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ONDE TEM VONTADE
DE INOVAR, TEM COPEL

Um novo jeito de olhar para o amanhã.
A Copel está presente todos os dias em milhões de casas, empresas e indústrias. 
Mas há outro lugar onde a Copel também já está marcando presença: no futuro.  
Tão importante quanto pensar no que se faz hoje é pensar no que vamos realizar 
amanhã. Quais serão as próximas ideias inovadoras? Quais soluções vão transformar 
o futuro? Ninguém sabe ao certo. Mas pode ter certeza: a Copel vai estar lá para 
fornecer a energia necessária para que elas se tornem realidade. 
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PARANÁ

Lançado pelo governador Carlos Massa Ju-
nior, o programa Paraná Trifásico será implan-
tado pela Copel e envolve investimentos de 
R$ 2,1 bilhões e 25 mil quilômetros de redes 
trifásicas de energia no campo, em todo o 
Paraná, até 2025.  O lançamento foi em sole-
nidade no Palácio Iguaçu, junto com o presi-
dente da Copel, Daniel Pimentel Slaviero.
É o maior investimento da Copel Distribuição 
e o principal do País nesta área. A espinha 
dorsal da rede de distribuição no campo será 
trifaseada, substituindo a tecnologia mono-
fásica hoje existente, que foi implantada na 
década de 1980.
Para o governador, a modernização acompa-
nha o desenvolvimento do agronegócio para-
naense, cada dia mais produtivo. “É o maior 
programa do Brasil de linha trifásica, que 
trará um aumento de produtividade a todo 
o setor, desde o pequeno agricultor até as 
grandes cooperativas”, disse Ratinho Junior.
Ele ressaltou que um produtor que tenha 
uma granja de frango, por exemplo, muitas 
vezes não consegue ampliar a produção por-
que a rede não aguenta os equipamentos ou 
novas tecnologias. O novo sistema elimina 
essa dificuldade. “O programa vai transfor-
mar as cadeias produtivas do leite, da avicul-
tura, piscicultura e suinocultura e, acima de 
tudo, vai levar uma energia de qualidade, ga-
rantir que não tenha queda e dar a tranquili-
dade para o Paraná crescer nos próximos 30 
anos”, completou.

O presidente da Copel, Daniel Pimentel Sla-
viero, apontou que o investimento eleva 
a área de distribuição a outro patamar. “O 
programa vai atender melhor o nosso consu-
midor, permitir que ele continue crescendo e 
melhore a sua produção para contribuir com 
o desenvolvimento do Estado”, afirmou.
Explicou ainda Slaviero, que “a Copel terá um 
benefício triplo: melhora o fornecimento de 
energia, reduz os custos, porque a rede de-
manda um custo menor de manutenção, e 
aumenta sua base regulatória, por onde é 
remunerada pelos seus ativos”, garantiu ele. 

MENOS QUEDAS – Com o Paraná Trifásico, a 
Copel vai garantir melhoria da qualidade no 
fornecimento de energia para o campo, além 
de renovar seus ativos e prover mais segu-
rança aos seus empregados e à população. 
Os novos cabos são todos protegidos, com ní-
vel de resistência reforçada quando atingidos 
por galhos de árvores ou outros objetos.
Hoje, redes isoladas sofrem com a queda de 
energia. Com o trifaseamento, haverá inter-
ligação entre elas. O efeito será a criação de 
redundância no fornecimento, ou seja, redes 
que hoje estão próximas mas não se conver-
sam, passarão a ser interligadas. Se acabar 
a energia em uma ponta, a outra fornece o 
abastecimento e, em caso de desligamentos, 
os produtores rurais terão o restabelecimen-
to da energia mais rápido.

BENEFICIADOS - Culturas que dependem da 
energia elétrica intensiva para a sua produ-
ção, como de leite e derivados, suinocultura, 
avicultura, piscicultura e fumo, serão grandes 
beneficiadas. O reforço nas redes também 
será importante para a irrigação das lavouras 
e abastecimento de água pelos poços artesia-
nos, que dependem de energia de qualidade.

AGRONEGÓCIO – O secretário da Agricultu-
ra e Abastecimento, Norberto Ortigara, disse 
que o investimento representa um grande ga-
nho para o agronegócio paranaense.
“Energia é um insumo cada vez mais impor-
tante no campo. A produção evolui na meca-
nização, digitalização e nos processos de pro-
dução de animais, que têm uso intensivo de 
energia”, explicou. “O agronegócio cresceu 
muito, mas não houve investimentos mais 
consistentes na área energética que acompa-
nhasse esse crescimento”, afirmou.
De acordo com o secretário, o trifaseamento 
das redes de distribuição contribuirá muito 
com o crescimento ainda maior da produção 
paranaense e do processamento industrial. 
“Os produtores às vezes ficam sem o lucro do 
ano porque perderam uma fornada de taba-
co, um tanque de expansão de leite, morre-
ram pintainhos ou leitões por causa da queda 
de energia”, disse.
O presidente do Sistema Ocepar, José Rober-
to Ricken, destacou que muitas cooperativas 
aguardam o fortalecimento da rede de ener-
gia para ampliar seus investimentos. “Energia 
em quantidade e qualidade é um fator de de-
senvolvimento, o produtor tem possibilidade 
de se modernizar e evoluir”, afirmou.

MENOS CUSTOS – Além de garantir energia 
de mais qualidade e com maior segurança, 
o investimento da estatal vai proporcionar o 
acesso do produtor rural à rede trifásica a um 
custo muito inferior ao que hoje é pago. Além 
disso, equipamentos com motores trifásicos 
normalmente são mais eficientes, baratos e 
têm uma taxa de falha menor.

NOVAS TECNOLOGIAS - O programa também 
será a base para levar novas tecnologias às re-
des de energia rurais. Um exemplo é a auto-
mação que a Copel está implantando em todo 
o Estado como, por exemplo, os religadores au-
tomáticos. Outra novidade é o controle da rede 
à distância, por meio do Centro de Operações 
centralizado da Copel, instalado em Curitiba.

PRESENÇAS – Participaram da solenidade de 
lançamento do Paraná Trifásico o vice-gover-
nador Darci Piana; o diretor de Distribuição 
da Copel, Maximiliano Orfali; o chefe da Casa 
Civil, Guto Silva; os secretários de Estado do 
Planejamento e Projetos Estruturantes, Val-
demar Bernardo Jorge; e do Desenvolvimen-
to Urbano e Obras Públicas, João Carlos Orte-
ga; os presidentes: da Assembleia Legislativa 
do Paraná, Ademar Traiano; do Conselho de 
Administração da Copel, Marcel Martins; da 
Federação da Agricultura do Estado do Para-
ná (Faep), Ágide Meneguette; da Fetranspar, 
Sérgio Malucelli; do Tecpar, Jorge Callado; e 
da Cohapar, Jorge Lange; o vice-prefeito de 
Curitiba, Eduardo Pimentel, e os deputados 

Copel vai modernizar rede 
de energia rural do Paraná
RESUMO DA NOTÍCIA
Programa Paraná Trifásico terá seis anos de duração 
e investimento recorde de R$ 2,1 bilhões

nhas de distribuição de alta e média tensão 
e milhares de novos religadores, chaves, re-
guladores de tensão e transformadores de 
potência. A Copel também atua nas áreas de 
geração, transmissão e comercialização de 
energia.

EVOLUÇÃO DA INICIATIVA QUE LEVOU 
ENERGIA PARA O CAMPO NOS ANOS 1980

O Paraná Trifásico é uma evolução do Clique 
Rural, que levou energia para mais de 120 
mil propriedades rurais nos anos 1980 e se 
tornou o principal programa de eletrificação 
rural da época. Com ele, o Paraná se tornou 
o Estado com maior número de consumido-
res rurais ligados à rede de energia elétrica, 

o que contribuiu para dar condições a quem 
vivia no campo seguir trabalhando na terra.
Mas, para executá-lo e atender às necessi-
dades do momento, a Copel definiu como 
estratégia diminuir as sofisticações técnicas 
e focar no barateamento dos serviços, para 
torná-los acessíveis. Na época, todas as redes 
instaladas eram monofásicas.
Passados mais de 30 anos, o perfil do consu-
midor rural também mudou. Com o avanço 
dos processos tecnológicos no campo, cada 
vez mais mecanizados e automatizados, a 
preocupação com a qualidade do forneci-
mento de energia elétrica passou a ser prio-
ridade, tanto para o investidor quanto para a 
Copel.

estaduais Hussein Bakri, Tiago Amaral, Luiz 
Claudio Romanelli, Soldado Adriano José, 
Luiz Fernando Guerra, Artagão Junior, Cobra 
Repórter, Emerson Bacil e Wilmar Reichem-
bach.

PROGRAMA SE SOMA AO MAIOR INVESTI-
MENTO DA HISTÓRIA EM DISTRIBUIÇÃO

O programa Paraná Trifásico se soma ao 
maior investimento da Copel na área de dis-
tribuição de energia da sua história. Além dos 
R$ 2,1 bilhões no programa, serão investidos 
mais R$ 2,6 bilhões entre 2019 e 2021 em 
distribuição.
Está prevista a construção de 42 novas su-
bestações, mais de 7 mil quilômetros de li-

EXPANSÃO - quer na 
cidade e nos  meios rurais, a 
Copel sempre mantém uma 
equipe atenta aos avanços e 
demandas de energia

GOVERNADOR - Carlos Massa Junior destacou que é o maior programa do Brasil de linha trifásica, para aumento de produtividade

LANÇAMENTO - prevê a construção de 42 novas subestações, 7 mil quilômetros de linhas de distribuição de alta e média tensão

DANIEL PIMENTEL 
SLAVIERO - Presidente 
da Copel foca suas ações, 
acima de tudo, na qualidade 
como fator principal da 
Companhia
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Nosso Editorial

Será que ainda dá tempo?
Primeiro criaram a “progressão de regime”, reduzindo as penas dos crimino-
sos a 1/6 da sentença, e nós ficamos calados.
Depois estenderam a “progressão de regime” aos crimes hediondos. Achamos 
estranho, mas continuamos em silêncio.
Criaram a “visita íntima” para que os criminosos fizessem sexo na prisão, e 
ficamos quietos. “Eles também têm direito”, nos disseram. Até os estupradores 
foram prontamente atendidos pelas novas regras.
Criaram a “remissão de pena por leitura” para reduzir mais a pena para cada 
livro “lido” pelo preso, e achamos interessante.
Depois criaram as “saidinhas temporárias” em 7 feriados por ano, e nada 
dissemos. Afinal, cerveja gelada, churrasco o Brasil tem de sobra.
Criaram o “auxílio reclusão”, maior que um salário mínimo, a ser pago aos 
criminosos presos, e muitos de nós o defendemos como uma medida justa, se 
do lado de fora, temos a oportunidade de vender picolé nas ruas.
Quando o CNJ criou a “audiência de custódia”, com a única finalidade de 
verificar o bem-estar do preso e livrá-lo da cadeia em 24 horas, nem fomos 
informados. Onde já se viu ter este trabalho de conferir as Leis.
Depois criaram o ECA e a Lei do SINASE, garantindo a impunidade dos 
criminosos com menos de 18 anos. Nem ousamos sussurrar qualquer protesto, 
temendo ser acusados de querer “encarcerar nossas crianças”.
As ONGs dos “Direitos Humanos” se uniram contra a construção de presídios. 
Depois, diante das celas superlotadas, pediram piedade para os criminosos. 
“O Brasil prende demais”, anunciaram em uma grande campanha. Acredita-
mos em tudo isso. Esquecemos das vítimas.
Demonizaram a polícia, e assistimos passivos à caça aos policiais.
Ensinaram às nossas crianças, por todos os meios possíveis – até na escola 
- que drogas são inofensivas, e fazem parte de um estilo de vida descolado e 
moderno, além de outros temas que me recuso a citar neste editorial.
E os protagonistas agora somos nós.
Depois glamourizaram os traficantes - “meros comerciantes varejistas” - e 
continuamos assistindo às novelas, minisséries, filmes e futebol a base do vai 
curintia sem protestar.
Proibiram o cidadão de portar armas, ao mesmo tempo em que facções passa-
ram a portar armamento de guerra - e nos convenceram que assim estávamos 
mais seguros.
Enquanto destruíam nosso sistema de justiça criminal estávamos ocupados 
trabalhando, criando filhos e pagando boletos de 36 impostos ou mais.
Até que um dia percebemos que “quase” tudo já tinha sido assaltado.
Daí, concluímos que passamos a viver com medo permanente.
Até o dia em que o STF declarou que só vai ser preso quem não tem um bom 
advogado.
Espera um pouco. Esse dia é hoje.
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com Câmara de Vereadores inclusive no sen-
tido de apresentar a posição do sindicato a 
cada novo projeto de lei ligado ao turismo”, 
reforça.
Outra atuação de destaque é o Centro de Ca-
pacitação de Sindhotéis, que tem promovido 
uma série de cursos, palestras, workshops, 
rodadas de negócios visando a qualificação 
de gestores e funcionários do setor. São ativi-
dades próprias e em parcerias com o Instituto 
Paladar (Cascavel), Senac Cataratas, Sebrae, 
entre outras instituições.

“Vem pra Foz que o pedágio é sob nossa con-
ta”. A promoção, em parceria com secretaria 
Municipal de Turismo, visa aumentar o turis-
mo rodoviário para Foz, incentivando as via-
gens em grupo para a fronteira.  Além disso, 
o Sindicato tem participado de eventos nacio-
nais e internacionais. 
Sob a presidência de Neuso Rafagnin, a enti-
dade também tem atuado firme em simplifi-
car a legislação para realização de eventos no 
município, bem como modernizar as leis que 
regem o setor. “Temos um diálogo constante 

Promoção do turismo do Destino Iguaçu, de-
fesa da hotelaria e gastronomia e capacitação 
profissional. Esse é o tripé que tem guiado as 
ações do Sindhotéis (Sindicato de Hotéis, Res-
taurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu 
e Região) ao longo deste ano e que será in-
tensificado em 2020.
Uma das ações nesse sentido é a campanha 

Toda a diretoria do Sindhotéis reuniu-se para 
avaliar as ações em andamento no ano em 
exercício. O presidente, Neuso Rafagnin, e o 
diretor-executivo, Placido Oliveira, atualiza-
ram os diretores sobre atividades em defesa 
da categoria, fortalecimento do turismo do 
Destino Iguaçu, exposição na mídia, finanças 
e atividades como cursos, palestras e wor-
kshops. Também iniciaram o debate sobre a 
gestão do Centro de Capacitação Sindhotéis 
em 2020, na sede da entidade.
Neuso Rafagnin, aproveita para parabeniza 
a todos os empresários dos meios de hos-
pedagem e da gastronomia de Foz do Igua-
çu e Região pelo Dia do Hoteleiro e do Res-
tauranteiro; festejada dia 09 de novembro é 
comemorada em todo o Brasil desde 1935, 
valorizando duas das principais atividades da 
economia nacional, em especial do turismo.

Segundo o presidente do Sindhotéis, “em 
Foz do Iguaçu, os empresários dos setores 
têm investido em amplas melhorias em in-
fraestrutura, tanto na abertura de novos 
empreendimentos quanto em ampliações e 
reformas, além de qualificação de colabora-
dores e serviços”., ressaltou
Disse também que, “tudo para garantir bom 
atendimento aos visitantes, geração e dis-
tribuição de emprego e renda, bem como 
arrecadação para o município que o dever 
de oferecer infraestrutura para a comunida-
de e para milhares de visitantes”. finalizou.

Intensifica promoção, defesa e capacitação do turismo

2019 PRODUTIVO

OTIMISMO E PARCERIA

SINDHOTÉIS - FOZ DO IGUAÇU
NEUSO RAFAGNIN - presidente do Sindhoteis de Foz do Iguaçu, comandou a última reunião da diretoria de 2019 na sede da entidade

EM BRASÍLIA - O presidente do Sindhotéis, Neuso Rafagnin, defende Destino Iguaçu em 
reunião da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação.

ATIVIDADES - Encontro Gastronômico Jesuíta Guarani Trinacional registrou sucesso abso-
luto no Centro de Capacitação Sindhotéis
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A SABEDORIA ESPÍRITA
A Sabedoria Espírita nos ensina 
sobre a vida e como devemos agir 
perante os obstáculos ou fraque-
zas. E principalmente reconhecer o 
poder da gratidão, pois é bom ter compreensão 
perante aos desafios e entendermos que tudo 
é uma questão de evolução. Com isso, teremos 
que contar com a empatia, generosidade e 
reconhecimento, que são chaves para 
ganharmos a tão desejada paz interior.

