos Eloy Kockanny e 
Anive Soares, especialistas em sistema viário 
e trânsito.
Os arquitetos e o economista fazem parte da 
equipe de grandes profissionais liderada por 
Jaime Lerner, apontado em 2017 melhor ar-
quiteto e urbanista do mundo.

O PREFEITO - Santin Roveda com o arquiteto e ex-governador, Jaime Lerner, discutem projetos avançados 
para União da Vitória

UNIÃO DA VITÓRIA - uma cidade que está replanejanada para os próximos 30 anos com obras voltadas ao social
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Projeto de Foz dentro de objetivos do 
CAF para financiamento do turismo

INDÚSTRIA GAZIN
O Ministério do Turismo confirmou, esta se-
mana, a entrada do primeiro banco interna-
cional no Prodetur+Turismo. O projeto apre-
sentado por Foz do Iguaçu para o programa 
de crédito da Pasta se enquadra para receber 
financiamento internacional para turismo. 
Além do BNDES, as propostas também pode-
rão ser financiados pelo Banco de Desenvol-
vimento da América Latina (CAF), que dispo-
nibilizou até U$ 1 bilhão por ano para aplicar 
em ações no Brasil.
De acordo com o portal do Ministério do Tu-
rismo, o projeto de Foz do Iguaçu é o primei-
ro dentro do Prodetur+Turismo apresentado 
ao CAF. A proposta prevê uma completa re-
cuperação urbana voltada à humanização da 
cidade para o turismo e inclui a criação de 
“ramblas” (avenidas turísticas), boulevares, 
ciclovias, paisagismo e arborização.

por Ronildo Pimentel. Foto: Roger Meireles

DESENVOLVIMENTO PRÊMIO

Fundada no noroeste paranaense, a organi-
zação mantém indústrias de colchões e esto-
fados, mas é amplamente reconhecida pela 
atuação no varejo, que responde por 46,13% 
do seu faturamento. Além de 243 lojas de 
móveis e eletrodomésticos, o grupo também 
possui centros de distribuição e um posto de 
combustíveis, estando presente em vários es-
tados brasileiros, como São Paulo, Espírito San-
to, Mato Grosso, Roraima, Acre, Pará e Amapá.
Para a atual gerente de gestão, Viviane Tho-
más, o crescimento da empresa, sediada em 
Douradina, cidade com pouco mais de 8 mil 
habitantes, tem muito a ver com as oportu-
nidades propiciadas às suas equipes. “Aqui 
se coloca o ser humano no centro da estra-
tégia”, diz
A gestora se lembra com orgulho de ter 
acompanhado, em 2003, a estruturação do 
setor de gestão de pessoas, que, desde en-
tão, só cresceu. A companhia, que empregou 
mais de 8 mil funcionários diretos e 2 mil 
indiretos no último ano, possui ao menos 
20 programas voltados para a capacitação 
profissional e acadêmica e 20 ações pensa-
das para promover a saúde e o bem-estar do 
trabalhador.

FELICIDADE EM PRIMEIRO LUGAR
Há, por exemplo, um sistema de som para 

todos os ambientes. “Pode-se ouvir a Rádio 
Gazin ou som individual, conforme interes-
se do setor. O objetivo é deixar o local mais 
descontraído e alegre”, explica Viviane. Tam-
bém existe uma área de jogos com mesa de 
sinuca, pebolim e tênis de mesa, que pode 
ser usada em qualquer horário por filhos e 
familiares de funcionários. A ideia é afastar 
todo mundo do estresse.
Frequentemente, são promovidas competi-
ções esportivas, que, além de contribuírem 
com a saúde, fortalecem a integração do 
time. Uma amostra de ações do tipo é a es-
perada competição realizada no dia do tra-
balho. O campeonato é seguido de um tradi-
cional jantar para os organizadores, que são 
funcionários voluntários.
A companhia possui uma ampla agenda com 
foco na felicidade e qualidade de vida. Das 
festinhas de aniversário aos cafés mensais 
abertos às famílias, tudo é pensado para a 
valorização integral do trabalhador. Ainda 
no que diz respeito à saúde, são oferecidos 
convênio médico e odontológico, colônia de 
férias anual, restaurantes com preço acessí-
vel e cardápio preparado por nutricionistas.

APRENDIZADO CONTÍNUO
A biblioteca comunitária mantida pela em-
presa é um exemplo do valor que a Gazin 
atribui ao conhecimento. O acervo possui 
títulos de diversos gêneros e temáticas. Para 
além dos livros acessíveis a todos os fun-
cionários, a organização dispõe de projetos 
de capacitação, programas de bolsas, trei-
namentos e grupos de estudos. Uma inicia-
tiva bastante reconhecida é o programa de 
desenvolvimento de gestores, que integra 
as muitas formações para o aprimoramento 
das lideranças. Com 196 horas e ofertado em 
parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
o curso tem densa carga prática e teórica.
A gigante do varejo custeia de 50% a 100% 
da graduação de seus funcionários. Técnicos 
ou executivos que queiram ir a congressos 
nacionais e internacionais também podem 
contar com apoio financeiro.

INCLUSÃO
A atenção às minorias permeia a política 
de gestão de pessoas da Gazin. No âmbito 
da equidade de gênero, por exemplo, são 
oferecidas salas de apoio à amamentação 
para facilitar o cotidiano das mães. Mulhe-
res aprovadas para formação gerencial são 
deslocadas sempre para unidades próximas 
às suas residências durante a execução de 
projetos práticos.
Pessoas com deficiência são empregadas 
mediante um pacote de benefícios espe-
ciais que inclui cesta básica, plano de saúde 
e incentivo universitário integrais. Também 
é mantido um grupo de estudos de Língua 
Brasileira de Sinais (Libras) para capacitar os 
colaboradores que realizam atendimento di-
reto ao público e em setores que possuem 
pessoas com deficiência auditiva, facilitando 
a comunicação.