JOSÉ IVALDECE PEREIRA

POLÍTICA ETC E TAL

contato@revistanovafase.com.br
BLACK FRIDAY

Sucesso em Ciudad del Este
O presidente interino da Câmara de 

Comércio de Ciudad del Este, Juan Vicente 
Ramírez, ressaltou o período de esforços 

em conjunto das diversas entidades 
representativas das forças produtivas de 
Ciudad del Este que sempre encontram 

respaldo do governo nacional, nesta 
ocasião representado pela Senatur.

Mais de 5.000 lojas participaram do Black 
Friday, representando a grande maioria do 

comércio e também promoveu o destino 
“Ciudad del Este”, com seus atrativos 

naturais, infraestrutura hoteleira e 
gastronomia, no esforço para elevar 

seu posicionamento como uma 
cidade turística de excelência.

Av. das Cataratas, 1749
Foz do Iguaçu - Paraná - Brasil
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O empresário, ex-vice prefeito e atual suplente do Senado, Plinio Destro, recebeu legião de 
amigos e os senadores, Oriovisto Guimarães e Alvaro Dias, além do presidente do Podemos 
do Paraná, prefeito de Guarapuava, Cezar Silvestre; para empossar Plinio na presidência do 
Diretório Municipal do Partido Podemos em Cascavel, Oeste do Paraná.
O evento na Câmara de Vereadores, reuniu lideranças políticas, filiados, convidados, auto-
ridades e imprensa quando os dois senadores abonaram as fililiações, despacharam com o 
prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos e seus Secretários, falaram aos presentes e conce-
deram entrevista aos jornalistas, encerrando a visita no jantar anual da Amop  - Associação 
dos Municípios do Oeste do Paraná  - que homenageou o ex-governador Mário Pereira.

PLINIO DESTRO NO PODEMOS

A Itaipu Binacional foi a primeira colocada en-
tre as 10 empresas do Paraná, com o maior lu-
cro líquido. O ranking foi divulgado pelo Grupo 
Amanhã e realizado em parceria com a consul-
toria PricewaterhouseCoopers (PwC).
Em segunda colocação neste quesito, vem a 
Copel, seguida pela Sanepar, Coamo, Soifer, 
Fertipar, Cálamo, Electrolux, Renault e Gazin 
Holding.
O mesmo levantamento constatou que a 
Itaipu Binacional é quinta maior empresa do 
Paraná para apurar as maiores do Sul do País. 
No total, 186 companhias paranaenses obti-
veram melhores resultados em vendas, lucro 
e patrimônio (que são os três componentes do 

Valor Ponderado de Grandeza – VPG, o princi-
pal indicador da lista).
A premiação foi realizada em Curitiba, com a 
presença do governador Carlos Massa Ratinho 
Junior. A diretora jurídica de Itaipu, Mariana 
Favoreto Thiele, representou a empresa na so-
lenidade. No dia 8 de novembro, ela repassou 
o prêmio ao diretor-geral brasileiro de Itaipu, 
general Joaquim Silva e Luna.
O Diretor Geral de Itaipu, Silva e Luna, agra-
deceu toda a equipe, funcionários e colabo-
radores da Empresa que, segundo ele, direta 
e indiretamente são todos responsáveis pelo 
bom desempenho dos trabalhos realizados 
neste ano.

Itaipu é a empresa com maior lucro 
líquido do Paraná, aponta ranking

ITAIPU - LíDER NA ECONOMIA

Na edição do dia 14 de novembro do Diário 
Oficial da União, foi publicada a portaria que 
aumenta de US$ 300 para US$ 500 a cota de 
compras para brasileiros em outros países 
ligados por fronteira terrestre.
“Ótima notícia para começar bem o dia”,  
comemorou o secretário de Turismo, Indústria, 
Comércio e Projetos Estratégicos de Foz do 
Iguaçu, Gilmar Piolla.
A medida, editada pelo ministro Paulo Guedes 
(Economia) a pedido do presidente Jair Bolson-
aro, passa a valer a partir de 1º de janeiro de 

2020 e deve valer também para as futuras lojas 
francas em fronteira terrestre com cidades 
gêmeas.
O aumento é um antigo pleito de autoridades 
e de turistas que visitam a região de fronteira 
e gostam de ir às compras no centro comercial 
de Ciudad del Este, no Paraguai.
Em outubro, Bolsonaro elevou de US$ 500 para 
US$ 1.000 a isenção de impostos para quem 
adquirir produtos e de lojas de free shops lo-
calizados em área de embarque dos aeroportos 
internacionais.

Brasil aumenta para US$ 500 a cota de 
compras na Argentina e Paraguai

DÓLAR AQUECE A FRONTEIRA

MONALISA - uma das Lojas de maior comer-
cialização do Paraguay comemorou mais um 
sucesso da black friday

PRÊMIO - A diretora jurídica, Mariana 
Favoreto Thiele, representou a empresa na 
solenidade. Ela repassou o prêmio ao dire-
tor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim 
Silva e Luna.
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PARANÁ PARANÁ

GOVERNO reuniu Secretários, Deputados, 
Prefeitos, TCE, TJ-PR, Vereadores, Presidentes 

e Diretores de Estatais em Foz do Iguaçu
Nos três dias do evento, todos puderam fazer o caminho 
preliminar à apresentação dos projetos, com informações 
sobre as diversas possibilidades de obras e esclarecer 
dúvidas com os técnicos do Paranacidade. 

PARANÁ.05 
O encontro Governo 5.0 reuniu em Foz do 
Iguaçu entre os dias 30 de outubro a 1 de 
novembro, representantes de 350 municípios 
paranaenses, dos quais 250 prefeitos. No to-
tal, foram mais de 2 mil pessoas interessadas 
em conhecer as iniciativas desenvolvidas pelo 
Governo do Estado em todas as áreas da ad-
ministração pública.
O evento teve como mote reunir prefeitos, 
secretários municipais e representantes de 
órgãos estaduais, além do Tribunal de Justi-
ça e Assembleia Legislativa. Os 15 secretários 
estaduais e os presidentes da Copel e Sane-
par apresentaram as realizações de suas áre-
as e o planejamento das próximas ações.
Num balanço do encontro, o governador Car-
los Massa Ratinho Junior disse que o Estado 

precisa ser pensado de maneira integrada 
com os esforços municipais e que o Governo 
5.0 é uma amostra de que as próximas inicia-
tivas serão ainda mais inovadoras e que esta-
rão a serviço da população.
“Internalizamos no Estado esse sentimento 
compartilhado e voltado para as pessoas. 
Queremos fazer do Paraná o Estado mais 
inovador do Brasil, o mais integrado e o 
que melhor apresenta soluções transparen-
tes para os problemas comuns. Precisamos 
que os prefeitos levem essa mensagem para 
todo o Estado”, afirmou.
O Governo 5.0 também contou com pales-
tras de José Augusto Nardes, conselheiro do 
Tribunal de Contas da União, que falou sobre 
governança e transparência; do economista 

Paulo Rabello de Castro, que abordou a im-
portância de criar metas nas prefeituras; e do 
coordenador-geral da Secretaria de Gestão 
do Ministério da Economia, Edercio Bento, 
que destacou a integração entre os municí-
pios e a União.
Darlan Scalco, prefeito de Pérola e presidente 
da Associação dos Municípios do Paraná, ór-
gão que ajudou a organizar o evento, espera 
que ele seja realizado novamente nos próxi-
mos anos. “A presença maciça dos prefeitos, 
vereadores e secretários mostra o sucesso do 
encontro. Um Paraná inovador se faz com 
municípios inovadores. Usar a tecnologia a 
nosso favor é o principal recado, principal-
mente para melhorar a vida das pessoas”, 
destacou.
Scalco ressaltou que os prefeitos e secretá-
rios municipais foram recebidos por todos os 
secretários estaduais durante o evento. Cada 
secretaria teve à disposição um estande, de 
onde os gestores despacharam durante os 
dois dias do encontro. 

PREFEITOS ELOGIAM APROXIMAÇÃO 
E RAPIDEZ NO TRÂMITE DE PROJETOS

Os prefeitos chegaram no evento, com uma 
ideia de obra, para atender aos seus respecti-
vos municípios, e saíram com um pré-projeto 
para a implantação de obras estruturantes 
que beneficiam a população. O relato é do 
secretário estadual do Desenvolvimento Ur-
bano e de Obras Públicas (SEDU), João Carlos 
Ortega, em relação aos dois dias de ativida-
des da Secretaria e do Serviço Social Autô-
nomo (Paranacidade), no atendimento aos 
prefeitos, durante o evento “Governo 5.0 - o 
Novo Pensar e o Novo Fazer”.
De acordo com Ortega, a aproximação de pre-
feitos e técnicos municipais, dos 399 municí-
pios paranaenses, mostrou a abertura de um 
governo inovador, realizador e comprometi-
do com o futuro. “Os prefeitos estão anima-
dos e já entenderam a visão do governador 
Ratinho Junior para gerar o desenvolvimen-
to e melhorar a vida das pessoas”, disse. Se-
gundo ele, a integração entre o Governo e as 
Prefeituras é fundamental nesse processo e 
gera uma energia muito positiva que só resul-
ta em benefícios à população.

RESULTADOS IMEDIATOS
Durante o evento, os prefeitos puderam fa-
zer todo o caminho preliminar à apresenta-
ção dos projetos, com informações sobre as 
diversas possibilidades de obras e esclarecer 
dúvidas com os técnicos do Paranacidade. 
Em seguida, ao atendimento do secretário 
Ortega ou do diretor geral da SEDU, Chico 
Santos, foram feitas as primeiras tratativas 
para a apresentação dos projetos.

“Eles conheceram, com detalhes, todas as 
ferramentas que o Paranacidade dispõe para 
apoiá-los e os programas para cada segmen-
to”, explicou o superintendente executivo do 
Paranacidade, Álvaro Cabrini. Ele disse que ao 
passar pelo estande, o gestor municipal pôde 
ver as áreas do seu próprio município onde há 
mais carência, simular projetos de iluminação 
pública, de pavimentação com concreto, de 
geração de energia com painéis fotovoltaicos, 
o Programa Ruas do Paraná, entre outros e 
até fazer uma previsão de investimento para 
a realização de cada um deles.
Para o secretário Ortega, o que se viu foi a 

postura do Governo do Paraná para dar ce-
leridade ao trâmite dos projetos. “Essa é a 
postura de uma gestão inovadora, que abre 
possibilidades para auxiliar os prefeitos e 
mostrar o leque de serviços disponíveis, sem-
pre com o objetivo de promover melhorias na 
qualidade de vida e fazer a transformação na 
vida das pessoas”, disse.

DEPOIMENTOS 
A prefeita de Querência do Norte, Rozinei Ra-
ggiotto, ficou animada com o atendimento. 
Um dos objetivos dela foi conhecer detalhes 
do Programa Ilumina Paraná, para a substi-

SEGUE...
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Fotos: 
José Fernando Ogura
Geraldo Bubniak/AEN

CARLOS MASSA JUNIOR - Governador do Paraná presidiu o evento 5.0 em Foz do Iguaçu, onde expôs os projetos para 350 prefeitos, 
deputados, vereadores, equipe governamental, convidados e imprensa, além de comemorar os 300 dias de gestão no estado.

DARCI PIANA - Vice-Governador do Paraná, também palestrou no evento em Foz do Iguaçu

SUCESSO - O evento 5.0 em Foz do Iguaçu, recebeu 350 prefeitos, deputados, vereadores, equipe governamental, e convidados
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tuição da iluminação pública tradicional por 
refletores LED, que proporcionam ilumina-
ção melhor a custos menores. “Volto para a 
minha cidade sabendo do que preciso fazer 
para dar início a esse programa, no sentido 
de concretizar o desejo da população”, disse.
Já o prefeito de Santa Izabel do Ivaí, Freonizio 
Valente, mostrou interesse pela instalação 
de equipamentos para a geração de energia 
elétrica a partir de painéis fotovoltaicos e, 
assim, economizar recursos públicos. “Tudo 
foi muito bem explicado, tirei dúvidas, rece-
bi orientações para superar dificuldades no 
andamento dos projetos. Conheci as diver-
sas possibilidades de financiamento e para a 
transferência de recursos a fundo perdido”, 
disse o prefeito. O próximo passo, segundo 
Valente, é voltar ao município, organizar as 
ideias e planejar.

ESTADO DEVE ATUAR PARA QUE 
INOVAÇÃO CHEGUE A TODOS

OS MUNICÍPIOS
O Paraná só será um Estado moderno no mo-
mento em que as inovações chegarem de fato 
aos 399 municípios. O vice-governador Darci 
Piana abriu o último dia do evento Governo 
5.0, colocando à disposição das cidades a es-
trutura do Executivo Estadual para agilizar a 
difusão dos projetos que buscam desburocra-
tizar e modernizar a máquina pública.
“Não adianta o Estado ser inovador se os mu-
nicípios não acompanharem. Precisamos que 
todas as prefeituras estejam engajadas na 
transformação deste novo Paraná”, afirmou 
o vice-governador no encontro, que reuniu 
prefeitos, vereadores, secretários, técnicos 
das administrações municipais e lideranças 

para discutir mudanças na administração pú-
blica, com práticas inovadoras na prestação 
de serviços à população.
Piana destacou que o Estado busca se ante-
cipar a possíveis problemas que possam vir 
junto com os novos comportamentos sociais. 
“Temos que ser rápidos nas decisões, tra-
balhar em conjunto para que as pessoas na 
ponta não sofram com esses novos tempos”.
De acordo com ele, a modernização terá im-
pacto direto no Estado e na vida das pessoas, 
modificando a maneira de cobrar impostos e 
reformulando o mercado de trabalho. “Esta-
mos atentos para ajudar aqueles que mais 
precisam”.

INOVAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 
MARCAM NOVOS PROGRAMAS 

HABITACIONAIS
Projetos voltados à população idosa e à ur-
banização de assentamentos precários foram 
apresentados a prefeitos e vereadores duran-
te evento Governo 5.0, em Foz do Iguaçu.
A inovação e a inclusão social são as principais 
marcas dos novos projetos habitacionais de-
senvolvidos pelo Governo do Paraná. Os pro-
gramas foram apresentados pelo presidente 
da Cohapar, Jorge Lange, durante o evento 
Governo 5.0, que reuniu prefeitos, secretá-
rios municipais, vereadores e lideranças em 
Foz do Iguaçu. O evento discutiu mudanças 
na administração pública, com práticas inova-
doras na prestação de serviços à população.
O presidente da Cohapar falou sobre planos 
para ampliar a oferta de moradia popular nas 
cidades e no campo. Ele também apresentou 
programas inovadores para o setor, como a 
construção de condomínios para idosos e tra-
balhos para urbanização de assentamentos 
precários.
A estratégia da atual gestão estadual envol-
ve a retomada dos financiamentos feitos di-
retamente pela Cohapar para propiciar mais 
autonomia na aplicação de investimentos 
prioritários, sem deixar de lado o fortaleci-
mento das parcerias com o Governo Federal, 
municípios e iniciativa privada. “A participa-
ção das prefeituras é fundamental para que 
o Governo do Estado consiga cumprir com o 
seu objetivo de levar moradia à população 
mais carente”, afirmou Jorge Lange.
Desde o início de 2019, a Cohapar já contra-
tou a construção de 2.366 novas moradias. 
Os contratos envolvem investimentos de R$ 

187 milhões do tesouro estadual e de finan-
ciamentos obtidos pelo governo para o aten-
dimento de 45 municípios paranaenses.

VIVER MAIS PARANÁ 
Um dos principais programas da gestão, o 
Viver Mais Paraná surgiu como uma alterna-
tiva para atendimento à crescente população 
idosa do estado, que por causa da idade não 
consegue participar dos financiamentos imo-
biliários.
“O Brasil não dispõe de uma política públi-
ca de habitação em nível nacional, então o 
governador Ratinho Junior percebeu isso e se 
antecipou a este crescimento da população, 
que está envelhecendo cada vez mais”, relata 
o presidente da Cohapar.
“Nestes condomínios, os idosos terão todo 
conforto e acessibilidade necessários, e prin-
cipalmente a possibilidade de convivência 
com outros idosos, em um programa que já 
está virando referência e poderá se espalhar 
por todo o país”, conclui Lange.

PROTOCOLO
Também durante o evento, o governador as-
sinou um protocolo de intenções com a cons-
trutora Pacaembu para a construção de 9 mil 
casas populares até 2022 em todo o estado. 
A empresa planeja um investimento recorde 
de R$ 1 bilhão através de financiamentos 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) nos próximos três anos.

DETRAN APRESENTA PROJETOS AOS 
PREFEITOS EM FOZ DO IGUAÇU

Estande do departamento no evento Gover-
no 5.0 mostrou em um vídeo 3D a futura 
Cidade Mirim que será construída em uma 
área de 5 mil metros quadrados para orientar 
estudantes sobre o trânsito, além de projetos 
de sinalização para os municípios.
O Departamento de Trânsito do Paraná apre-
sentou em Foz do Iguaçu o novo projeto da 
Cidade Mirim que será construída em uma 
área de cerca de 5 mil metros quadrados, no 
bairro Tarumã, em Curitiba. O espaço recebe-
rá estudantes para trabalhar a importância 
da conscientização e da educação no trânsi-
to, além de mostrar os perigos. Um vídeo 3D 
mostrou como será a cidade na prática, com 
acessibilidade, semaforização e vias preferen-
ciais, entre outros elementos.

O estande do Detran-PR integrou o evento 
Governo 5.0, realizado em Foz do Iguaçu. O 
público também pôde conhecer os projetos 
de sinalização viária. Os prefeitos e repre-
sentantes dos municípios foram orientados 
sobre como aderir ao convênio que está sen-
do criado para levar sinalização ao Interior 
e também sobre os critérios e a priorização 
para a implantação nos municípios.
De acordo com o diretor-geral Cesar Kogut, 
o departamento tem a missão de execu-
tar políticas de trânsito cada vez mais ágeis 
e eficientes. “Na esteira do Governo 5.0, a 
tecnologia e a inovação são os pilares para 
entregar ao cidadão paranaense processos 
inovadores que melhorem sua qualidade de 
vida no exercício dos seus direitos e deveres 
no trânsito”, comenta.

CIDADE EXPERIMENTAL 
O Detran também apresentou aos prefeitos 
o conceito da Cidade Experimental, progra-
ma que permite que soluções de tecnologia 
possam ser aplicadas em ambiente real. O ór-
gão já formalizou termo de cooperação com 
o município de Ponta Grossa e está prestes 
a assinar o segundo termo em Pato Branco.
“Aplicar soluções tecnológicas e integrar ino-
vações que tragam melhorias no tráfego ur-
bano, no transporte público e em iniciativas 
que impactem na convivência entre motoris-
tas, motociclistas, ciclistas e pedestres. Esse é 
o propósito do programa, que visa estender 
a mobilização de startups que desenvolvem 
soluções de mobilidade urbana, para gerar 
benefícios ao cidadão paranaense”, diz a di-
retora de tecnologia e desenvolvimento do 
Detran, Jaqueline Almeida.

PLANEJAMENTO MUNICIPALISTA 
BUSCA DEMANDAS PONTUAIS 

DAS REGIÕES
O planejamento voltado a aproximar o servi-
ço público da população, através da inovação, 
e a relevância dos municípios para o desen-
volvimento do Estado foram temas da pales-
tra do secretário do Planejamento e Projetos 
Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge, no 
evento Governo 5.0.  
Segundo Bernardo Jorge, é necessário fazer 
um planejamento para impactar a vida das 
pessoas que mais precisam. “Estamos tra-
balhando para elaborar um planejamento 
municipalista, atuaremos por território e 
por propósito. Dessa forma, saberemos as 
demandas e os problemas pontuais de cada 
região”, afirmou.  
Enfatizou ainda que, “hoje temos no topo a 
União, na sequência o Estado e por último os 
municípios. O processo deveria ser ao inver-
so”, disse ele.
A secretaria vem ouvindo as demandas dos 
municípios para fortalecer o planejamento 
em sociedade. Uma das ações, são os fóruns 
regionais de secretários municipais de Pla-
nejamento, que já aconteceu em Curitiba e 
Cascavel.

INOVAÇÕES NO PPA 
A construção do Plano Plurianual trouxe no-
vidades. “A principal foi a transparência e a 
participação da população paranaense nas 
consultas públicas, por meio do site www.
planejaparana.pr.gov.br e por audiências 
presenciais”, explicou o secretário.

TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE SÃO 

MARCAS DOS PRIMEIROS 300 DIAS
Em palestra em Foz do Iguaçu, o controlador-
-geral Raul Siqueira destacou a instituição da 
lei de compliance e integridade, metodolo-
gias para denúncias de corrupção na gestão 
pública.
Em apenas 300 dias, o Paraná instituiu uma 
lei de compliance e integridade, metodolo-
gias para denúncias de corrupção na gestão 
pública, criou um Fundo de Combate à Cor-
rupção (Funcor) e ampliou a participação no 
acompanhamento dos contratos do Anel de 
Integração, resguardando todos os direitos 
do Estado. Segundo o controlador-geral, Raul 
Siqueira, essas conquistas permitiram ao Pa-
raná restabelecer a relação de confiança com 
os municípios e os cidadãos. Ele fez uma pa-
lestra no evento Governo 5.0.
“Apesar de o compliance já estar em vigor há 
tempos na iniciativa privada, representando 
garantias mais sólidas aos contratos e prá-
ticas, ele ainda não tinha sido aplicado na 
administração estadual. O Paraná inovou ao 
enfrentar o problema com sistematização e 
metodologia”, afirmou Siqueira. 
“Nós defendemos uma plataforma ética, com 
comprometimento e valores intrínsecos, e in-
centivamos essas boas práticas no Estado”.
A Controladoria-Geral do Estado (CGE) já co-
meçou a implantação do programa em dez 
órgãos estaduais. Neles, todos os servidores 
foram entrevistados para o levantamento dos 
riscos e vulnerabilidades dos procedimentos 
executados pelos setores.

O programa levanta áreas vulneráveis para SEGUE...
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nança com o Governo 5.0. Para ele, a próxi-
ma etapa é difundir essas conquistas nos 399 
municípios do Estado.
“Temos que mudar a forma de governar para 
trabalhar preventivamente. Com isso evita-
mos perda de tempo. O controle tem que ser 
protagonista do aperfeiçoamento da máqui-
na pública. O governador do Paraná tem a 
aspiração de transformar o Estado no mais 
desenvolvido do País. É uma região estraté-
gica na América Latina e que pode alcançar 
esse objetivo com liderança regional”, afir-
mou Nardes.
O ministro complementou que o Brasil co-
meça a vencer uma crise econômica e fiscal, 
mas esse caminho deve ser percorrido com 
economicidade e criatividade. “Temos que 
implantar uma governança imediata. Dire-
cionar e monitorar, ter planejamento estra-
tégico. É uma mudança cultural que exige 
resultado, sem clientelismo. É uma conta que 
deve ser equilibrada, que inclua desenvolvi-
mento e racionalização do gasto público”, 
acrescentou.

COMUNICAÇÃO É UM BRAÇO DE 
ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

NO PARANÁ
Diretrizes da área passaram a ter foco em in-
vestimentos e compromisso com a geração 
de emprego e renda.

O secretário da Comunicação Social e da Cul-
tura, Hudson José, disse durante o encontro 
Governo 5.0, que as diretrizes de comunica-
ção implementadas neste ano favorecem o 
Estado na atração de investimentos e forta-
lecimento do potencial turístico. Ele também 
destacou a criação de um núcleo de produ-
ção interno e de campanhas preventivas para 
orientar e para melhorar a qualidade de vida 
das pessoas.
A comunicação passou a partir deste ano 
a ter foco prioritário na atração de investi-
mento e compromisso permanente com a 
geração de emprego e renda. “As campanhas 
publicitárias e a estratégia interna de co-
municação têm esse norte, um olhar volta-
do para o desenvolvimento do Estado. Não 
precisamos fazer autoelogios, mas atender a 
um compromisso de inovação, de promoção 
das novidades e de orientação para a popu-
lação”, afirmou José.
O secretário também citou as estratégias de-
senvolvidas para o turismo, entre elas o lança-
mento do portal Viaje Paraná e da TV Paraná 
Turismo, com o objetivo de angariar engaja-
mento dos paranaenses e da população dos 
estados vizinhos do Sul e Sudeste. “Turismo é 
uma diretriz governamental e que tem a co-
municação como aliada. Projetamos ampliar 
o fluxo de turistas no Estado e fazer com que 
a população conheça os circuitos religiosos, 

históricos e de aventura. Temos inúmeros po-
tenciais inexplorados”, afirmou. 
Outro foco da comunicação, citou o secretá-
rio, é voltado para as campanhas educativas 
em relação ao respeito no trânsito, contra a 
dengue e o sarampo, saúde preventiva e se-
gurança pública. Elas têm como intuito apro-
ximar o Estado das pessoas, orientar e expli-
car decisões estratégicas.

APROXIMAR 
Hudson José ainda apresentou os resultados 
da criação do núcleo interno de produção vi-
sual, voltado a diminuir os custos e aumentar 
a agilidade de atendimento das demandas de 
todas as secretarias. Em dez meses, a média 
foi de 50 projetos e 20 vídeos por mês e mais 
de 500 mil usuários atendidos diariamente 
nas redes sociais do Governo.
“O objetivo da comunicação, o conceito do 
Governo 5.0 e da gestão  é aproximar as pes-
soas, tornar a administração mais próxima e 
presente onde precisa estar. A comunicação 
ajuda a orientar a população e a apresentar 
um Estado mais moderno, mais inovador e 
preparado para um novo ciclo”, encerrou.

SEGUE...

X

JOÃO CARLOS ORTEGA - Secretário de Desenvol-
vimento Urbano do Estado do Paraná

NORBERTO ORTIGARA - Secretário de 
Agricultura e Abastecimento do Paraná

REINHOLD STEPHANES - Secretário de 
Administração e Previdência do Paraná

GOVERNADOR CARLOS MASSA JUNIOR - falou à imprensa e fez um resumo do evento 5.0 em Foz do Iguaçu

ajudar a diminuir os riscos de fraudes, subor-
nos e desvios de conduta na administração 
pública. A metodologia segue pilares reco-
nhecidos que visam dar condição de ação 
para todos os servidores trabalharem sua 
integridade, e denunciarem irregularidades.

OUVIDORIA 
Siqueira também defendeu o monitoramen-
to constante da Ouvidoria-Geral, vinculada à 
CGE, que registrou no fim de outubro o aten-
dimento número 100 mil, desde o início do 
ano. O dado é 20% maior que o alcançado no 
mesmo período do ano anterior.
Diante do aumento da procura pela popula-
ção, a Ouvidoria vem sendo reestruturada e, 
neste mês, reuniu os ouvidores setoriais de 
outros órgãos do Estado para debater melho-
rias no serviço.
A melhora no atendimento faz parte de uma 
das metas da CGE, que pretende aproximar o 

Governo dos cidadãos. Tanto a Ouvidoria-Ge-
ral como as dos órgãos e empresas estaduais 
devem permitir denúncia gratuita e facilitar o 
seu registro nos meios de atendimento dispo-
níveis. Esses setores também são responsá-
veis por acompanhar os trâmites da denúncia 
e registrar ocorrência de quebra de sigilo. 
Porém, o denunciante que agir com compro-
vada má-fé para prejudicar alguém estará su-
jeito a sanções civis e penais e poderá perder 
o direito a ter sua identidade salvaguardada.

FUNDO 
A criação do fundo proposto pelo Governo do 
Estado e aprovado pela Assembleia Legislati-
va também foi comemorada pelo controla-
dor-geral. O Funcor é vinculado à CGE e sua 
composição inclui recursos provenientes de 
acordos de leniência, contratos da CGE e mul-
tas aplicadas no âmbito da Lei Anticorrupção.

ANEL DE INTEGRAÇÃO 
A CGE também é parte do grupo técnico que 
analisa os contratos do Anel de Integração. 
Ele é composto, ainda, por servidores da 
Procuradoria-Geral do Estado (PGE), Agência 
Reguladora do Paraná (Agepar), Casa Civil, 
Secretaria do Planejamento e Coordenação 
Geral e Departamento de Estradas de Roda-
gem (DER). A coordenação dos trabalhos é da 
Secretaria de Infraestrutura e Logística.
Os objetivos são avaliar todas as questões em 
aberto nos contratos, estabelecer as liquida-
ções necessárias e apurar indenizações quan-
do devidas, considerando inclusive outros 
aspectos discutidos em âmbito judicial.

GOVERNANÇA 
O ministro José Augusto Nardes, do Tribunal 
de Contas da União, que também participou 
da mesa de governança, disse que o Paraná 
sai na frente em termos de práticas de gover-

PARANÁ
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PARANÁ
SANEPAR MOSTRA INVESTIMENTOS 

A SERVIÇO DO SANEAMENTO
 E SAÚDE

No encontro Governo 5.0, o presidente da Sa-
nepar, Claudio Stabile, afirmou que a empre-
sa inova para levar saneamento e promover a 
saúde dos paranaenses.
O Presidente da Sanepar, Claudio Stabile, 
apresentou, em Foz do Iguaçu, os principais 
investimentos da Companhia para levar ser-
viços de água e esgoto aos municípios do Pa-
raná. Stabile participou do Encontro Governo 
5.0 que reuniu representantes de 350 muni-
cípios interessados em conhecer as iniciativas 
desenvolvidas pelo Governo do Estado.
Até 2023, a Sanepar investirá mais de R$ 7,1 
bilhões. O presidente informou que estão em 
andamento no Estado 49 empreendimentos, 
entre projetos e obras. Atualmente, mais de 
10 milhões de paranaenses são atendidos 
com água potável. E cerca de 700 mil pessoas 
vivem em municípios que ainda não possuem 
esgotamento sanitário. O objetivo da Sane-
par é reduzir este número e fazer com que, 
nos próximos anos, mais de 300 mil pessoas 
tenham acesso ao serviço que é essencial 
para a saúde.
Stabile destacou ainda que a prioridade da 
Sanepar é investir nos municípios menores. 
Ele citou Jaboti, Perobal, Centenário do Sul, 
Francisco Alves, Califórnia, Sapopema e Santa 
Cruz do Monte Castelo como cidades em que 
recentemente a Sanepar colocou em opera-
ção a coleta e o tratamento de esgoto. Em 
Bituruna, Manoel Ribas e Turvo o serviço está 
sendo implantado.

INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 
A Sanepar também apresentou em seu es-
tande o Centro de Tecnologia e Inovação, 
onde são desenvolvidos os projetos mais 
avançados da empresa. Segundo Stabile, a 
Companhia tem 22 profissionais que traba-
lham exclusivamente buscando boas práticas 
tecnológicas no Brasil e no mundo. “Temos 
convênios com 18 entidades internacionais e 
mais de 30 nacionais. Isso eleva o nível da Sa-

nepar à excelência. Somos referência para o 
setor, não apenas no Brasil, mas na América 
Latina. Os investimentos da Sanepar em tec-
nologia significam inovação a serviço da saú-
de e do meio ambiente. Inovação é respeito à 
população e também ao meio ambiente. Sem 
a preservação ambiental não haverá água 
no futuro”, disse.

ESTIAGEM 
A falta de chuva dos últimos meses que pro-
vocou redução na vazão de poços e rios em 
algumas cidades do Paraná também foi abor-
dada pelo presidente. Ele falou aos prefeitos 

e vereadores, que participaram do evento, 
que a Sanepar está trabalhando para enfren-
tar a estiagem. “Embora a falta de chuva in-
dependa da ação da Sanepar ou das pesso-
as, é trabalho da empresa minimizar os seus 
efeitos. Estamos investindo em tecnologia e 
em novos equipamentos para que, apesar da 
estiagem, a população tenha água de quali-
dade em suas residências”, disse.
Stabile ressaltou que é preciso um pouco de 
paciência e colaboração neste período mais 
crítico. “A Sanepar trabalha todos os dias 24h 
para levar água de qualidade para a popu-
lação”.

NOVOS EQUIPAMENTOS
E SERVIÇOS 

No estande da Sanepar na Feira de Servi-
ços do Governo 5.0, foram apresentados os 
principais serviços que estão à disposição 
de prefeitos e vereadores. Entre os dias 31 
de outubro e 1 de novembro, diretores e re-
presentantes da Companhia atenderam os 
líderes públicos e mostraram novos equipa-
mentos que garantem a qualidade da água 
distribuída e tecnologias que visam monito-
rar o bom funcionamento das redes coletoras 
de esgoto. “Prefeitos e vereadores são eleitos 
como representantes da população. Respei-
tamos, portanto, as demandas que chegam 
até por parte deles”. Finalizou.