REMUNERAÇÃO
As políticas de remuneração também são 
pontos altos da Gazin, que oferece Partici-
pação nos Lucros e Resultados de 2% a 5%, 
conforme crescimento do patrimônio. Outro 
benefício é o chamado Bônus de Presença 
Especial. Quem não falta ao trabalho durante 
o mês recebe R$ R$ 100. Também há premia-
ção por destaque de desempenho e mérito 
para as áreas de vendas, atacado, varejo e 
administrativo. “Os selecionados podem es-
colher entre jantar com um par, viagem com 
a família ou tanque de combustível para o 
próprio veículo”, diz a gestora.
A empresa, que promove programas de trai-
nee e está sempre aberta a novos talentos, 
tem também o costume de reconhecer os 
que possuem mais tempo de casa. Funcioná-
rios que completam 10 anos recebem R$ 3 
mil de bonificação. Quem fecha 15, R$ 5 mil. 
O bônus é de R$ 30 mil para os que come-
moram 30.  Além de receber a quantia em 
dinheiro, o trabalhador é presenteado com 
uma viagem, além de um book e um vídeo 
para relembrar sua história na organização.

INDÚSTRIA GAZIM - Alegria dos funcionários é constante durante uma participação em uma atividade física. (Foto: Divulgação)

por Lívia Inácio - Gazeta do Povo

Pela 7ª vez a melhor empresa para trabalhar no Paraná
O fomento a carreiras com 
raízes firmes é um dos prin-
cípios da organização, que 
recebe primeiro lugar do 
Great Place to Work Paraná 
2018. Não por acaso, quem 
completa 10 anos de casa 
é convidado a plantar uma 
árvore simbólica no parque 
ecológico que a empresa 
mantém para descanso e 
lazer do seu pessoal



O cenário perfeito para seus melhores momentos!

O melhor ano da sua vida
começa aqui!

Diversas atrações, entretenimento e
recreação para crianças e adultos. Welcome

drink especial, hospedagem na categoria
escolhida, delicioso café da manhã.

Dias 29 e 30 jantares temáticos com bebidas
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Festa de Réveillon com decoração especial,
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show com música ao vivo
.

Cortesia para 02 crianças até 10 anos!
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Escolhido pelo público, por três
anos consecutivos, como um dos
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luzes sincronizadas e a encantadora

presença do Papai Noel. Animada equipe
de recreação e muito mais.
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presença do Papai Noel. Animada equipe
de recreação e muito mais.

Cortesia para 02 crianças até 10 anos!

Natal 
Consulte

tarifa
exclusiva
para você

de Foz!

O cenário perfeito para seus melhores momentos!

O melhor ano da sua vida
começa aqui!

Diversas atrações, entretenimento e
recreação para crianças e adultos. Welcome

drink especial, hospedagem na categoria
escolhida, delicioso café da manhã.

Dias 29 e 30 jantares temáticos com bebidas
incluídas e dia 31 Grande e Inesquecível

Festa de Réveillon com decoração especial,
buffet com cozinha nacional e internacional,
bebidas incluídas, show pirotécnico e baile

show com música ao vivo
.

Cortesia para 02 crianças até 10 anos!

RÉVEILLON

DEZEMBRO

Foz do Iguaçu / Brasil

Escolhido pelo público, por três
anos consecutivos, como um dos
“5 Melhores Hotéis para Família”
da América do Sul (2014, 15, 16)
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Reservas: 0800 707 2400
reservas@recantocataratasresort.com.br 

+55 (45) 2102 3033
recantocataratas.com
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jantar. Dia 24 - Grande Ceia Especial de

Natal (jantar temático com música ao vivo,
decoração especial, deliciosa mesa de

doces finos e bebidas incluídas), show de
luzes sincronizadas e a encantadora
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CLÉO VARGAS
Eu na minha
melhor versão

Cléo Vargas: 19 anos de experiência como 
hair stylist, colorista, designer de mechas 
e consultora de beleza

Ser cabeleireiro consultor é vender um 
resultado e não uma técnica, é a arte de 
criar um estilo personalizado.
Cabelo é arte.
Consultoria de beleza é um conjunto de 
técnicas conceito e ferramentas que con-
tribuem para melhor aconselhar uma 
pessoa na valorização de sua imagem 
pessoal ou profissional, levando em con-
ta sua personalidade, estilo, tom de pele, 
restrições, crenças e desejos (objetivos).
Um cabeleireiro consultor oferece as me-
lhores respostas para aprimorar a ima-
gem do cliente, oferecendo soluções para 
seu questionamento (visagismo). Através 
dessa consultoria descobre-se o que ele 
quer expressar com a sua imagem, trans-
forma uma intenção abstrata em uma 
imagem concreta.
O consultor de beleza é o responsável 
pela autoestima das pessoas, que têm 
temperamentos que combinam ou não 
com cores, formas, texturas e volume, e 
têm estilos que as apresentam. Quando 
alguém veste um look, veste um persona-
gem. Nós derrubamos barreiras e nos co-
nectamos com o coração dos clientes, os 
libertamos para viverem sua verdadeira 
beleza, valorizamos aquilo que eles têm 
de melhor, os identificamos e os revela-
mos na sua melhor versão.