Foto: Geraldo Bubniak/AEN

CLÁUDIO STABILE - Presidente da Sanepar - palestrou durante o encontro de capacitação 
Governo 5.0 em Foz do Iguaçu, expondo projetos da Sanepar para 350 prefeitos

DANIEL PIMENTEL - Presidente da COPEL -  palestrou durante o encontro de capacitação Governo 5.0 em Foz do Iguaçu, expondo projetos 
aos 350 prefeitos, deputados, vereadores, equipe governamental, convidados e imprensa

SANEPAR
A MAIS PREMIADA EMPRESA 
DE SANEMANTO DO BRASIL

Com parceria da Copel, o Governo do Paraná 
lançou o Programa Ilumina Paraná, que vai 
permitir que municípios do Estado moder-
nizem seus sistemas de iluminação pública – 
aumentando a segurança e reduzindo a conta 
de energia elétrica. 
O programa foi apresentado aos prefeitos 
presentes no evento Governo 5.0, em Foz do 
Iguaçu, e resulta de uma parceria entre Pa-
ranacidade, Fomento Paraná, Banco Regional 
de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE 
e Copel.
O programa abrange a eficientização ener-
gética da iluminação pública em municípios 
com até 10 mil pontos de iluminação, por 
meio de linhas de crédito do BRDE e Fomento 
Paraná, no valor de R$ 100 milhões.
“O Ilumina Paraná traz aos municípios uma 
gestão inteligente dos sistemas de ilumina-
ção pública”, afirma Camila Scucato, diretora 
de operações do Paranacidade, que coordena 
o programa. “Além de tornar as cidades mais 
sustentáveis, a eficientização da iluminação 
também aumenta a segurança no trânsito 
e nos passeios, reduz a criminalidade e per-
mite uma economia de até 50% na conta de 
energia dos municípios”.
Aos municípios aptos ao financiamento, o 
programa oferecerá a substituição de lâmpa-
das e luminárias convencionais por modelos 
mais eficientes, como as baseadas em tecno-
logia LED. O programa também contempla a 

remoção e descarte adequado dos equipa-
mentos existentes e, se necessário, a substi-
tuição dos braços de fixação das luminárias.
Municípios que tenham interesse no progra-
ma devem formalizar sua adesão na Secreta-
ria de Estado do Desenvolvimento Urbano e 
de Obras Públicas. Posteriormente, o municí-
pio escolherá seu agente finaceiro (BRDE ou 
Fomento Paraná) e promoverá licitação para 
contratar a instalação do novo sistema.

PPP E MAIS AGILIDADE
Individualmente ou organizados em consór-

cios, municípios que somem parques com 
mais de 10 mil pontos de iluminação também 
terão a alternativa de firmar Parceria Públi-
co-Privada para modernizar seus sistemas, 
utilizando recursos da Contribuição para Cus-
teio de Serviço de Iluminação Pública (Cosip). 
Para tanto, devem procurar pela Copel, que 
prestará consultoria e apoio na estruturação 
do projeto.
“A Copel prestará suporte técnico em toda 
a extensão do programa, tanto no processo 
de modernização dos sistemas de iluminação 
em cidades pequenas, com até 10 mil pontos 
de luz, como nas grandes, que poderão efi-
cientizar seus sistemas por meio de PPPs in-
termediadas pela Companhia”, explica Cássio 
Santana da Silva, diretor de Desenvolvimento 
de Negócios da Copel.

GOVERNO DO ESTADO LANÇA 
PROGRAMA ILUMINA PARANÁ

DESTAQUE EM GOVERNANÇA

COPELCOPEL

A Companhia Paranaen-
se de Energia (Copel) foi 
apontada no programa 
Destaque em Governança 
de Estatais da B3 (bolsa 
de valores) como a estatal 
com melhor governança 
do Brasil. Das seis empresas que atendem 
os critérios da certificação - entre eles, a 
não indicação política para cargos chave -, a 
companhia parananense é a primeira a al-
cançar a pontuação máxima (60) desde que 
a iniciativa foi criada, em 2017. O programa, 
cuja participação das empresas é voluntária, 
incentiva boas práticas de governança nas 
estatais, tais como transparência de informa-

ções, segurança de controles 
internos, regras claras para a 
composição da administração 
e alinhamento à legislação 
anticorrupção. Foi o segundo 
ano que a Copel participou do 
programa - havia batido na 

trave em excelência no ano passado, com 58 
pontos. Contribuiu para a nota máxima em 
2019, além da repetição do desempenho de 
2018, a elaboração de um Comitê de Indica-
ção e Avaliação de administradores. Parti-
cipam do programa também a Petrobras, o 
Banco do Brasil, o BB Seguridade, BR Dis-
tribuidora e Eletrobras. Os resultados foram 
divulgados em São Paulo.

INTELIGÊNCIA 
A SERVIÇO DA 

EFICIÊNCIA 
NO PARANÁ

INTELIGÊNCIA 
A SERVIÇO DA 

EFICIÊNCIA 
NO PARANÁ
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CASCAVEL PARANÁ

Os 68 anos de Cascavel, comemorados na 
quinta-feira, 14 de novembro, serão marca-
dos pela concretização de obras do maior 
programa de infraestrutura e mobilidade da 
história de Cascavel reunidas no programa 
“Cascavel Avança” e também com o maior 
programa de fomento e emprego da história 
da Capital do Oeste, a “Capital da Produção”, 
o “Cascavel Avança: Fomento & Emprego”. 
Parte significativa dos recursos já está confir-
mada através do programa Avançar Cidades - 
Mobilidade Urbana, do Ministério do Desen-
volvimento Regional, um financiamento de 
quase R$ 40 milhões que possibilitará a rees-
truturação de seis vias estratégicas em vários 
bairros, além de dotar a cidade com abrigos 
em pontos de ônibus adequados e acessíveis, 
ampliando a segurança no trânsito em áreas 
escolares.
E além de obras de fundamental importância, 
o maior presente deste trabalho é a contra-
tação do PMMU (Plano Municipal de Mo-
bilidade Urbana), cujo edital de licitação foi 
publicado no fim de setembro e que projeta 

o futuro da nossa cidade para as próximas 
duas décadas. “Somos a única cidade do País 
a ser incluída no Avançar Cidades [Cascavel 
contratou dentro do grupo II do programa de 
forma inédita para municípios acima de 200 
mil habitantes] um programa que estamos 
buscando desde 2017 e que nos possibilita 
dar um salto significativo em mobilidade, 
com a contratação do Plano Municipal de 
Mobilidade, o mais inteligente investimento 
que poderemos fazer com este recurso, pois é 
um investimento estratégico, que vai nortear 
a cidade para os próximos 20 anos. Trabalha-
mos com uma estimativa de chegar em 2030 
com cerca de 500 mil habitantes, então não 
podemos mais improvisar. Não é admissível, 
uma cidade do porte de Cascavel, chegar 
aos 68 anos sem um plano tão fundamental 
como este”, destacou Paranhos.
A contratação do PMMU traz benefícios em 
longo prazo, englobando o conjunto da região 
metropolitana, conflitos urbanos, travessias 
das rodovias, eliminando gargalos, com diag-
nóstico, prognóstico e plano de ação. “Toda 

ação, toda intervenção que o Poder Público 
venha fazer precisa ser milimetricamente 
projetada porque esse planejamento técnico 
será transformado em lei, fazendo parte do 
Plano Diretor do nosso município, definindo 
todas as intervenções futuras, dentre elas a 
tão esperada reurbanização da Avenida Car-
los Gomes, que não tem espaço para erros, 
pela sua importância e pela expectativa que 
toda população tem em torno dela”, enfati-
zou o prefeito.

AVANÇAR CIDADES
Os R$ 40 milhões do Avançar Cidades con-
templam a implantação de faixas elevadas, 
sinalização adequada e calçadas com o pro-
jeto “Rua Segura” em frente a 28 escolas mu-
nicipais; implantação de 874 novos abrigos 
de ônibus, com vidros nas laterais e lixeiras, 
priorizando a acessibilidade com calçadas no 
entorno imediato até a esquina mais próxima.
Na área de pavimentação, o Avançar Cidades 
contempla a reestruturação das Ruas Xavan-
tes e Leonardo da Vinci (incluindo trecho da 
Rua Adolfo Garcia, Rua Maria Tereza Figueire-
do e Rua Gandhi) e a reurbanização de outras 
quatro importantes avenidas: Gralha Azul, 
Itália, Papagaios e Interlagos, vias que aten-
dem a um importante requisito do programa, 
que é o transporte público.
A reurbanização das Avenidas Itália, Papa-
gaios, Gralha Azul e Interlagos contemplam 
pavimentação, calçadas, arborização e ilumi-
nação em LED, entre outras melhorias. Todas 
essas obras e serviços estão em fase de lici-
tação, no Departamento de Gestão de Com-
pras.
 

R$ 37 MILHÕES DO ESTADO
Em fase de contratação com o Governo do Es-
tado estão outros R$ 37 milhões. Desse mon-
tante, já estão autorizados pelo Legislativo, 
R$ 22 milhões através de operação de crédito 
e outros R$ 15 milhões a fundo perdido, da 
Sedu (Secretaria de Estado de Desenvolvi-
mento Urbano).
Do valor total, serão investidos R$ 30 milhões 
em pavimentação, sendo R$ 10 milhões em 
bairros centrais; R$ 12 milhões em bairros 
periféricos e R$ 8 milhões serão destinados à 
região central. Os demais R$ 7 milhões serão 
aplicados em infraestrutura urbana, englo-
bando o mobiliário/equipamentos para con-
cluir as obras do Aeroporto Municipal; refor-
ma do ginásio de Juvinópolis e a revitalização 
da Praça Wilson Jofre.

DECISÃO CONJUNTA
Outra frente de trabalho do prefeito Para-
nhos é a conquista do financiamento de US$ 
40 milhões que o Município pleiteia junto ao 
Fonplata (Fundo Financeiro para o Desenvol-
vimento da Bacia do Prata), que já recebeu 
autorização da Cofiex (Comissão de Financia-

UMA CIDADE PRONTA PARA VIVER E AMARUMA CIDADE PRONTA PARA VIVER E AMAR
RESUMO DA NOTÍCIA
São dezenas de obras no maior projeto de infraestru-
tura e mobilidade da história de Cascavel, reunidas no 
programa “Cascavel Avança” e também com incremento 
ao fomento, emprego e renda na “Capital da Produção”.
Saiba o que o prefeito Leonaldo Paranhos falou: 

mentos Externos) do Ministério da Economia, 
em setembro, e que ainda passará por apro-
vação na Câmara de Vereadores e, em âmbito 
nacional, na Secretaria do Tesouro Nacional e 
no Senado.
Caso se confirme a operação de crédito, se-
rão US$ 32 milhões com uma contrapartida 
de US$ 8 milhões do Município, e um crono-
grama de execução de obra de cinco anos. O 
rol de investimentos está em fase preliminar 
de definição, que segundo o prefeito, terá o 
aval da comunidade antes da confirmação 
com o órgão financiador. “Vamos montar 
uma comissão, com o IPC, a Seplag e mem-
bros da sociedade civil organizada, presiden-
tes de associações de moradores, para defi-
nir as prioridades”, informou Paranhos.
A reestruturação da Rua Carlos Gomes, por 
exemplo, é uma das prioridades que se busca 
por meio desse financiamento. Além da obra, 
estuda-se a ampliação do viaduto sobre a 
BR-277 (viaduto da Carelli) e outras de mo-
bilidade como a continuação da Avenida Bra-
sil, da Praça da Bíblia até a FAG e da área da 
“Rodoviária Velha”, no centro da cidade, e a 
implantação de 30 km de ciclofaixas, implan-
tação dos binários Manaus/Belém e Juscelino 
Kubitschek/Flamboyant, além de investimen-
tos ambientais como parques ambientais no 
Santa Felicidade, incluindo o Centro de Con-
vivência Intergeracional, e parque Interlagos/
Floresta, bem como a construção de uma usi-
na de compostagem e o “Território Verde” na 
área do Lago Municipal, entre outras ações.

NOVO TERMINAL DE PASSAGEIROS 
PROJETA VOOS AINDA MAIS 

ALTOS PARA CASCAVEL
Nestes 68 anos, Cascavel ainda comemora 
um recorde antes impossível de se imaginar. 
Em setembro a movimentação no Aeroporto 
Municipal Adalberto Mendes da Silva, ultra-
passou a marca dos 25,4 mil embarques e de-
sembarques processados pelas companhias 
que operam em Cascavel. Os sete voos diários 
operados pela Azul Linhas Aéreas e pela Gol 
são uma resposta aos investimentos e esfor-
ços que a gestão Paranhos tem realizado para 
colocar Cascavel na “rota do mundo”. “A com-
panhias aéreas acreditaram no potencial de 
nossa cidade mesmo antes de concluirmos 
todos os investimentos que estamos fazendo 
no Aeroporto, ampliando as opções de voos e 
a qualidade das aeronaves. Estou muito feliz 
com estes números, pois eles revelam que é 
possível se fazer história com trabalho”.
O aeroporto de Cascavel está recebendo cer-
ca de R$ 28 milhões em investimentos, entre 
a construção do novo terminal de passagei-
ros, que tem previsão de entrega até março 
de 2020; a construção do pátio de aerona-
ves; adequação da TWY e vias de serviços 
internos; estacionamento e a duplicação da 
Avenida Ítelo Weber, entre outras melhorias 
como a inclusão dos fingers, equipamentos 
que ligam o terminal de embarque do voo ao 
avião para facilitar a entrada e saída dos pas-
sageiros com muito mais comodidade e segu-
rança. “A duplicação da Avenida Ítelo Weber 

foi concluída, faltando apenas alguns deta-
lhes paisagísticos, a área de estacionamento 
também está pronta e estão licitadas a cerca 
e o pátio, enfim, vamos conseguir concluir a 
obra dentro do prazo previsto”, comemorou 
o prefeito.
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Os índios Caingangues habitavam a região, 
que teve a ocupação iniciada pelos espanhóis 
em 1557, quando fundaram a Ciudad del 
Guairá, atual Guaíra.
Uma nova ocupação teve início a partir de 
1730, com o tropeirismo, mas o povoamento 
da área do atual município de Cascavel come-
çou efetivamente no final da década de 1910, 
por colonos caboclos e de imigrantes eslavos, 
no auge do ciclo da erva-mate.
A vila começou a tomar formas em 28 de 
março de 1928, quando José Silvério de Oli-
veira, o Nhô Jeca, arrendou as terras do colo-
no Antônio José Elias nas quais se encontrava 
a Encruzilhada dos Gomes, localizada no en-
troncamento de várias trilhas abertas por er-
vateiros, tropeiros e militares, onde montou 
seu armazém. Seu espírito empreendedor foi 
fundamental para a chegada de novas pesso-
as, que traziam ideias e investimentos.
Na década de 1930, com o ciclo da erva-mate 
já extinto, iniciou-se o ciclo da madeira, que 
atraiu grande número de famílias de Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul e, em especial, 
colonos poloneses, alemães e italianos, que 
formaram a base populacional da cidade.
Em 1934, foi criado o distrito policial de Cas-
cavel. Posteriormente, instalou-se o distrito 

Parabéns Cascavel, 68 anos de história  e sucesso
judiciário e o distrito administrativo, todos inte-
grantes do município de Foz do Iguaçu.
Na medida em que as áreas de mata nativa 
eram esgotadas, a extração madeireira cedia 
lugar ao setor agropecuário, até os dias atuais.
A vila foi oficializada pela prefeitura de Foz 
do Iguaçu em 1936, já com a denominação 
de Cascavel. Entretanto, o prelado daquela 
cidade, monsenhor Guilherme Maria Thilet-
zek, rebatizou-a como Aparecida dos Portos, 
nome que não vingou entre a população.
Em 20 de outubro de 1938, já com a denomi-
nação definitiva de Cascavel, a localidade foi 
alçada à condição de sede de distrito admi-
nistrativo, nos termos da Lei n.° 7.573.
A emancipação finalmente ocorreu em 14 de 
dezembro de 1952, juntamente com a cidade 
vizinha Toledo, mas por muito tempo a co-
memoração se deu no dia 14 de novembro 
de cada ano, devido a uma confusão entre a 
proposta do governador do estado da época, 
e a efetiva assinatura da lei.
Em 20 de dezembro de 2010 foi sancionada 
a Lei nº 5689/2010 que define a data de 14 
de novembro de cada ano, como data oficial 
do aniversário da Cidade de Cascavel, come-
morando a data de sua criação e não de sua 
emancipação. 

Encerrado o ciclo da madeira, no final da dé-
cada de 1970, Cascavel iniciou a fase de in-
dustrialização da cidade, concomitantemente 
com o aumento da atividade agropecuária, 
notadamente soja e milho.
Cascavel possui uma topografia privilegiada, 
fato que facilitou seu desenvolvimento e per-
mitiu a construção de ruas e avenidas largas 
e bairros bem distribuídos.
Cascavel é conhecida como a Capital do Oes-
te, por ser o polo econômico da região e um 
dos maiores municípios do Paraná.

O NOME
O termo “Cascavel” origina-se de uma varia-
ção do latim clássico “caccabus”, cujo signifi-
cado é “borbulhar d’água fervendo”. Segundo 
a lenda, o nome surgiu de um grupo de co-
lonos que, pernoitando nos arredores de um 
rio, descobriram um grande ninho de cobras 
cascavéis, denominando então o local como 
“Cascavel”. A sonoridade do guizo originou o 
nome da serpente: do latim “tintinnabulum”, 
literalmente “o badalar do chocalho”. Símbo-
lo de poder e sabedoria, a serpente era cultu-
ada na antiguidade.

O Coral e Orquestra Sinfônica Municipal fe-
charam festa do aniversário de Cascavel com 
a Catedral Nossa Senhora Aparecida superlo-
tada, na noite do dia 14 de novembro.
Agora, a expectativa é para as surpresas da 
apresentação de Natal que a Secretaria de 
Cultura está preparando com muito carinho.
Teve “bis”, emoção e muitos aplausos. 
Assim foi marcada a apresentação da Or-
questra Sinfônica de Cascavel, do Coral Mu-
nicipal e do Coral Encanta Cascavel  - formado 
por alunos da rede municipal de ensino. A 
apresentação aconteceu na Catedral Nossa 
Senhora Aparecida, na noite do dia 14, fe-
chando a programação do aniversário de 68 
anos de Cascavel. Além dos pais e familiares 
das crianças e dos músicos e a comunidade, 
também estiveram presentes o prefeito Leo-
naldo Paranhos, o presidente do Legislativo, 
Alécio Espinola, vereadores, os secretários 
de Cultura e Esportes, Ricardo Bulgarelli, e da 
Educação, Márcia Baldini.
O coral Encanta Cascavel conta com a partici-
pação de 600 crianças e na apresentação em
homenagem ao Município metade do gru-
po esteve presente para se apresentar junto 
com o Coral Municipal. 

“ENCANTA CASCAVEL”  68 anos de cultura
“Emocionante! Que dia maravilhoso. As pes-
soas participaram e encerrar a noite aqui, na 
Catedral, com esta apresentação belíssima do 
nosso coral e orquestra e o super coral infantil 
das nossas escolas, foi simplesmente fantásti-
co. Precisamos proporcionar a estas crianças 
expectativas positivas. Que elas possam se 
sentir valorizadas. Cascavel ainda tem muito 
para avançar e com a participação de todos 
chegaremos lá”, resumiu o prefeito Paranhos.
Ricardo Bulgarelli, que esteve à frente da or-
ganização dos eventos comemorativos no dia 
do aniversário de Cascavel, enalteceu a união 
e o empenho dos servidores da Secesp nos
preparativos. “Quero parabenizar nosso pre-
feito, nossa cidade e também nossos servi-
dores da Secretaria de Cultura e Esportes 
que trabalharam muito, para termos um dia 
especial. A dedicação de cada um, de cada 
pessoa envolvida pôde ser vista e apreciada 

nos eventos realizados no dia do aniversário. 
Parabéns a todos”, destacou.
De acordo com a secretária Marcia Baldini, 
após a apresentação na Catedral, as crianças 
que formam o Coral Encanta Cascavel, vão 
continuar com as apresentações nos espaços 
públicos durante todo o mês de novembro. 
“E, no Natal, todos estarão reunidos para 
uma grande apresentação para a população 
de Cascavel. As nossas crianças estão en-
saiando muito para fazer bonito e elas farão. 
Será um grande dia, assim como estão sendo 
todas as apresentações que elas estão fazen-
do nos espaços públicos. Até o fim deste mês 
o Coral Encanta Cascavel estará se apresen-
tando em prédios públicos, para que todos 
possam conhecer o lindo trabalho que nossos 
professores vêm desenvolvendo com nossos 
alunos”, concluiu.

Parabéns Cascavel 68 anos. Com os cum-
primentos ao Prefeito Leonaldo Paranhos 
pela competente gestão, homenageio todos 
os cascavelenses e conto aqui para todos os 
brasileiros um pouco do que é essa metrópo-

Homenagem do Senador Alvaro Dias
le do Oeste do Paraná. Cascavel é uma das 
cidades que mais cresce no Brasil. 
Avançou em mobilidade nos últimos dois 
anos, e hoje é a 6ª colocada no país em 
urbanização, segundo a Urban System.

- 5ª Maior Cidade do Paraná;
- 3ª Melhor Cidade do Paraná para se fazer 
negócios e centros universitários;
- 335 mil habitantes;
- 500 km da capital Curitiba;
- 135 km de Foz do Iguacu;
- Economia baseada na agricultura e servi-
ços, com grande parque industrial;
- Polo médico regional; referência nacional 
em especialidades;
- Está conectada com o Brasil e o Mundo, 

com voos diários 
do Jato Embraer 
195 e do Boeing 
737/700 para 
Guarulhos (SP), 
Viracopos (Cam-
pinas) e Curitiba 
(PR).#AlvaroDias

CASCAVEL - da Encruzilhada dos Gomes, no entroncamento de várias trilhas abertas por ervateiros, tropeiros, para a grande cidade do Oeste 

RICARDO BULGARELLI- Secretário de Cultura
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Como deputado federal por dois mandatos, 
Padovani foi responsável por grandes con-
quistas para Cascavel, entre elas os primeiros 
recursos, no valor de R$ 5,7 milhões, para 
construir o novo terminal de passageiros do 
aeroporto. Foi por meio de sua atenção par-
lamentar que o Hospital Uopeccan passou a 
ter equipamentos 
de ponta que per-
mitiram a realização 
de transplantes de 
fígado. 
O deputado, que 
diz ter orgulho de 
espalhar que mora 
em Cascavel durante 
suas viagens pelo 
Brasil, também lutou pela instalação do Insti-
tuto Federal Tecnológico do Paraná (IFPR) na 
região norte de Cascavel.
Nelson Padovani não escondeu a emoção 
pela homenagem e dividiu o título com a 
população de Cascavel.
“É um momento de muita emoção. Para 
quem chegou aqui aos nove anos de idade, 
um menino ainda, fui Office-boy de banco 
aos 12 anos, trabalhei em vários ramos no 
Paraná e de um momento para outro me tor-
no empresário, me torno deputado federal e 
aí vem a honraria de reconhecimento. Quero 
dividir esse título com a população de Cas-
cavel que me proporcionou tudo isso”, disse 
o empresário.

Cidadão Honorário de Cascavel
NELSON PADOVANI

HISTÓRICO
Natural de Presidente Prudente (SP), Nel-
son Padovani chegou a Cascavel, aos nove 
anos de idade, depois de mais de um mês 
de viagem, enfrentando todas dificuldades 
da época. Vieram juntos seus pais, Antonio 
e Dona Claudia, além dos irmãos – Antonio 

Luiz, Celso, Vanda, 
Raul, Orlando, Or-
landa e Alda. Nelson 
era o caçula da tur-
ma.
A família se esta-
beleceu no oeste 
paranaense com 
uma casa comercial 
de secos e molhados 

na Rua São Paulo, próximo ao Colégio Eleo-
doro Ébano Pereira.  Nelson Padovani, aos 12 
anos de idade já trabalhava de entregador 
de correspondências. Trabalhou em agencias 
bancárias nos anos 60 e com 16 anos passou 
a trabalhar na Coletoria de Rendas do Estado, 
onde permaneceu até se casar em 1973, com 
Dirlei, filha do pioneiro Arlindo Carelli.
Junto com a família começava ali um grupo 
econômico que se expandiu, graças ao tra-
balho, dinamismo e dedicação. A partir dos 
anos 70 Padovani ajudou a desenvolver Cas-
cavel, sendo um dos maiores loteadores lo-
cais e passou a atuar na revenda de máquinas 
agrícolas e prestação de assistência técnica 
criando a Metropolitana Tratores. 

NELSON PADOVANI - discursa em agradecimento ao título recebido em Cascavel

SAUDAÇÃO DO PREFEITO - Leonaldo Paranhos, prefeito de Cascavel, saudou o mais novo “Cidadão Honorário de Cascavel”

SAUDAÇÃO DO PREFEITO - Leonaldo Paranhos, ao mais novo “Cidadão Honorário de Cascavel” .

Nas comemorações alusivas aos 68 anos de emancipacão 
política e administrativa de Cascavel, a Prefeitura e a Câma-
ra de Vereadores, entregaram o título de Cidadão Honorário 
do Município para o empresário Nelson Padovani

O evento foi realizado durante o almoço 
dos Pioneiros no salão de festas do Tuiuti 
Esporte Clube e reuniu 2 mil convidados,

 além de autoridades, jornalistas e 
colaboradores da Prefeitura e Câmara 
de Vereadores de Cascavel - Paraná

Ele conta em detalhes como na época, busca-
va tratores de esteira no Nordeste para vend-
er na região que, com o fim da erva-mate e a 
retirada da madeira, avançada rápido para a 
mecanização que hoje faz do agronegócio um 
dos pilares da economia da região e do Bra-
sil, abastecendo o mundo com a soja, milho, 
frango e outros produtos do Oeste.
Ele afirma que, “tive a grande honra de aju-
dar na mecanização agrícola de toda a região 
oeste do Paraná”. Hoje, o grupo que ele pre-
side, está presente em trinta cidades com ven-
das e assistência de máquinas e equipamentos 
agrícolas além de loteamentos e gera mais de 
mil empregos.
Deputado federal por dois mandatos, 
destacou-se no Congresso Nacional reconhe-
cido como 15º mais bem avaliado pela Revis-
ta Veja, entre os 513 deputados federais do 
Brasil.  Padovani, foi responsável por grandes 
avanços para Cascavel como a destinação de 
recursos que modernizaram o Hospital Uni-
versitário, já no seu primeiro ano de manda-
to, verbas para o aeroporto e posicionou-se 
firmemente na defesa da agricultura e dos 
agricultores e setores da educação.

AGRADECIMENTOS
No seu discurso de agradecimento, Nelson 
Padovani falou dos filhos e de suas origens.
“Meus agradecimentos à Câmara Munici-
pal e aos vereadores que votaram em meu 
nome para receber esta homenagem.
Ao mencionar minhas origens, recordo dos 
meus pais queridos, Antônio e Claudia Pa-
dovani, devo-lhe a vida e os exemplos de 
bondade, honradez e paciência e dedicação 
ao trabalho.
Essas qualidades recebidas de meus saudo-
sos pais, tem uma importância fundamental 
até os dias hoje que procuro transmitir aos 
meus filhos.
Quero externar gratidão a minha esposa 
Dirlei Carelli Padovani, (companheira firme 
de todos os momentos que me faz feliz e 
alegra a vida de nossa família).
Meu carinho as duas filhas Michelli e Dan-
iele, ao meu filho Nelsinho Padovani e meus 
seis netos que muito nos orgulham.
Meus respeitos aos mais de 1000 colabora-
dores que sempre apoiaram e estimularam 
minha trajetória profissional e política.
Os homens que prestam serviços particu-
lares ou públicos à população, não tem 
horário, mas sim compromissos com o Mu-
nicípio o Estado e com o Pais.
Este Título de “Cidadão Honorário de Cascavel”, 
tem um significado muito especial, pois traz a 
lembrança das minhas raízes, que foram se-
meadas longe daqui. Meu pai Antônio Padovani, 
cidadão íntegro, se instalou nessa cidade em 
1956, deixando para trás o interior de São Paulo 
e alcançando as divisas do Paraná, tendo eu, 9 
anos quando conheci Cascavel.
Aqui que encontro paz, posso caminhar nas 
ruas, abraçar os amigos e dizer que sou um 
CASCAVELENSE muito, mas muito feliz.  
Viva a vida... Viva os pioneiros! 
E muito obrigado por esta homenagem, 
Cascavel..!!!”
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Comemorando 10 anos a frente do progra-
ma “Qualidade de Vida” hoje, pela CATVE/
Rede Cultura, Cris pretende presentear seus 
telespectadores com um novo formato, mais 
integrado com as mídias sociais e conteúdos 
cada vez mais voltados à sustentabilidade.  
Especialista quando o assunto é bem viver, 
Mestra de Yôga, Mãe dos gêmeos Pedro e Ar-
thur, Cris compartilha conosco os melhores 
momentos dessa trajetória,  sempre acompa-
nhada de grandes parceiros e colaboradores!      
  
Nova Fase – Seja bem vinda Cris! Come-
ce nos contando sobre a sua trajetória na 
TV, especialmente os desafios de man-
ter um programa por tanto tempo no ar 
e também as alegrias  da sua jornada. 
Cris – Gostaria de agradecer à Revista Nova 
Fase pelo espaço, poder mostrar o trabalho que 
foi desenvolvido ao longo desses anos todos, 
com tanta gente maravilhosa, é realmente um 
presente para todos os envolvidos e quando 
digo todos, me refiro aos cinegrafistas, produ-
tores, editores, fotógrafos e claro, às empresas 
e profissionais sérios e competentes, que mais 
do que divulgar seu trabalho, enxergaram tam-
bém no programa uma forma de trazer ao gran-
de público informações de relevância que real-
mente agregam qualidade à vida das pessoas. 
Os desafios sempre existiram e existirão, 
mas o caminho que encontrei para estabili-
zar o programa, a partir da minha experiên-
cia como administradora de franquia por 16 
anos, foi estabelecendo um trabalho em rede 
entre todos os nossos parceiros, promovendo 
um fortalecimento mútuo dos profissionais, 
marcas e empresas que estão conosco. Sem-
pre prezando por produtos e serviços dife-
renciados, tanto pelo interesse que podem 
despertar no público, quanto pela qualidade 
e credibilidade do que oferecem, cientes da 
responsabilidade que temos perante as pes-
soas que nos acompanham e confiam em nós. 
 
NF – O programa está completando uma dé-
cada e parece que vem novidades por aí, 
o que você está planejando para o futuro? 
C – Na virada de uma década queremos dar 
um salto de qualidade no programa. Estamos 
trabalhando para integrar cada vez mais a tec-

CRIS QUALIDADE DE VIDA COMPLETA UMA 
DÉCADA NA TV E VÊM NOVIDADES POR AÍ! #QUALIDADE DE VIDA PELO MUNDO

DESTINO: SALVADOR/BA

O progra-
ma Qua-
lidade de 
Vida visi-
tou Salva-

dor na Bahia em duas oportunidades. 
Na primeira, fomos para a Praia do For-
te conhecer o Projeto Tamar, reconheci-
do internacionalmente como uma das 
mais bem-sucedidas experiências de 
recuperação das tartarugas marinhas. 
Além da conversa com o biólogo res-
ponsável, pudemos ainda trazer mate-
rial informativo sobre a importância da 
conservação marinha para alunos ma-
ristas, escola que também foi parceira 
do programa, promovendo um verda-
deiro intercâmbio cultural entre Bahia e 
Paraná. Visitamos ainda o Castelo Gar-
cia D’ávila, construção de grande valor 
histórico e tivemos a oportunidade de 
entrevistar o cantor Carlinhos Brown, 
além de conhecermos um pouco mais 
da cultura e da gastronomia baiana. 
Na segunda oportunidade fomos até 
Salvador para cobrir o Carnaval, entre-
vistamos Armandinho que foi o criador 
da guitarra elétrica e saímos no trio jun-
to com Ivete Sangalo, o melhor lugar 
para se estar no carnaval, ao lado da 
rainha. Depois disso, ainda curtimos o 
after em Morro de São Paulo e me aven-
turei na tirolesa gigante com 340 metros 
de comprimento, mas que o cenário pa-
radisíaco supera qualquer medo.

"Acompanhamos com muito entusiasmo a trajetória do Programa 
Qualidade de Vida, não apenas pela primorosa produção,  mas tam-
bém pelas pautas inusitada. Daí nossa alegria de ter recebido Cris 
Branco em Salvador, na Bahia, onde desenvolveu reportagens criativas 
que mostraram nossa cidade e nosso estilo de bem com a vida. Por 
tudo isso, só temos a parabenizar pelos 10 anos do programa, dese-
jando muito mais sucesso". Roberto Durán, presidente da Salvador 
Destination

“Querida Cris, super Crislaine Branco... nessa trajetória que se renova 
desejo a você e a sua gloriosa equipe a melhor das comemorações, 
merecidamente, por estes dez anos de muito sucesso, competência e 
determinação, levando muita informação, entretenimento e cultura 
de qualidade para toda a gente. Você com a sua eloquência, prazer e 
visão, consegue mostrar um mundo bem melhor para todos nós. Para-
béns, minha querida, ser amado, e continue nos alegrando com essa 
sua luz!!!” Reinaldo Santos Junior, produtor cultural, Salvador da Bahia

“Que alegria! É o que sinto agora ao saber da comemoração dos 10 
anos deste lindo programa - Qualidade de Vida, sob a tutela desta ad-
mirável mulher, Crislaine Branco, amiga de toda hora, companheira de 
tantas histórias e aventuras por esse mundo. Já vi gente lutadora, mas 
como esta não é muito fácil encontrar: Sua garra, sua inventividade 
e sua força  parecem inesgotáveis. Sem falar a graça e a paixão que 
coloca nas coisas que faz, tornando tudo exatamente assim: gracioso 
e apaixonante. Parabéns, minha amada Cris: Força, Firmeza e Fé neste 
aniversário”. Mestre de Yôga Carlos Cardoso

nologia das mídias sociais ao 
universo televisivo, dinami-
zando a edição e criando in-
terfaces para aproximar nos-
so público online e offline. E 
em relação ao conteúdo, já 
estamos produzindo e vamos 
intensificar ainda mais, a pro-
dução de materiais que vão 
aprofundar uma temática já 
recorrente no programa: a 
sustentabilidade. Destacando 
assuntos que vão desde segu-
rança alimentar até turismo 
ecológico e cultural, estimu-
lando assim a consciência 
ambiental através deste 
poderoso veículo de comu-
nicação que é a televisão, e 
levando dicas e opções prá-
ticas para quem nos assiste. 
  