CLEIDINÉIA VARGAS
Bacharel em Administração - Univel Cascavel/PR
Técnica em Podologia - CENAP Cascavel/PR
Estágio Prático na Instituição Ítalo Ventura- Recife/
PE

Podologia está na área da saúde e tem 
como objetivo prevenir e tratar possíveis 
patologias dos pés.
Sendo assim a CVPodologia tem o maior 
cuidado para que o diagnóstico e os trata-
mentos sejam os melhores e os mais efi-
cientes na área. Além dos procedimentos 
considerados rotineiros como: 

Podoprofilaxia: limpeza geral dos pés e 
unhas, desbaste de calosidade; 
Tratamento com Ortoplastia: órtese 
com silicone que faz a correção de de-
dos em garras ou apinhados (um em 
cima do outro) que causa calos, dor e 
desconforto;
Cauterização: elimina calos com núcleo 
e verrugas plantares (olho de peixe), 
acompanhado de terapia fotodinâmica 
(laser);
Tratamento de Onicomicose: elimina-
ção de micose nas unhas - inclui exame 
micológico e terapia fotodinâmica (la-
ser);
Tem como diferencial a parceria com 
laboratório de análises clínicas: a CVPo-
dologia faz a coleta do material micoló-
gico em seu consultório e envia para o 
laboratório fazer o exame. Desta forma, 
é possível determinar com precisão se 
tem e qual é o fungo que está compro-
metendo a unha.

A CVPodologia sai na frente oferecendo 
atendimento com os melhores equipamen-
tos e serviços para melhor atender seus 
pacientes que precisam deste cuidado, va-
lorizando cada caso individualmente.
Em breve, contará com um aparelho de diag-
nóstico por imagem, o DINO-LITE.

CABEÇA AOS PÉSIRMÃS VARGAS DA

EM BREVE: MICROSCÓPIO DIGITAL
Look: Romã e Romã
Jóias: Maria Dolores
Inspiração: Educadora Luana Bossardi
Fotos: Keila Lima
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(45) 3225.5227 
(45) 9 9965.0529   
Rua Santa Catarina, 861, Sala 03
Centro - Cascavel/PR

(45) 9 9911.3864  
Rua Santa Catarina, 861 
Sala 03 - Centro
Cascavel/PR
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Lurdes Gallio
SETE ANOS DE COMPANHEIRISMO

Foram muitas histórias juntas. Todas as dificuldades, conquistas, bons 
e maus momentos caminhando lado a lado como uma só família. É 
esse laço tão próximo que torna ainda mais difícil a separação: um 
acontecimento muito bom mas que, certamente, deixará em toda a 
equipe uma falta - do bom dia contagiante, de um abraço amigo, de 
sua generosidade, honestidade e amizade. É com imensa alegria que 
toda a equipe do Salão Via Itália deseja a você, Lurdes Gallio (carinho-
samente chamada de “Lurdeca”), dias cheios de bênçãos nessa nova 
fase da sua vida em que deixa nossa rotina conturbada para ficar com 
os seus, em uma aposentadoria mais que merecida. Que este tempo 
seja um presente, tal qual sua presença é para nós, para seu marido, 
Raimundo, e para seus filhos e netos. Seu trabalho exemplar e todas as 
suas qualidades fazem parte da nossa história e você sempre terá um 
espaço especial entre nós. Esta é uma homenagem do Salão Via Itália a 
uma das pessoas mais importantes em toda a nossa trajetória.

CAPA
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Uma linda cerimônia marcou os corações e 
encantou os olhares de todos os convidados 
na tarde do dia 20 de outubro de 2018, em 
Cascavel. Compartilhando do mais belo sen-
timento, a arquiteta Ana Cristina Giareton 
e o empresário da FD Empreendimentos, 
Fernando Dal Evedove, celebraram sua união 
perante seus pais, parentes e amigos. Com vo-
tos de amor e cheios de emoção, trocaram as 
alianças na belíssima Paróquia Santo Antônio e 

deram início a uma nova etapa de suas vidas.
Após a cerimônia, os recém casados recebe-
ram a todos em uma elegante recepção no 
Black Cap Eventos, que se mostrou maravi-
lhosamente decorado para a ocasião desde 
os mínimos detalhes, e proporcionou a todos 
uma festa animada e inesquecível.
É com alegria que a Revista Nova Fase deseja 
ao casal uma feliz e duradoura jornada, re-
pleta de respeito e amor mútuo.

C A S A M E N T OAna & Fernando
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Um casamento digno de contos de fadas, onde a emoção e ale-
gria dos noivos transbordaram entre os familiares e convidados. 
Os pais do noivo, Augusto Fonseca da Costa e Tânia Maria Prince 
Gunha da Costa, e os pais da noiva, Gilberto José Basso e Anisia 
Terezinha Dassoler Basso, conduziram-nos ao altar e celebraram 
juntos a união de Marcos Augusto Gunha da Costa e Taiane Bas-
so e das duas famílias.
A cerimônia aconteceu na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, marcando para sempre a data do enlace, 29 de setem-
bro de 2018, na memória dos que presenciaram esta união. O 

casal trocou juras de amor e companheirismo, firmando o com-
promisso matrimonial com as alianças em uma belíssima ceri-
mônia. 
Na sequência, todos se reuniram em uma glamourosa recepção 
no Black Cap Eventos, que estava deslumbrante com uma deco-
ração delicada e impecável. A festa uniu perfeitamente clássico 
e moderno, tal qual os valores de amizade e carinho entre todas 
as gerações ali participantes. 
A Revista Nova Fase parabeniza o casal e faz os mais profundos 
votos de felicidades nesta nova etapa de suas vidas.