NF – Você é hoje referência 
quando o assunto é viver bem e com saúde, como 
foi chegar até esse patamar e poder ser consi-
derada uma consultora em qualidade de vida? 
C - Acredito que esse título recebi naturalmen-
te pela minha história de vida. Desde pequena 
sempre valorizei o contato com a natureza, me 
tornei vegetariana mesmo antes de conhecer 
o Yôga, ainda em Cascavel. Então, fui pra Flo-
ripa, onde ingressei na Primeira Universida-
de de Yôga do Brasil, lá pude me especializar 
nessa arte milenar e entender que se tratava 
de uma filosofia de vida prática. Isso signifi-
ca dizer que o Yôga ensina exercícios que de-
vem ser incorporados no seu dia a dia, como 
hábitos saudáveis e que, utilizando-se dessas 
ferramentas poderíamos conquistar um pleno 
funcionamento do nosso organismo e a inte-
gração entre todos os nossos corpos (físico, 
energético, emocional, mental e espiritual), o  
tão desejado “equilíbrio” para poder realmen-
te desfrutar dessa nossa experiência humana. 
Nos primeiros 10 anos de yoga, quando engra-
videi dos gêmeos, pude comprovar e todos pu-
deram comprovar a eficácia da prática no meu 
próprio corpo, quando na unidade de alto risco 
da maternidade Carmela Duttra em Floripa, 
especialistas diagnosticaram que se tratava de 

duas gestações únicas, ou 
seja, com os dois bebês se 
desenvolvendo indepen-
dentes e perfeitamente 
com tamanho e peso de 
uma gestação normal. Cla-
ro que pra que isso fosse 
possível, era preciso um 
organismo saudável, mas 
sobretudo, era necessário 
muito auto controle para 
atenuar as contrações 
(que se mantiveram por 
dois meses inteiros) e per-
mitir que tivessem tempo 
para amadurecerem como 
deveriam. Todos, inclusive 
a imprensa, acompanha-

vam curiosos a gestação da professora de Yôga 
há 10 anos vegetariana, grávida de gêmeos. 
Então nasceram Pedro e Arthur, com 37 se-
manas e pesando 3 kilos cada!  E lembro que 
o querido colunista Cacau Meneses noticiou no 
Diário Catarinense: mais dois manezinhos na 
ilha! Nascem os gêmeos vitaminados do Yôga!  

 
NF – Ao longo desses 25 anos de yôga, você já 
ministrou aula para muitas celebridades, for-
mou muitos professores, fez muitos cursos. E 
atualmente, quais são os seus projetos com o 
yôga?
C – Eu tive o prazer de ministrar aulas no Spa 
do Costão do Santinho durante cinco anos, para 
artistas e autoridades importantes, como Cláu-
dia Raia e Fernando Henrique Cardoso. Tive a 
honra também de estudar e conviver com gran-
des mestres como Carlos Cardoso, com quem 
aprendo até hoje! Atualmente estamos a frente 
do Espaço Integrado Qualidade de Vida, que é 
um centro de referência em práticas integrati-
vas, contando com Yôga e diversas outras te-
rapias, além de um espaço verde maravilhoso 
que é um verdadeiro spa urbano bem no cen-
tro da cidade. Este ano começamos mais um 
projeto inovador, em parceria com a Prefeitura 
Municipal de Cascavel estamos desenvolvendo 
o projeto de Yôga Laboral que busca promover 
a saúde integral dos servidores municipais.Com a mãe Ivonete e os gêmeos, Pedro e Arthur, em Floripa e no lago de 

Cascavel.
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Chegamos na ca-
pital catarinense 
em pleno aniver-
sário da cidade e 
tivemos o privilé-

gio de cobrir o evento “Panela de Expressão” 
com a participação de mais de 30 artistas, 
organizado pela minha amiga jornalista Yula 
Jorge, que é bisneta de Cora Coralina e tam-

bém poetisa, responsável por organizar gran-
des eventos culturais com muita sensibilidade 
poética. Entrevistamos a banda mais famosa 
da ilha, Dazaranha, e ainda acompanhamos 
o percussionista da banda, Gerry, durante a 
pescaria e depois no preparo de uma delicio-
sa receita de tainha, costume e culinária de 
um típico “manezinho”.  Registramos ainda a 
alta gastronomia local, mostrando as famosas 

fazendas de ostras e o preparo dessa deliciosa 
iguaria. No quadro Esporte e Aventura, con-
versamos com Jaqueline Silva que é campeã 
mundial de surf. Todos os momentos foram 
registrados pelas lentes do cinegrafista Marcelo 
Feble, conhecido como Gringo, que ganhou o 
título de melhor cinegrafista de Santa Catarina 
outorgado pela ACAERT e incrementou o pro-
grama com belas imagens da ilha da magia.

“São muitos os movi-
mentos que surgem pelo 
mundo para buscar no-
vos estilos de viver que 
devolvam ao ser humano 
o papel central da vida, 
com toda a beleza que a 
espécie humana tem no 
Universo. Num mundo 
cada vez mais tomado 
pelas tecnologias e novi-

dades,  o resgate da verdadeira essência da vida se faz urgente para que 
nós humanos possamos conviver em paz com as inovações e ter o controle 
do futuro em nossas mãos. Não há como deter o avanço das novidades, 
quase todas elas vindas sob encomenda dos números do BigData. Mas é 
possível usar todas as inovações sem deixar de lado os nossos sentimen-
tos, emoções, gentileza, gratidão e acima de tudo o respeito por todas as 
formas de vida que compõem o nosso delicado e diversificado planeta. 
Não é mais mistério para uma criança entender que tudo está conectado 
na natureza, e que por menor que seja a interferência que contrarie essa 
certeza, vai provocar impactos expressivos no ecossistema que nos abriga. 
Eu moro numa Ilha, Florianópolis, um  lugar  cada vez mais procurado 
pela sua qualidade de vida. E daqui eu observo as iniciativas que podem 
associar vida moderna com qualidade. Meu olhar vai além de uma ilha 
para ver o universo de possibilidades  que possam  tornar o dia a dia das 
pessoas  menos complicado e mais feliz. O programa  Qualidade de Vida 
nasceu e se desenvolveu com esse papel de  instigar, provocar, estimular 
e oferecer  alternativas para que as pessoas tenham mais saúde e beleza, 
respeitando as diferenças  entre as pessoas, o modo de  viver de cada 
um,  mas agregando conhecimento através da informação. Depois de 
dez anos no ar, com certeza o Qualidade de Vida é parte importante do 
novo pensamento humano, que se une às novas tecnologias sem esquecer 
o principal: o resgate da humanização na busca da felicidade”. Anselmo 
Prada, Gerente de Programação da NSC TV/TV Globo Santa Catarina    

“Imagino qta coisa lin-
da tenha sido vivencia-
da e mostrada nesses 
10 anos de programa... 
Essa energia vibrante 
da Cris deixa tudo mais 
especial, ela encanta 
qualquer canto com 
sua aura magistral.
Quando a conheci em 
Floripa senti aquela 
sensação de que meu 
coração reconhecia 
uma velha amiga... de 
alma antiga.
Parabéns por ser essa 
mulher divina! Você é 

como diz Cora Coralina... e por isso brilha tanto a sua coroa, por-
que sabe que nada tem sentido se não tocamos o coração das 
pessoas! E vc é assim... amor sem fim!”
Yula Jorge é uma goiana que tem a poesia na veia. Bisneta de 
Cora Coralina, jornalista e escritora, mora há 20 anos em Flo-
rianópolis onde atua colunista e produz maravilhosas geleias 
"sensoriais" que são um sucesso e, claro, já foram pauta aqui 
no programa. 

“Foi um prazer imenso trabalhar com vc Cris. Um projeto impor-
tante do estado do Paraná. A trajetória do seu trabalho, engran-
dece o meu, onde me deixa extremamente honrado fazendo 
parte da história”. Marcelo Feble, cinegrafista premiado como 
melhor cinegrafista de Santa Catarina. 

O quadro Conforto e Bem Estar nos reme-
te ao aconchego da varanda da nossa casa, 
trazendo ótimas dicas de decoração da Le-
lena e do Bernardo da @lelenahome, que 
são responsáveis pela linda montagem do 
nosso estúdio e nos agraciam sempre com 
palavras de esperança, fé e carinho.  

Através da empresária Juliana Mantovani, 
amiga de longa data, o programa apresenta 
opções de bons investimentos e também 
muitas dicas de como ser um excelente an-
fitrião ou anfitriã. Sempre direta, divertida 
e espontânea @jumantovani é sucesso!
Com participação semanal a @imobilia-

riaverafritz, através da própria @verafritz 
responde às perguntas dos telespectado-
res e dá dicas preciosas sobre o mercado 
imobiliário, tanto para quem procura casa 
própria quanto para investidores.

DESTINO: FLORIANÓPOLIS/SC

Com fabricação própria e preços muito 
especiais, a @goldbanheiras contribui 
para levar conforto, bem estar e saúde ao 
lar de seus clientes e também à espaços 
terapêuticos que trabalhem com hidrote-
rapia, cromoterapia e ozonioterapia. Isto 
é qualidade de vida na prática!

“Acompanhar tantos anos de sucesso da 
Cris à frente do programa é uma honra para 
mim. Admiro a mulher arrojada, destemi-
da que ela é, e fazer parte dessa história 
de sucesso dela é enaltecedor para mim. 
Desejo que venha outras décadas de êxi-
to e glória à @crisqualidadedevida e ao
@programaqualidadevida”. Juliana Mantova-
ni, empresária.

VERA FRITZ IMOBILIÁRIA - @VERAFRITZ
“A Vera Fritz Imobiliária leva ao Programa Qua-
lidade de Vida as informações mais atuais do 
mercado imobiliário assim como as melhores 
opções de imóveis do mercado de Cascavel, 
promovendo com excelência o que o programa 
tem como objetivo maior! Fazer parte destes 10 
anos nos enche de orgulho! Somos fãs acima de 
tudo!” Vera Fritz e equipe

Quero parabenizar a minha 
amiga CRIS pelos 10 anos do 
programa QUALIDADE DE 
VIDA, que já tive a honra de 
participar, mostrando um 
pouco da nossa cultura pes-
queira e açoriano Ilhéu de 
Floripa! Coisa do DAZA que 
também acredito buscar qua-
lidade de vida! Sucesso Cris, 
tudo de bom com muita qua-
lidade de vida!”. Gerry, banda 
Dazaranha 

O casal Jessika Hoffmann Lizzi Leite e Lindomar 
Leite, diretores da Gold Banheiras com Cris 
Branco. 

#QUALIDADE DE VIDA PELO MUNDO

“Qualidade de vida se tem quando ultrapassamos fronteiras, quando 
nos aproximamos das pessoas independentemente da distância ou das 
diferenças.  É o que fazem Crislaine e sua equipe da CATVE quando unem 
catarinenses e paranaenses mostrando para cada um o que o outro tem 
de melhor. Nós aqui de Floripa acompanhamos tudo pela internet, sempre 
ansiosos pela próxima visita da equipe e super felizes de ver nossa cultura  
e cotidiano retratados com tanto carinho. Obrigada  e parabéns , Cris, 
equipe do programa qualidade de vida e CATVE. Aqui em Santa Catarina 
somos todos fãs e esperamos ansiosos por mais 10 anos!” Jaqueline Araújo, 
jornalista e Julio Cruz, músico.
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Nosso país vizinho, pelo qual tenho muito 
amor e respeito, em especial por Salto Del 
Guairá que foi a primeira cidade a receber o 
nosso programa. Através do @shoppingchi-
naimportados, o maior shopping de impor-
tados do mundo, que há três anos nos abriu 
as portas e com a sua propaganda continuada 
se tornou um dos nossos principais parceiros.
Estamos presentes em Salto há três anos 
também com a @siimportados e nosso gran-
de amigo Juninho, que é referência quando 
o assunto é celular, vendendo para todo 
Brasil com atendimento e assistência técni-
ca especializada. A loja mais iluminada do 

Neste quadro, os telespectadores podem ter uma comunicação direta com médicos e profissionais da área da saúde que 
esclarecem as dúvidas e também trazem produtos inovadores e diferenciados, que são referência nas mais variadas áreas.

DRA.  KELINN AVELAR 
@drakelinnavelardermato
Gostaria de parabenizar a Cris 
pelo excelente trabalho que vem 
fazendo à frente do programa, 
a nossa parceria já existe há 10 
anos e eu sou muito grata por 
todos os clientes que recebemos 
através dela. Sempre digo que 
ela é uma influencer de resulta-
do, que é aquela que realmente 
consegue trazer o público até o 
profissional e sei que isso é gra-
ças à credibilidade e confiança 
que a figura dela transmite à to-
dos.” @drakelinnavelardermato, 
dermatologista, Clínica de Der-
matologia e Estética CLINIA.

DR. DIEGO ROVARIS @drdiegorovaris
CIRURGIA PLÁSTICA 
“Parabéns ao Programa Qualidade de Vida. 
Existem missões que são extremamente su-
blimes nesta vida; algumas imitam a nobreza 
do amor de Deus, outras a justiça, a cultura, a 
saúde ou outros projetos, mas todas são exer-
cidas por profissionais. Todas elas merecem 
nosso respeito e gratidão, como você Cris que 
é uma profissional digna da mais profunda ad-
miração pela forma incansável com a qual se 
dedica ao seu objetivo e profissão com deter-
minação. Não poderia deixar de lhe prestar as 
minhas homenagens neste data tão especial. 
Sou grato porque tenho a certeza que ainda há 
pessoas como você, que lutam em prol de uma 
vida melhor com sucesso. Obrigado por tudo e 
que Deus faça você muito feliz!” 

DRA. SORAIA -  SORAIA PETSTORE @SORAIA_PETSTORE
“A Soraia PetStore nasceu de um sonho de infância, sonho de dar o nosso melhor a todos os 
pets e aos seus tutores, Com esse objetivo, estamos atuando há quase 14 anos no mercado 
pet de Cascavel na área de estética animal especializada e comércio de acessórios para pets. 
Nosso salão de estética animal possui equipamentos modernos, usa os melhores produtos para 
a realização de banhos, hidratações, cauterizações e conta com equipe especializada e sempre 
atualizada para que você, tutor e seu pet tenham uma experiência inesquecível. Mas, nosso 
objetivo sempre foi dar nosso melhor e agora, contamos também com o atendimento especia-
lizado em Odontologia Veterinária, a Dra Soraia faz parte da nossa equipe e atua somente na 
área da Odontologia Veterinária, trazendo para nossa cidade o que existe de mais moderno 
para o tratamento odontológico dos pets, realizando procedimentos como: tratamento de canal, 
restauração, próteses, tratamento periodontal, cirurgias de palato, de nariz entre outras, dando 
assim uma maior longevidade ao seu grande amigo porque afinal, a saúde começa pela boca!
 Estar no programa Qualidade de Vida para nós da Soraia PetStore é um imenso prazer. Sempre 
prezamos por dar mais qualidade de vida aos pets e, um programa leva isso ao público para nós 
é perfeito. Quando vinculamos a nossa marca ao nome da Cris foi por exatamente, confiar no 
propósito que ela tem de levar o conhecimento para todas as pessoas de como ter uma vida mais 
saudável, com mais qualidade em todas as áreas e isso inclui os pets, que são a nossa maior 
paixão. Parabéns Cris por esses 10 anos de programa e que venham os próximos. Sucesso.”

ODONTO RIGO – DRA. POLIANA THIESEN  @poliana_odontorigo
Um sorriso pode dizer milhares de coisas. Aquele amarelo, sem graça, pode 
dizer que você não foi feliz numa atitude. Aquele tímido e meio de lado, 
lhe diz, muitas vezes, que existe um sim, e com um esforço a mais, você lhe 
arrancará. Aquele aberto, grande e barulhento, sem dúvida, só tem um mo-
tivo: você fez alguém feliz hoje. Ser feliz depende de pouca coisa. Depende 
de saber, de estar e de ser. A felicidade está no sorriso. Não deixe o seu para 
trás. A OdontoRigo sabe o valor que cada sorriso tem, e é por isso que inova-
mos e nos preocupamos com cada um que está aos nossos cuidados. Aqui, 
construímos um novo sorriso de maneira exclusiva, cuidadosa e personali-
zada. Afinal, ninguém precisa saber o que foi feito por fora, se já conhece o 
que tem por dentro. Obrigado programa “Qualidade de Vida” por nos confiar 
essa parceria no quadro “Pergunte ao Doutor”. Vocês proporcionam aos seus 
telespectadores conteúdos que condizem ao nome, levando qualidade de 
vida para os nossos lares. Foram 10 anos de muita dedicação, amor e entre-
ga. Como parceiros e telespectadores, MUITO OBRIGADA! Dr. Romeo Rigo, Dra. Poliana e Cris Branco.

Qualidade de Vida em Salto Del Guairá, Paraguai

Qualidade
de Vida em 
Ciudad del 
Este,
Paraguai

Ciudad del Este foi um presente este ano pra nós! Sempre foi um sonho 
entrar com o programa nessa tríplice fronteira, mas acabávamos adian-
do por demandar tempo e dedicação especial para as viagens. A partir 
da parceria estabelecida com o Shopping Del Este consolidamos de vez 
nossa presença por lá! Com lojas oficias de marcas conhecidas e reno-
madas, o Shopping Del Este atende aos padrões de qualidade do pro-
grama, apresentando conforto aliado às boas compras e à segurança.
Sem contar o @citytourcde, produto oferecido especialmente para os 
clientes do Shopping que acaba sendo a cereja do bolo para quem vai 
fazer compras no Paraguai. A maioria dos brasileiros não sabem, mas 
o Paraguai conta com belezas naturais, cultura e história muito ricas, 
sendo que o ecoturismo, o turismo religioso e gastrônomico estão em 
pleno desenvolvimento e ascensão.

então desconhecia essa fronteira paraguaia, 
mesmo morando tão perto. Mostramos aos 
telespectadores a comodidade das compras 
e a tranquilidade da viagem, sendo a ponte 
Ayrton Senna um espetáculo à parte.

Paraguai, Leão Lustres é também nossa par-
ceira na fronteira, trazendo ótimas opções 
em iluminação e decoração. Como forma de 
retribuir tanto amor e carinho, nós encami-
nhamos muita gente aqui da região que até 

“O que eu acho da Cris? Bom, 
a Cris para mim é uma pessoa 
muito especial com brilho pró-
prio e em pouco tempo aqui 
conseguiu conquistar muito! E 
principalmente o nosso cora-
ção! Parabéns Cris você mere-
ce a conquista!” Elva Figuere-
do, gerente Shopping Del Este 
e proprietária Lleva Tour. 

“Qualidade de Vida além da 
fronteira, rompendo barrei-
ras trazendo agora também 
para Ciudad del Este toda 
essa boa energia e quere-
mos somente agradecer 
desejando um feliz aniver-
sário ao programa e toda 
sua equipe!!!”, Silvio Gárcia, 
gerente de marketing Sho-
pping Del Este.

"Cris o programa Qua-
lidade de vida está 
completando 10 anos. 
Fazer 10 anos nos dias de 
hoje  com tanta concorrên-
cia é uma dádiva, o Sho-
pping China vem agradecer 
a parceria que juntos temos, 
e agradecer pelo empenho 

de toda a equipe, em especial a você Cris que em pouco 
tempo com seu carisma contagiante faz toda a diferença 
pra que esse programa seja cada dia mais brilhante en-
trando cada vez mais nas casas dos seus telespectadores. 
Parabéns ao programa Qualidade de Vida, que mais dé-
cadas venham e possamos comemorar juntos essa  linda 
parceria...Vc merece todo o sucesso do mundo!!!" Victor 
e equipe @shoppingchinaimportados

Falar de você Cris é falar de energia muito 
boa. Você ajudou a nossa empresa, levan-
tando nosso astral mesmo quando as coi-
sas estavam difíceis, sua energia nos traz 
amor e paz. Indicaria você pra qualquer 
pessoa, você é muito serena, muito realista.  
As empresas as quais você abraça crescem, 
por que você insiste em coisas que a gente nem 
queria, porque você sabe o que é bom. Sou 
muito grato por sempre insistir pra que eu fa-

lasse em público, hoje eu até me surpreendo com a facilidade que tenho. 
A SI importados é o que é hoje também graças a você.  Através da 
sua divulgação conhecemos muitas pessoas importantes que nos 
levaram a conhecer novas pessoas, mais importantes ainda! Além de 
tudo isso, você ainda é muito profissional, nos incentiva a ser cada vez 
mais profissional. Agrademos por fazer parte da nossa família! Grande 
abraço, está no meu coração!" Júnior Pires, empresário, @siimportados
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ARMAZÉM FIT STORE
O armazém Fit Store é uma loja de produtos naturais uma fran-
quia e traz produtos voltados para uma alimentação funcional, 
Fit e vegana, e já no seu início em Cascavel pode contar com o 
apoio e parceria incrível do programa Qualidade de Vida, podendo 
dessa forma estar presente na casa e na vida de muitas pessoas 
que acompanham o programa e buscam uma vida saudável e mais 
equilibrada, através 
das dicas oferecidas 
pela Cris. Parabéns 
Cris pelos 10 anos de 
programa e de suces-
so, você é uma pes-
soa encantadora que 
apoia, motiva e eleva 
as empresas e as pes-
soas a sua volta com 
alegria e energia con-
tagiante, e certamente 
será sucesso sempre e 
em qualquer lugar.

Em consonância com a agenda 2030 para o desenvolvimento susten-
tável da ONU, construída pelos maiores pesquisadores e especialistas 
do mundo, queremos utilizar este espaço privilegiado da televisão 
para levar ao conhecimento da população toda ação e movimento 
positivo de pessoas, empresas e organizações em torno dos 17 Obje-
tivos de Sustentável (ODS).

As ODS são metas globais as-
sumidas por 193 países para 
transformar nosso mundo 
em um lugar melhor, a partir 
do equilíbrio entre as três di-
mensões do desenvolvimen-
to sustentável: a econômica, 
a social e a ambiental. Estes 
objetivos estimularão a ação 
para os próximos 15 anos em 
áreas de importância crucial 
para a humanidade e para o 
planeta. Saiba mais nacoesu-
nidas.org.

Em entrevista com Nelton Friederich, 
embaixador das ODS no Paraná.

No quadro Esporte e Aventura foi 
um prazer ter o @rafaelpinz_para-
motor participando do programa. 
Eu que adoro o vento, pude rea-
lizar o sonho de voar pelas lindas 
paisagens do lago de Cascavel e 
de Salto del Guiará, sobrevoamos 
inclusive o @shoppingchinaim-
portados. Tudo conduzido por um 
instrutor qualificado e capacitado 
que conduz o esporte de forma se-
gura e muito prazerosa. Rafael Pinz 
é referência também em vendas e 
manutenção de equipamentos de 
Paramotor para todo o Paraná. 

"O brilho dos olhos da Cris, a ternura 
na voz e a energia das palavras trans-
bordam a bondade e a generosidade 
que ela tem no coração! Desde o pri-
meiro momento a gente se encanta 
com ela e com a capacidade que ela 
tem de mover o mundo para propor-
cionar o bem. Através dela e do pro-
grama, as crianças e os adolescentes 
do Cemic tem tido a oportunidade de receber os presentes de Natal que solici-
tam através das cartinhas para o Papai Noel, pois ela movimenta amigos e par-
ceiros para que proporcionem a realização dos pedidos expressos nas cartinhas. 
Comemorar esta data é muito justo, é merecido, pois é o resultado de trabalho 
e dedicação constantes. Parabéns! Que venham muitos outros anos, muitas ou-
tras comemorações!" Márcia Bresolin, CEMIC

“Quero parabenizar  essa mulher 
maravilhosa onde comemoramos 
10 anos programa Qualidade de 
Vida. E dizer quem em nome do Ate-
lier finos traços desejamos sucesso 
esplendoroso e onde  sempre com 
muito carinho elaboramos um vesti-
do lindo  para cada evento especial 
para nossa Diva. Parabéns e muito 
sucesso. Beijos”. Cida Santos, Ateliê 
Finos traços 

#equipe @programaqualidadevida
produção @danibraz13, apresentação e produção 
@crisqualidadedevida, imagens @emerson_luizf e 
edição @ojeanmichel.

“Acredito que eu tenho  propriedade para falar sobre Programa Qualidade de Vida e da Cris. 
Eu fui produtora dela por alguns anos, estive na primeira gravação e desde então, minha admi-
ração por ela, só aumentou! Sempre com alto astral e simpatia a Cris consegue apresentar de 
uma forma leve e impecável. Vi o programa crescer e sinto muito orgulho disso. Após 10 anos, 
continuo sendo sua telespectadora e fã. Que venha mais uma década de muito sucesso para 
você!” Aline Gobi, ex produtora do programa. 

“Parabéns a Cris e a toda equipe do Qua-
lidade de Vida! São 10 anos levando infor-
mação de qualidade e entretenimento. Te-
nho orgulho de durante todo este tempo 
ser parceiro deste programa tão especial. 
Gratidão por poder fazer parte de tudo 
isso!” Eron Zeni, fotógrafo. 

Dentro do quadro Beleza e Auto Estima queremos fazer um agradecimento especial para todos que contribuíram com as produções 
do programa, prezando sempre pela impecabilidade das imagens tanto dessa apresentadora, quanto das modelos e convidados 

Comemoração pelos sete anos do Programa Qualidade de Vida, 
Cris veste Ateliê Finos Traços. 

“ Q u e r e m o s 
agradecer em 
nome da Lou-
cos e Santos e 
da Jorge Bis-
choff a nossa 
p a r t i c i p a çã o 
no programa 
Qualidade de 
Vida, por dois 
anos consecu-

tivos, onde pudemos levar ao ar todos os 
lançamentos desses estilistas maravilhosos 
que temos o prazer de representar aqui na 
cidade. Mandamos um beijo para a Cris, de 
quem gostamos muito e desejamos que ela 
tenha ainda mais sucesso!” Adinéia Lacer-
da, empresária. 

“Passando para cumprimentar essa 
data tão especial e dizer que seu 
trabalho é incrível. Obrigada pela 
parceria desses anos. A Sta. Greta 
tem orgulho de participar da irra-
diação de Luz que é você. Energia e 
Amor é o mínimo que podemos de-
sejar. Gratidão é nosso sentimento 
por tanta dedicação. Parabéns... 
Namastê!” Equipe Sta. Greta

Foto da capa: @eronzeni/
produção/@studiorubemborges
Cris veste: @stagreta

@studiorubemborges
@lucasmaculam
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“Falar do gente de qualidade, é ani-
versariar uma vida pra mim… Amigas 
da vida inteira, da infância, cantáva-
mos nos muros da casa, mas também 
ali vi a Cris declamar seus sonhos, e ao 
decorrer até aqui, realizar todos eles! 
Obstinada, carismática, firme e a do 
mais belo sorriso! Gente de qualida-
de! Amo você! Vida longa ao progra-
ma!!!” Giovana Zotti, atriz, cantora e 
amiga.

"10 anos não são 10 dias. Parabéns pela Qualidade não só de Vida…" 
Jorge Guirado, Diretor da Catve

“Cris!!! Parabéns pelo seu trabalho, pela sua garra, pelo seu programa! A for-
ma incansável que você se dedica ao “Qualidade de Vida” é digna de admira-
ção e respeito! És a autora da sua linda história que escreveu com zelo, brilho, 
luz, esmero e muita vibração boa... Queridona , sua trajetória é de sucesso... 
Cuida de cada detalhe, cada cliente, cada pauta com primor e amor! Parabéns 
por uma década de “qualidade de vida”. És uma pessoa do bem! Te admiro!”  
Eliane Mendonça, Diretora de jornalismo da CATVE.

“Tão meiga e tão forte! Ser de luz. Pura elegância, trabalhadora e gentil. Sorriso con-
tagiante. Boas vibrações e paz, é o que ela nos traz. Que sorte a nossa!” Vanice Fioren-
tin, apresentadora da CATVE.

“Na vida cada um tem sua missão, mas nem 
todos as desenvolvem com tanto amor e de-
dicação como você! Sou grata por existirem 
pessoas como você no mundo, que lutam em 
prol de uma vida melhor e espalham amor e 
alegria. Obrigada Cris por iluminar nossas vi-
das! Parabéns pelos 10 anos de programa!” 
Dra.  Cláudia Spinassi, Juíza de Direito e Coor-
denadora do projeto APAC de Cascavel.

“Cris, justa e merecida home-
nagem, que continue trilhan-
do o caminho do sucesso!” 
Felipe Gonzalez, Presidente do 
Visit Iguassu

“Quero parabenizar o “Qualidade de Vida” 
pelos 10 anos, programa que eleva seu par-
ticipante ao seu patamar máximo. Termos 
orgulho de ter feito parte da família qua-
lidade de vida e a partir da nossa partici-
pação no programa, atingimos um público 
diferenciado que passou a confiar na nossa 
empresa pela credibilidade que o progra-
ma traz”. Elthon Notoya, Notoya Veículos

“Cris parabéns 
pelos 10 anos 
história, sucesso 
e qualidade de 
vida, você tem um 
poder muito lindo 
em transformar 
vidas. Amo muito 
você como pessoa 
e a forma como 
você trabalha, 
acredito que o 

mundo só será melhor quando trabalharmos com amor 
e gratidão, uma década de trabalho é muito significa-
tiva para você, mas pode ter certeza que serão muitas 
outras, sua energia é maravilhosa e deve ser espalhada 
para o mundo todo. Fico muito grato em poder descre-
ver estas simples palavras para um pessoa de tanta luz 
como você. Namaste!” Alexandre Bonadiman, sócio da 
@bonadiman, especialista em Mega Hair.

 “O que dizer de um programa que vem gerando ao longo des-
ses dez anos, um conteúdo de qualidade,  levando aos seus 
clientes o que existe de melhor em produtos e dicas para saúde 
e bem-estar?!!!  Em primeiro lugar quero deixar aqui registrada 
a minha admiração e meus parabéns à querida amiga Crislaine 
Branco, que é a responsável por nos proporcionar esse incrível 
programa,  e o meu desejo de que, cada dia tenhas mais sucesso 
em toda a sua trajetória. Como cliente e  amiga, externo  minha 
gratidão pelas dicas fornecidas através do Programa Qualida-
de de Vida e pelas parcerias até então formadas!!! Namastê”. 
Andrea Amaral, telespectadora e amiga

“Minha amiga querida!! Parabéns 
pelos 10 anos do seu Programa! Eu 
enquanto sua contadora mas princi-
palmente como sua amiga te desejo 
o melhor em sua vida! Cada dia mais 
sucesso e que sua estrela continue bri-
lhando cada dia mais!” Sivonei Gairdaji.

“É uma enorme satisfação poder fazer parte  de um pedacinho 
destes 10 anos de trajetória do Qualidade de Vida. A experiên-
cia de participar do programa  quando estava à frente da loja 
Aramis Mens Wear foi sensacional e ficou marcada na memó-
ria e no coração. Não tem como falar de momentos especiais 
sem citar a criadora deste programa que tem uma luz e uma 
energia incrível, Crislaine Branco, confesso que tenho um amor 
especial por ela. Cris é a personificação da felicidade, pois quan-
do estamos com ela nos sentimos radiantes! Sucesso sempre!”  
Cássio Karamazof, empresário.

“Primeiramente gostaria de parabenizar a Cris pelos 10 
anos de Programa Qualidade de Vida. Sabemos que nos 
dias de hoje, com o avanço das redes sociais, é muito 
difícil manter um programa de televisão no ar por tan-
to tempo, no entanto, a Cris sempre soube envolver seus 
telespectadores na programação da TV. Como cliente que 
fui por quase 4 anos, à frente da Langaro Calçados de 
Cascavel, só tenho a agradecer pelo ótimo trabalho feito 
junto a empresa. Seus eventos sempre movimentavam 
muito a cidade. Não poderia ser diferente pelo seu ca-
risma, competência no que faz e principalmente na ener-
gia que coloca em tudo que se compromete a fazer. Mais 
uma vez, parabéns pelos 10 anos sempre no ar”. Renata 
Filipin, empresária, amiga e telespectoradora 

“Nós do Galetto's Resturante agradece-
mos à Crislaine Branco e ao Programa 
Qualidade de Vida pela oportunidade de 
poder fazer parte dessa trajetória mara-
vilhosa, pois sabemos que se manter com 
sucesso por 10 anos só poderia ser fruto 
de muito profissionalismo e carisma. Pa-
rabéns!”

"Parece que foi ontem 
que conheci esta me-
nina, hoje mulher de 
fibra. E acompanhei 
de perto sua luta para 
se impor como apre-
sentadora de alto ní-
vel. Ao completar 10 
anos, hoje na CATVE 
, atinge um momen-
to marcante em sua 
carreira, que com 
certeza está sendo 
abençoada por Deus. 
Parabéns Cris!" Paulo 
Sciarra, empresário. 