C A S A M E N T O

Marcos & Taiane

Como manda a tradição, quando uma filha 
completava quinze anos, estaria pronta para 
ser apresentada à sociedade e participar 
dela em eventos sociais. Hoje, mesmo que 
os costumes tenham mudado, o début con-
tinua sendo uma das mais belas e especiais 
comemorações para as famílias e jovens 
debutantes. E especial certamente descre-

ve a noite das quatro lindas jovens, Marina 
Pompeu Smarczewski, filha de Vitor e Mary 
Anne Pompeu Smarczewski; Camila Antunes 
Buss, filha de Ana e Sandro Buss; Eduarda 
Beck Martins, filha de Marcos e Waldirene 
Beck Martins; e Cintia Castro Cagnin, filha de 
Pedro e Rosangela de Castro Cagnin, que, ao 
seguirem os antigos padrões, deslumbraram 

amigos e familiares em uma linda cerimônia 
no final de setembro, apresentadas pelo ator 
Daniel Blanco, da rede Globo de Televisão. 
A revista Nova Fase parabeniza as quatro 
debutantes pelo início de uma nova fase 
em suas vidas e faz votos de que essa bela 
tradição continue a ser mantida em nossas 
famílias.

B A I L E  D EDebutante
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EVENTO

O dia perfeito de uma noiva ou for-
manda começa desde uma das es-
colhas mais importantes para toda 
mulher: o vestido. Seu encanto vai 
além dos véus e bordados - é a rea-
lização de um sonho que arranca 
suspiros e arrebata corações, inclu-
sive de quem está nos bastidores. 
Poder transformar dias especiais 
em momentos inesquecíveis é a es-
sência de todo o trabalho no Atelier 
Gabriella Zeferino. E ainda hoje, a 
mesma motivação segue inspirando 
a todos que fazem parte da equi-
pe. Sempre em busca do novo para 
atender seus clientes da melhor ma-
neira possível e com todo o conforto 
que eles merecem, a loja pequena 
se transformou em um amplo e mo-
derno Atelier no centro de Cascavel, 
e conta com ambiente climatizado, 
estacionamento próprio e garagem 
coberta. A inauguração do novo es-
paço, no dia 16 de outubro, foi tam-
bém a comemoração dos cinco anos 
da loja, onde os convidados foram 
recepcionados com um maravilhoso 
coquetel e a apresentação da nova 
coleção, intitulada Sensations.

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

       Atelier Gabriella Zeferino
       @ateliergabriellazerino45

fotos por Jackson Gondim



TURISMO &
DESTAQUES

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

cristinaliraturismo

Blog Turismo por Cristina Lira
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Grupo Estevão Neves investe 
em retrofit no Enotel Madeira 
Palácio, na Ilha da Madeira, 
em Portugal

Grupo Dom Pedro Hotels de Portugal 
aposta no mercado brasileiro

Cristina Lira entrevis-
ta o diretor de marke-
ting e vendas do gru-
po português Dom 
Pedro Hotels, Pedro 
Ribeiro, que parti-
cipou da 46ª Abav 
Expo, em São Paulo.

CRISTINA LIRA – O 
grupo Dom Pedro 
Hotels recebe muitos 
turistas brasileiros? 

Quanto representa no total por ano?
PEDRO RIBEIRO – O Grupo Dom Pedro tem 
uma forte tradição no mercado brasileiro, 
essencialmente baseada em duas unidades, 
o Dom Pedro Lisboa e o Dom Pedro Laguna, 
no Ceará. No Hotel Dom Pedro Lisboa, há 12 
anos o mercado brasileiro é o numero um, com 
cerca de 25% dos clientes anuais e com um 
crescimento constante no fluxo anual. No Dom 

Pedro Laguna, esse número é bastante mais 
expressivo visto que este hotel é essencialmen-
te frequentado pelo público brasileiro, varian-
do entre 75% a 80% do total de hóspedes.

CL – Como você analisa esse momento de 
transição da política econômica no Brasil 
em relação ao turismo?
PR – Apesar da transição econômica  do Bra-
sil e a consequente desvalorização do Real, 
não temos até ao momento sentido uma 
quebra do fluxo turístico. Neste momento 
acumulado ao ano de 2018 estamos com 
um crescimento de 5% no número de noites 
de hóspedes brasileiros. Isso demonstra que 
Portugal tornou-se um destino que consegue 
ser suficientemente cativante para o brasilei-
ro apesar da crise, fazendo com que esta não 
afete o número de turistas.

CL – O mercado português ainda atrai muitos 
brasileiros?

Um dos lugares mais fantásticos do mundo, a ilha da Madei-
ra, em Portugal, será sede do novo complexo chamado Eno-
tel Madeira Palácio, contemplando o hotel Madeira Palácio, 
Residence e Enotel Beach Club.
O grupo tradicional da ilha, Estevão Neves, comprou o antigo 
Madeira Palácio que esteve fechado por dez anos.  O projeto 
atual está nas mãos de arquitetos contratados responsáveis 
pelo retrofit e repaginação do complexo Enotel Madeira Pa-
lácio. Segundo a diretora de Planejamento do Grupo Enotel, 
Regina Biondi, o Enotel Madeira Palácio terá 400 apartamen-
tos para o turista tradicional da Madeira. Além disso, para 
atender a um novo nicho de mercado com procura bastante 
significativa - o turismo familiar -, a estrutura conta com ou-
tros 74 apartamentos e 112 unidades autônomas com 3 e 4 
quartos, de modo a acomodar as grandes famílias em uma 
única unidade. O projeto deverá ser concluído em 31 de julho 
de 2022 e o investimento previsto é de 237,5 milhões de euros.
“O novo complexo Enotel Madeira Palácio é totalmente dife-
rente da sua origem, visto que a marca ‘MADEIRA PALÁCIO’ 
tem 40 anos e, ao longo do tempo, o conceito foi se modifi-
cando. Hoje estamos desenvolvendo um padrão para além 
dos próximos 20 anos - por isso tanta diferença”, completa 
Regina Biondi.

PR – Sim, o destino Portugal é cada vez mais 
prioritário para o cliente brasileiro. O nosso 
hotel com maior número de brasileiros é o 
Dom Pedro Lisboa, devido à procura pela ci-
dade de Lisboa, bem como pela notoriedade 
e tradição que esta unidade tem no mercado 
brasileiro, sem dúvidas. Porém, nos últimos 
dois anos, o interesse do mercado brasileiro 
pelo Algarve cresceu signifcativamente e tal 
começa a ver-se nos números. Em alguns dos 
nossos hotéis, os brasileiros já começa a figu-
rar entre os cinco que mais procuram.

CL – Para concluir, o que você achou da 46ª 
Abav Expo? Fez bons contatos e negócios?
PR – É sempre um momento importante no 
relacionamento com o mercado brasileiro.  
Apesar de se tratarem normalmente mais de 
contatos de RP em algumas situações, é pos-
sível desenvolver alguns negócios concretos. 
Na nossa opinião, é importante que a Abav 
Expo volte a ser um pouco rotativa, alter-
nando de cidade de uma forma mais regular. 
Essa situação traria maior interesse para que 
agentes de viagem de outras cidades do Bra-
sil participassem do evento.

PIPA PRIVILEGE HOTEL BOUTIQUE: 
Uma experiência inesquecível em Natal
Com localização privilegiada a apenas 9 km dos agitos de Pipa e 80 km da capital 

Natal/RN, sobre as falésias da Praia de Cacimbinhas/RN a tranquilidade é garantida 
A belíssima vista do mar do alto da falésia 
proporciona momentos de tranquilidade em 
um espaço amplo com coqueiros e grama-
do, além de uma ambientação ideal para o 
descanso sobre colchões. Situado em uma 
falésia com vista para o oceano, este hotel de 
luxo fica a 3 minutos de caminhada da Praia 
das Cacimbinhas e a 6 km do centro da cidade. 
Uma dica para quem gosta de caminhar é se-
guir pela beira-mar até a Praia do Madeiro, 
que fica numa enseada a 3 km e de onde,-
dependendo das correntes marinhas, podem 
ser vistos golfinhos. 
A área de lazer do hotel dispõe de uma pisci-
na com borda infinita e outra para crianças, 
além de banheira de hidromassagem exter-
na. O solário ao lado da piscina garante o re-
pouso, junto com duas áreas de Relax, sendo 
uma no jardim tropical, com sofás e camas, e 
outra numa cabana rústica, com espreguiça-
deira e rede. Há também um SPA à beira-mar 
com serviço de massagem terceirizado e lou-
nge bar na área das piscinas.
O restaurante tem pratos da cozinha interna-
cional, assinados pelo Chef Vinicius Borges, em 
elegante espaço com vista panorâmica para a 
praia. O café da manhã é incluso na diária.
Conforto, tranquilidade e privacidade são 

qualidades que podem tornar sua hospeda-
gem no Hotel Pipa Privilege uma experiência 
que jamais será esquecida, a ser repetida e 
compartilhada com amigos e parentes.

ACOMODAÇÕES
Os lofts privativos, com arquitetura e decora-
ção contemporâneas e vista panorâmica do 
oceano, dispõem de Wi-Fi gratuito, TV com 
tela plana e cofre eletrônico. Todos têm sala 
de estar, cozinha americana e deck de ma-
deira com rede. 
Os apartamentos com varanda e rede estão 
de frente para o mar esmeralda de Cacimbi-
nhas, uma praia semi deserta cujo acesso é 
por uma escadaria com mais de 100 degraus. 
São três tipos de apartamentos no estilo flat,  
identificados por Loft Luxo, Loft Luxo Prêmio 
e Casa Master, com vista para o mar.
A Loft Luxo é uma suíte com 70 m², com va-
randa, com vista panorâmica para ao mar, com 
quarto casal, ar condicionado, ampla sala com 
sofás, TV de tela plana, cozinha com geladeira, 
jogo básico de pratos e panelas. A varanda ou 
deck como queiram, tem rede, pufe e cadeiras. 
Acomoda duas pessoas com conforto.
Já o Loft Luxo Premium, com 110 m², tem um 
quarto com cama de casal e banheiro pri-

vativo, e outro com duas camas de solteiro, 
banheiro social, sala com sofás, TV de tela 
plana, cozinha  com geladeira, jogo básico de 
pratos e panelas, além do deck de madeira 
privativo com living, rede, pufe e cadeiras. 
Ideal para famílias, acomoda até 4 pessoas.
A Casa Master tem 180 m², com três suí-
tes luxo, sendo uma com hidromassagem e 
varanda privativa, ar condicionado. “A sala 
é espaçosa, com mesa central e sofás rela-
xantes, além de uma TV 42” de tela plana. 
Cozinha americana com geladeira, jogo com-
pleto de pratos e panelas. O deck de madeira 
tem rede, pufe e cadeiras. Acomoda até seis 
pessoas.

SERVIÇO
Hotel Pipa Privilege Boutique & Resort
Rua Antonio Florencio, 1339. Tibau do Sul/RN
CEP: 59.178-000

Contato: (84) 3246-4145
contato@pipaprivilege.com.br
Reservas: (84) 2030-3340
reservas@pipaprivilege.com.br
www.pipaprivilege.com.br
     @pipaprivilege
     /HotelPipaPrivilege

DESTINO



CAFÉ &
ELAS

Julia Inomata
juliainomata@hotmail.com

Empresária Destaque!

Julia e Julia Modas
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Rozelaine Tres Nardino

Inspiração para muitas mulheres, Rozelaine 
Tres Nardino é a empresária entrevistada 
desta edição. Mãe de Lara e Renato e casada 
com Silvio Nardino há 25 anos, Rozelaine é 
um exemplo de que conciliar a família com 
uma carreira de sucesso é possível. Hoje, 
atua como coordenadora da ACIC Mulher e é 

proprietária da Casa dos Pisos Decor em Cas-
cavel. Sua trajetória como empresária come-
çou junto ao marido, que em 2001 comprou 
uma loja de materiais e acabamentos. Para 
auxiliar na parte administrativa, Rozelaine 
mergulhou de cabeça no empreendedoris-
mo - e seu esforço deu resultados: três anos 

depois, o casal construiu uma nova loja com 
sede própria de mais de 2.500m2, na Avenida 
Tancredo Neves, 821.
Em sua rotina, Rozelaine participa de feiras 
e eventos e traz as últimas tendências do 
mercado de modo a aproximar o seu clien-
te de tudo o que pode ser encontrado nos 
grandes centros. Porém, a empresária não 
atribui suas conquistas unicamente ao seu 
trabalho árduo - sempre confiante e positiva, 
a empresária mantém sua fé em dia e cami-
nha com passos seguros, colocando “Deus 
em primeiro lugar”. Para ela, a capacitação 
constante de sua equipe leva à qualidade no 
atendimento aos clientes. “Priorizamos a sa-
tisfação do cliente, sempre com bom atendi-
mento, seriedade e honestidade”, completa.

COMO VOCÊ VÊ O MERCADO ATUAL?
“Há 4 anos aconteceu o boom na área da 
construção civil, mas devido à crise política, 
a credibilidade do país foi afetada, refletindo 
diretamente na nossa economia. Do mesmo 
modo, o setor da construção civil sentiu com 
a redução no investimento de imóveis e, con-
sequentemente, começou a sobrar imóveis. 
Acredito que precisamos de governantes sé-
rios e comprometidos a desenvolver o cres-
cimento e conquistar novamente a credibi-
lidade em nosso país. Não podemos perder 
a esperança. O segredo é muito trabalho, 
foco, inovar sempre e qualificação constante. 
Cada um deve fazer a sua parte e eu tenho fé 
que Deus está à frente de tudo.”



ESTÉTICA &

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

clinica.aesthetic

Aesthetic Estética e Bem EstarSAÚDE
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DECLARE SEU
AMOR A VOCÊ  
O câncer de mama é uma realidade mundial 
que envolve todos os níveis socioeconô-
micos. É um dos principais tipos de câncer 
na mulher e traz uma série de expectativas 
quanto a sua confirmação e os procedimen-
tos preventivos e terapêuticos. A ocorrência 
na família aumenta o stress das pessoas 
envolvidas e leva à busca de alternativas 
preventivas. 
O mês de outubro, conhecido como outu-
bro rosa, tem como um dos principais ob-
jetivos a conscientização desse problema e 
enfatiza que todas as mulheres reflitam so-
bre sua saúde e a importância da prevenção 
do câncer de mama, além dos alertas quan-
to a edemas e linfedemas pós-operatórios.
É fundamental que a paciente tenha um 
bom preparo pré e pós-operatório. Após o 
procedimento cirúrgico, a paciente deve ser 

orientada sobre a importância do início pre-
coce dos movimentos com o braço operado, 
com movimentos leves, caminhar assim que 
o corpo permitir e o cuidado com a alimen-
tação - tudo isso ajuda a manter o trofismo 
da musculatura.
Também é de suma importância orientar 
sobre as intercorrências, como por exem-
plo a presença de edema. Nesta situação, 
a paciente deverá procurar o médico es-
pecialista para que este possa descobrir a 
causa e interferir diretamente nesta, além 
de contar com ajuda de uma equipe para 
avaliar a possibilidade do desenvolvimento 
do linfedema - que é um tipo específico de 
edema e uma condição clínica decorrente 
de um bloqueio do sistema linfático. Como 
durante o processo cirúrgico é necessária a 
retirada de linfonodos e uma ligadura dos 

vasos, ocorre um bloqueio na drenagem e 
esse sistema torna-se hipertensivo, o que 
pode levar a um edema do braço, tórax ou 
mama. Quando este se forma, é necessário 
um tratamento especializado, com avalia-
ções e técnicas específicas para cada caso - 
por isso é necessário que os profissionais e 
as mulheres que passaram pelo tratamento 
de câncer de mama prestem muita atenção 
a esses possíveis desenvolvimentos.
O Outubro Rosa acabou, mas a rotina de  
prevenção continua. Realize sempre o au-
toexame e mantenha seu calendário de 
consultas atualizado. Caso tenha passado 
pelo tratamento de câncer ou processo ci-
rúrgico, a atenção precisa ser redobrada 
para evitar outras intercorrências. Lembre-
-se: a sua saúde é o seu bem mais precioso.
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Patricia Limah
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 Patricia Limah

beminparaguay

Bem in Paraguay

Bem in Paraguay
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O destaque da nossa coluna deste mês  é o 
espetacular restaurante Montana Grill que 
fica no Shopping Hijazi 3o piso, em Ciudad 
del Este. As duas chefs renomadas, Ana e 
Alessandra, conseguem trazer a tradição em 
temperos de muitas etnias que circulam na 
região, o que fez com que o restaurante se 
tornasse referência na culinária árabe, bra-
sileira e fit. O restaurante também oferece 
café da manhã, com sucos elaborados para 
nutrir o organismo, e um buffet por quilo dos 
deuses no horário do almoço. As chefs dis-
ponibilizaram carinhosamente os ingredien-
tes dos quatro sucos mais vendidos, confira: 

SUCO VITA C
Morango, caju, laranja e gengibre

SUCO VITA A
Graviola, damasco e maracujá  

SUCO DESINTOXICANTE
Cenoura, limão e linhaça

SUCO PARA IMUNIDADE
Maçã, laranja, limão e manjericão 
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Gestão Comercial 

Gestão Financeira

Processos Gerenciais

Recursos Humanos

Administração 

Ciências Contábeis

Logística 

Pedagogia

Administração (manhã/noite) 

Agronomia (manhã/noite)

Análise e Des. de Sistemas - TADS (noite) 

Arquitetura e Urbanismo (manhã/noite)

Biomedicina (manhã/noite)

Ciências Contábeis (noite)

Design Gráfico (noite) 

Direito (manhã/noite)

Educação Física (manhã/noite) 

Engenharia Civil (noite)  

Engenharia de Produção (noite) 

Engenharia Mecânica (noite) 

Fisioterapia (manhã/noite) 

Fotografia (noite) 

Gastronomia (manhã/noite)  

Gestão Comercial (noite) 

Jornalismo (noite)   

Medicina Veterinária (manhã/noite)

Nutrição (manhã/noite) 

Pedagogia (noite) 

Publicidade e Propaganda (noite) 

Recursos Humanos (noite) 

M AYC O N  M I G L I O R I N I

ESTUDA BIOMEDICINA NA UNIVEL
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Naty Nazari
charmchic@gmail.com
www.charmchic.com.br

natynazari

Charm Chic
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MACACÃO PANTALONA É CHIC
A moda dos macacões está cada dia mais evi-
dente e presente e não é raro ver um look com 
essa peça única. Existem vários estilos e ver-
sões dessa roupa e uma das opções é o maca-
cão pantalona.
Esse estilo de macacão traz a referência da 
peça única com outra tendência que é uma re-
leitura do estilo boho – as calças pantalonas. 
Nesse modelo de macacão, as calças seguem o 
estilo mais solto e com mais volume, podendo 
até criar a ideia de um vestido.
Para quem ainda tem dúvidas de como usar 
macacão pantalona, no post tem várias dicas 
e inspirações de looks para você arrasar com 
essa peça única. Confira em: www.tudocom-
moda.com/estilos/estilo-boho/

www.blueparkfoz.com.br

Maior parque aquático 
do sul do Brasil
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Claudete Pereira
claudete@revistanovafase.com.br
www.revistanovafase.com.br

claucoluna

Claudete Pereira
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A encantadora Mini Miss Isabely Eduarda Plasse, recordista 
brasileira de títulos de beleza. Foto:  Fly Photo’s

O destaque é para a linda Vitória Ribeiro, que posou em recente 
desfile infantil

A bela aniversariante do mês de outubro, 
Aline Libardi, comemorou com amigas e 
familiares a data especial

Amigas Nelita Hedel, Marlene Scherer, Anisia Basso, Iara Treter e Flor Saraiva

A elegante Marina Pereira pelas lentes de  
Arivonil Policarpo

O CHEF
VINICIUS BORGES
Natural de Joinville SC, 
amante da Gastronomia 
Clássica Francesa, desde 
sua ida ao nordeste 
brasileiro teve o desafio de 
recriar e de se reinventar 
com os ingredientes 
regionais. Um dos 
seus pratos de autoria 
concorreu no maior festival 
gastronômico da região 
nordestina e hoje o Chef 
assina um dos melhores 
hotéis boutiques do Brasil, 
o Pipa Privilege, de beleza 
paradisíaca
Foto: Anderson Lourenço
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HOLHOS PRIME
EXCELÊNCIA EM OFTALMOLOGIA

Devolver a visão àqueles que experimentam 
a escuridão - uma promessa simples e po-
derosa que acompanha o Dr. Marcos Solano 
desde a infância e o motiva a seguir investin-
do e crescendo na área oftalmológica. Ela foi 
a razão que levou o Dr. Solano, após deixar 
sua terra natal e finalizar o curso de medicina, 
a criar raízes em Cascavel, no coração do Oeste 
paranaense, e investir em um centro de exce-
lência em oftalmologia - o HOlhos Prime.
A cidade é considerada um polo em saúde 
e, há vários anos, possui estruturas que ri-
valizam com algumas capitais do país. Hoje, 
é sede do mega hospital voltado exclusiva-
mente para a oftalmologia. O HOlhos Prime 
dispõe da mais avançada tecnologia da área 
a nível mundial, uma estrutura composta por 
três centros cirúrgicos e uma equipe alta-
mente qualificada, integrada pelos médicos 
oftalmologistas Dr. Cassio Tsujiguchi, Dr. Clo-
domir Carvalho, Dr. Marcelo Moresco e Dra. 
Thaisa Strabelli. Em termos de equipamen-
tos, vale destacar a utilização do Advance 
CustomVue, que garante precisão e segu-
rança nas correções a laser individualizadas, 
bastante utilizado em países europeus, nos 
Estados Unidos e no Canadá; o Laser Excimer 

VISX Star S4 IR e o IFS Advanced Femtose-
cond, considerado o mais avançado equipa-
mento de cirurgia a laser do mundo. A com-
binação de todos esses fatores faz do HOlhos 
Prime uma referência no Brasil e possibilita o 
atendimento de pacientes de todas as partes 
do país e até mesmo do exterior. Em vista de 
tantas conquistas, a revista Nova Fase entrou 
em contato o Dr. Marcos Solano para conhe-
cer um pouco mais sobre esse gigante da of-
talmologia. Confira na íntegra:

Nova Fase - O hospital conta com toda 
uma estrutura, equipamentos de ponta, 
uma equipe qualificada. Hoje, quão grande 
é o hospital como um todo?
DR. SOLANO - Hoje a equipe do HOlhos 
Prime é composta por cinco médicos, 
sendo um anestesista e quatro cirurgiões 
oftalmologistas; 30 colaboradores e 15 
prestadores de serviços. A nossa estrutura 
física tem aproximadamente 1500m2. Os 
nossos clientes são em sua maioria de Cas-
cavel e do Oeste paranaense, mas possuí-
mos a capacidade e a estrutura para aten-
der qualquer cliente de qualquer parte do 
mundo.

NF - Quais são os procedimentos que o 
HOlhos Prime oferece e quais têm maior 
procura pelos pacientes?
DR. SOLANO - As cirurgias mais realiza-
das são facectomias (cirurgia de catarata) 
com implantes trifocais, multifocais, bifocais 
e monofocais; cirurgias refrativas para tra-
tar miopia, hipermetropia, astigmatismo e/
ou presbiopia; cirurgias para transplante de 
córnea; cirurgias para tratamento de desco-
lamento de retina e outros procedimentos.

NF - O HOlhos Prime completa, em 2018, 4 
anos de atuação em Cascavel e já é referên-
cia na cidade e região. Qual é a história, o 
sonho por trás do hospital?
DR. SOLANO - O HOlhos Prime como hos-
pital oftalmológico surgiu da necessidade 
de ter em Cascavel uma estrutura hospitalar 
que pudesse ter todas as condições cirúrgi-
cas para atender todos os pacientes do Brasil 
e fora do país. Aqui no HOlhos, o paciente 
pode ser atendido diretamente por nossos 
cirurgiões oftalmologistas ou ser encaminha-
do por outros oftalmologistas para serem 
operados conosco.

NF - Como é suprida essa necessidade de 
aprimoramento e qualificação constante 
que vemos nos dias de hoje?
DR. SOLANO - Aprimoramento médico faz 
parte da rotina de nossos cirurgiões oftalmo-
logistas. No HOlhos Prime, o paciente encon-
tra a perfeita sintonia entre o homem (equi-
pe de saúde ocular) e a máquina (tecnologia 
de última geração), aliados à infraestrutura 
adequada aos padrões da legislação de saú-
de vigente.

NF - Quando é recomendável procurar um 
oftalmologista e o que as pessoas podem 
fazer para ter menos problemas?
DR. SOLANO - O momento para procurar 
um oftalmologista hoje começa desde o 
nascimento, para uma avaliação com um of-
talmologista retinólogo; depois no início da 
alfabetização, e assim por diante. Sugerimos 
procurar um oftalmologista que tenha expe-
riência comprovada nas diversas áreas da 
oftalmologia uma vez ao ano. Nosso serviço 
tem como missão criar condições para que 
os pacientes não dependam ou não precisem 
usar óculos de grau ou lentes de contato. Aqui 
no HOlhos Prime, incentivamos que todos os 
nossos médicos, funcionários e prestadores 
deixem de usar os óculos de grau, por ser um 
método ultrapassado para enxergar, e os con-

vidamos a entrar no século XXI, onde “em casa 
de ferreiro, o espeto é de ferro”. Acreditamos 
que o cirurgião oftalmologista que ainda faz 
uso dos óculos de grau ficou no passado. Já 
no HOlhos, nosso lema é “você pode enxergar 
muito além do que você pode ver”.

NF - Na sua opinião, qual é o maior desafio 
dos profissionais e da área como um todo? 
Como o HOlhos Prime superou ou visa su-
perar esse obstáculo?
DR. SOLANO - Os desafios que o HOlhos en-
frenta são frequentemente muita burocracia 
dos serviços reguladores, muito corporati-
vismo dos planos de saúde, baixo entendi-
mento da mídia para o que é saúde e o que 
é doença e, acima de tudo, a falta de uma 
estrutura aeroportuária para trazer à Casca-
vel pacientes de todos os cantos do país e do 
mundo que possam se beneficiar dos servi-
ços prestados na cidade, em especial aqui 
no HOlhos Prime. Porém, o desenvolvimento 
do Oeste paranaense contribui muito para o 
desenvolvimento da oftalmologia - aliás, da 
medicina como um todo. Eu diria que é uma 
via de mão dupla: a saúde impulsiona o Oes-
te e vice-versa.

NF - Olhando para estes quatro anos de histó-
ria, desde o início até as conquistas de hoje, 

como o senhor avalia essa caminhada? Quais 
foram as conquistas mais importantes?
DR. SOLANO - Estes quatro anos do hospital
HOlhos Prime são o reflexo dos últimos 27 
anos como médico na cidade de Cascavel. 
Fundei o Hospital de Olhos, o Banco de 
Olhos, a Marte Produtos Ópticos em minha 
atuação como administrador. Como aneste-
sista, fundei o serviço de anestesia do hos-
pital de oftalmologia anterior, coordenei o 
serviço de anestesia do Hospital Universitá-
rio (antigo Hospital Regional) e outros quatro 
serviços de anestesia na cidade. A experiên-
cia como Secretário de Saúde de Cascavel 
me fez entender como a população precisa 
de serviços de saúde populares e também 
como a política do bem pode fazer o bem a 
quem precisa de saúde ocular.

NF - Ao construir um legado tão significativo, 
certamente, motivos para comemorar não 
faltam. A partir desse patamar, quais são os 
planos para o futuro, os próximos objetivos?
DR. SOLANO - Eu como médico anestesis-
ta, administrador e cascavelense de coração 
quero deixar para as próximas gerações o 
legado médico do conhecimento. Estamos 
implantando em Cascavel a residência médi-
ca de oftalmologia e, nos próximos três anos, 
seremos referência em âmbito nacional.

Hospital oftalmológico de Cascavel composto por corpo técnico altamente 
qualificado, dispõe de equipamentos de última geração e é referência em 
oftalmologia do Brasil e América Latina, com ampla e sofisticada estrutura

SAÚDE

Dr. Marcos Solano e esposa, Sandra SolanoMédicos do HOlhos Prime - Dr. Marcos Solano, Dr. Clodomir Carvalho, Dra. Thaisa 
Strabelli, Dr. Marcelo Moresco e Dr. Cassio Tsujiguchi

Equipe HOlhos Prime

Equipe do HOlhos Prime é referência em Cascavel e região
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