"Você a cada dia é uma luz que irradia maravilhosas 
flechas de amor, direcionamento e alegria em nossos 
corações que lhe assistimos, que lhe admiramos, so-
mos suas amigas e parceiras de vida, que gostamos de 
ver o seu brilho, a sua luz no cenário da vida, chama-
do Qualidade de Vida. O cenário da vida que mostra o 
melhor, que direciona a todos com muito amor e cari-
nho, que transmite a mais verdadeira notícia e dire-
ciona com transparência o melhor caminho, que nos 
mostra como não desistir do nosso amanhã e também 
leva alegria para dentro dos nossos lares e de nossos 
caminhos. Com seu charme e elegância nos mostra 
que, acima de tudo, podemos ser brilho, luz, confiança 
plena e que podemos dar o nosso melhor sempre, a 
cada dia. Por esse motivo eu lhe parabenizo com os 
olhos cheios de amor, aplaudindo sua conquista, nos 
longos anos de sua caminhada, pois sua luz só irradia 
e só aumenta, as suas colocações só nos encantam, a 

sua pessoa só nos faz bem. Com todo amor, carinho e admiração, desta que lhe vê com os 
olhos de luz". Nanci Scartezini.

“Parabéns à Cris e ao Programa Qualidade 
de Vida, vocês são muito importantes pra 
nós aqui na Leão Lustres e queremos co-
memorar esse momento junto com vocês!” 
Leão, empresário.
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TURISMO &
DESTAQUES

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

cristinaliraturismo

Blog Turismo por Cristina Lira

 HOTEL QUALITY SUITES ALPHAVILLE 
Nova área de eventos externa, espaço 

estará disponível para locação a partir de dezembro 
e terá consultoria da equipe de eventos do hotel

HOTEL QUALITY SUITES 
ALPHAVILLE TERÁ NOVA ÁREA

 DE EVENTOS EXTERNA
Espaço estará disponível para locação a partir 
de dezembro e terá consultoria da equipe de 
eventos do hotel Barueri e a região poderá 
contar com mais uma opção de local para a 
realização de festas e eventos. Em dezembro, 
o hotel Quality Suites Alphaville, administrado 
pela Atlantica Hotels, inaugura mais um espa-
ço, dessa vez em área externa.
O local tem aproximadamente 300m² e con-
ta com uma cobertura de 120m², sendo ideal 
para a realização de eventos sociais, show 
rooms de produtos e equipamentos e qualquer 
outro tipo de evento que priorize um local com 
espaço amplo e ao ar livre.
“Possuíamos uma área ociosa na parte externa 
do prédio e havia interesse de vários 
clientes em relação a esse espaço. Fize-
mos um investimento para que ajustes 
fossem realizados e a área se tornasse 
perfeita para atender eventos com o 
padrão de qualidade que já estamos 
acostumados a oferecer”, explica Tiago 
Miranda, Gerente Geral do Quality Sui-
tes Alphaville.
Para que a experiência seja ainda mais 
completa e de qualidade, o hotel dis-
põe de uma equipe que se responsa-
biliza por toda a execução do evento, 
com locação de equipamentos audio-
visuais e toda parte gastronômica, con-
tando com a qualidade dos pratos do 
restaurante que funciona em suas 
dependências e ainda com apoio dos 
restaurantes dos hotéis Comfort Suites 
e Radisson Alphaville, que  fazem parte 
da mesma rede hoteleira em Barueri.
Para mais informações sobre a realiza-
ção de eventos e locação do espaço, os 
contatos são: 
(11) 2137-4300 ou pelo e-mail: 
eventos1.qsa@atlanticahotels.com.br

B&B HOTELS INAUGURA SEGUNDO 
HOTEL NO RIO DE JANEIRO

Estabelecimento fica em Copacabana e atende 
o conceito custo-benefício oferecido pela rede 
em todo o mundo.
A rede europeia B&B Hotels inaugurou, no dia 
01 de outubro, mais um estabelecimento no 
Rio de Janeiro. O B&B Hotels Copacabana Pos-
to 5 conta com 96 apartamentos, um rooftop 
cartão postal e apartamentos com vista para o 
mar. Os hóspedes estão a apenas alguns me-
tros do mar, em uma das praias mais badala-
das da cidade, Copacabana, conhecida como a 
princesinha do mar.
O hotel segue o conceito custo-benefício, ofe-
recendo aos hóspedes qualidade, atendimento 
diferenciado, design, conectividade e flexibi-
lidade, tudo a um valor justo. “A B&B Hotels 

J A Z Z  A O  V I V O  N O
B O U R B O N  C A T A R A T A S
D O  I G U A Ç U .
Todas as sextas feiras uma noite
agradável para hóspedes e moradores
da cidade.

C A R D Á P I O  E S P E C I A L  D E  D R I N K S
E  P E T I S C O S  -  D A S  2 0 H  À S  2 3 H

AV. DAS CATARATAS, KM 2,5
FOZ DO IGUAÇU - PR
RESERVAS.CATARATAS@BOURBON.COM.BR

BOURBON.COM.BR

F A Ç A  S U A  R E S E R V A  |   ( 4 5 )  3 5 2 1 - 3 9 0 0  

* N Ã O  S E R Á  C O B R A D O  C O U V E R T  A R T Í S T I C O ,  S O M E N T E  O  Q U E  F O R  C O N S U M I D O .  R E S E R VA S  M E D I A N T E  D I S P O N I B I L I D A D E .

busca entregar aos hóspedes, que viajam a tra-
balho ou lazer, o essencial para uma experiên-
cia inesquecível, sem custos elevados”, afirma 
Rodrigo Tort, gerente comercial da B&B Hotels. 
Os hóspedes podem, ainda, usufruir da rede 
wi-fi de alta velocidade.

O B&B HOTELS COPACABANA POS-
TO 5 FICA NA AV. NOSSA SENHORA 

DE COPACABANA, 1.256.

SOBRE A B&B HOTELS
Com mais de 490 unidades distribuídas pela 
Europa, a B&B Hotels chegou ao Brasil em 
2016. Atualmente, possui unidades em terri-
tório nacional, sendo as primeiras em São José 
dos Campos e Uberlândia.  
De origem francesa, a rede foi criada em 1990 

e tem como conceito a estrutura 
“econochic”, que foca em oferecer 
modernidade e conforto em sua 
estada. São hospedagens econô-
micas com design e qualidade, 
focadas somente naquilo que é 
essencial aos hóspedes: camas 
confortáveis, conforto acústico e 
térmico, TV a cabo, Wi-Fi rápido, 
um bom café da manhã, além de 
ser pet friendly para cães e gatos 
de até 14 quilos.
Trazendo ao Brasil a mesma origem 
e conceito estabelecidos na rede 
internacional, a B&B tem como 
objetivo oferecer um preço justo, 
recebendo viajantes a trabalho e 
a lazer que estejam em passagem 
pela cidade e que dão prioridade 
ao bom custo-benefício.
Unidades Europa: França, Itália, 
Alemanha, Espanha, Polônia, Re-
pública Checa, Áustria e Suíça.
Unidades Brasil: São José dos Cam-
pos, Uberlândia e Rio de Janeiro.



Nova Fase  | 3938 |  Nova Fase

6 anos
do Atelier Gabriella Zeferino

MADRINHAS COM VESTIDOS DE TONS IGUAIS
A escolha dos padrinhos de casamento é um momento
muito importante para os noivos, afinal essa escolha 
sempre vem com muitos anos de amizade, alguém 
muito especial que faz parte da vida do casal, a noiva 
sempre planeja tudo nos mínimos detalhes, convites, 
decoração e hoje é comum que ela escolha o tom dos 
vestidos das madrinhas. 
Essa escolha de tons iguais traz alguns contratempos, 
afinal, até o tipo de tecido influencia no tom do ves-
tido. Mas para aquelas noivas que não abrem mão de 
que seja tudo perfeito, exatamente a mesma cor, nós 
indicamos a confecção de primeiro aluguel, onde a 
noiva junto com as madrinhas escolhe o tecido, e os 
modelos são confeccionados de acordo com o gosto de 
cada uma, respeitando o seu gosto pessoal e a modela-
gem ideal para cada madrinha.
A nossa noiva Carmen Cristina Carniel, junto com cinco 
de suas madrinhas optou por esse modo de confecção, 
onde todas as madrinhas usaram o mesmo tecido, para 
diferentes modelos. O resultado ficou lindo e muito 
harmonioso, como a noiva sonhou. 

(45) 4100-2535  |  (45) 99974-7070
Rua Rio de Janeiro - 577, Centro

Cascavel - Paraná
www.ateliergabriellazeferino.com.br

   Atelier Gabriella Zeferino
   @ateliergabriellazerino45
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SEU CANAL DAS TRÊS FRONTEIRAS
Patricia Limah

 patricialimahoficial
 Patricia Limah

beminparaguay
Bem in Paraguay
Bem in Paraguay

O evento que está na sua 4º edição, desta vez apostou em uma temática de 
deserto e conseguiu movimentar a tríplice fronteira. Parabéns a todos os organi-
zadores. Que venha a 5º edição. NA FOTO ABAIXO: Cristiano Vitorassi, Luiz Silvério, 
Marcelo Santos, Martin Venero, Carla Sucolotti e Nathalia Alves.

SUMMER FASHION
MAIS UMA EDIÇÃO WEEKEND COM ÊXITO

Sandra Solano  - show/fashion

Rafa Kalimann e Patrícia Limah - lindas

Anielly e Gabriel Silvério

Nathalia Alves
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Fundada em 2014 com objetivos de desen-
volver saúde, beleza e autoestima, a Clíni-
ca do Cirurgião Plástico Dr. Diego Rovaris 
tem como missão atuar na área de Cirurgia 
Plástica Estética e Reparadora, no intuito de 
melhorar a qualidade de vida, em busca da 
harmonia entre saúde e beleza. Na área de 
cirurgia plástica estética, busca realçar a be-
leza e melhorar o contorno corporal e facial. 
Na área reparadora, o objetivo é restaurar 
a função e devolver o paciente ao convívio 
social.
Juntamente aos inúmeros procedimentos 
cirúrgicos, a clínica do Dr. Diego Rovaris ofe-
rece tratamentos estéticos, não invasivos ou 
minimamente invasivos, para pacientes que 

não necessitam ou não desejam submeter-
-se à uma cirurgia.
Hoje, a Clínica do Dr. Diego Rovaris mantém 
com total segurança e conforto os mais pro-
curados tratamentos estéticos faciais e cor-
porais, que incluem:

• Abdominoplastia
• Redução de Mama
• Prótese de Mama
• Reconstrução de Mama (pós câncer de 

mama)
• Correção de Ginecomastia (mama mas-

culina)
• Prótese de Peitoral Masculinas
• Lipoaspiração e Lipoescultura

• Cirurgia Pós-Bariátrica
• Cirurgia Íntima
• Cirurgia de Face
• Cirurgia de Nariz
• Cirurgia das Pálpebras
• Orelha de Abano
• Retirada de Sinais e Tumores de Pele
• Correção de Cicatriz
• Tratamento de Queimados
• Botox e Preenchimento

EDIFÍCIO UNIQUE OFFICE
Rua Minas Gerais, nº 1932 - Sala 1206 
Centro - Cascavel - PR
(45) 3035-1099 / (45) 99841-6789

CORPO &

Dr. Diego Rovaris
Cirurgião Plástico
CRM/PR 31944 RQE 17706
diego.rovaris@gmail.com

drdiegorovaris

drdiegorovarisBELEZA

Membro Especialista
da Sociedade Brasileira

de Cirurgia Plástica

fotos por Edu Freire
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ESTÉTICA &

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

clinica.aesthetic

Aesthetic Estética e Bem EstarSAÚDE

CARBOXITERAPIA
Este é um dos tratamentos mais procurados para o tratamento de 
estrias, gordura localizada e CELULITE. A técnica, que se popularizou 
no Brasil há pouco mais de 10 anos, vem se mostrando além da 
‘moda’ dos tratamentos estéticos e, sim, uma ótima opção entre 
as terapias mais eficazes no combate as disfunções citadas, aliada 
à atividade física, boa alimentação e ingestão de água, almejando 
melhores resultados.

CARBOXITERAPIA NO TRATAMENTO DA CELULITE
A carboxiterapia é um 
excelente tratamento 
estético para reduzir a 
celulite, localizada no 
bumbum e na parte 
posterior e interna das 
coxas. Esse tratamento 
consiste em aplicar 
o CO2 na pele, o que 
produz resultados 
satisfatórios na redução 
da gordura localizada e 
no aumento da firmeza 
da pele nestas regiões, 
deixando o bumbum 
‘lisinho’ e a pele mais 
firme, eliminando a 
aparência de ‘casca 
de laranja’, típica da 
celulite.

Tratamento de estrias, gordu-
ras localizadas e CELULITE: 

TÉCNICAS QUE SE POPULARIZARAM NO BRASIL!

 Sculptra ® (PLLA) é um material injetável da marca 
Galderma mundialmente conhecido. É um dos 
tratamentos mais eficientes  do mercado para quem 
deseja ativar a formação de colágeno da pele, já que 
aumenta em até 400% a produção depois de aplicado.

Para quem é indicado?

  Sua indicação é para  homens e mulheres que 
desejam rejuvenescer a pele, tratar ou prevenir. O 
procedimento é indicado para pessoas que 
apresentam perda de volume da face em decorrência 
de grande emagrecimento ou até mesmo para 
corredores e atletas. 
  Os resultados são surpreendentes e eficazes. Em 
apenas uma sessão já é possível ver resultados.

 Além de tratar a flacidez, o Sculptra ® faz com que a 
produção de colágeno seja acelerada, aumentando a 
espessura da pele e suavizando as linhas de expressão 
do rosto. Além disso, corrige o contorno da face, de 
acordo com o seu objetivo.

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

@atelieodontologicoanafranco

O tratamento de CARBOXITERAPIA é indicado inclusive para o pós 
parto, pois possui poucas contra indicações.

DICAS PARA O VERÃO COM PERNAS MAIS LISAS
A carboxiterapia pode ser aliada com outras terapias a fim de obter 
uma maior eficácia nos resultados.

No protocolo de redução de CELULITE e FLACIDEZ, a união de DRE-
NAGEM LINFÁTICA MANUAL  e RADIOFREQUÊNCIA intensificam os 
efeitos, produzindo um aspecto mais liso e firme para a pele devido 
ao estímulo da produção de colágeno.
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“A gente nunca faz sucesso sozinho”. 
Assim definiu grande parte da vida o mais 
novo cidadão honorário de Foz do Iguaçu, 
empresário Vilmar Andreola. Ele recebeu a 
honraria no último dia, 19, em sessão solene 
da Câmara Municipal e com o plenário 
lotado de autoridades, Prefeito Chico Brasi-
leiro, familiares e amigos, dentre eles Jorge 
Samek, Ex-Diretor Geral de Itaipu. Casado 
com a vereadora Nanci Rafagnin Andreola e 
pai de três filhas, ele reside desde 1977 em 
Foz do Iguaçu, onde construiu a história e 
também ajudou a pavimentar os rumos da 
cidade e do turismo. A honraria foi proposta 
pelo Presidente da Câmara, Vereador Beni 
Rodrigues e aprovado por unanimidade.
No seu pronunciamento, o prefeito Chico 
Brasileiro disse que, “não poderia faltar 
neste momento de reconhecimento. Essa 
homenagem representa a expressão verda-
deira de uma história dedicada a construir 
Foz do Iguaçu”. destacou o prefeito.

Na opinião do prefeito, “Vilmar é uma das 
pessoas essenciais à vida. Ele trabalha com 
amor e transmite essa empolgação a todos 
nós. É um homem de fazer, abraçar causas, 
se empenhar naquilo que acredita. Hoje a 
Câmara entrega um título absolutamente 
merecido. Vocês acreditaram e souberam 
plantar uma Foz do Iguaçu que hoje estamos 
colhendo os frutos. Foram baluarte de uma 
história que merece ser contada. A cidade 
entrega o título de extremo merecimento 
para o povo da cidade que você ajudou a 
construir. Siga em frente, meu amigo”.

“TEMOS MUITO A AGRADECER”
O proponente da honraria e Presidente da 
Câmara, Beni Rodrigues, afirmou: “Estou 
muito feliz de ter proposto esse título a você 
Vilmar. Vejam quantos amigos ele tem e 
que estão presentes neste dia. Você é um 
guerreiro, Vilmar, temos muito a agradecer”, 
enalteceu Beni.
Durante a solenidade foi exibido um vídeo 
em que as filhas, esposa, outros familiares e 
funcionários contaram um pouco da história 
e vivencia com Vilmar Andreola. A soleni-
dade contou com apresentação do músico 
Guto Resende.

“FOZ É A CIDADE QUE AMO 
E ESCOLHI PARA VIVER”

Após receber o Título das mãos do Presi-
dente da Câmara, Beni Rodrigues, o agora 
cidadão honorário Vilmar Andreola externou 
sua gratidão. “Agradeço a Câmara, todas as 
autoridades presentes, amigos de Brasília, 

Cidadão Honorário 
de Foz do Iguaçu

VILMAR ANDREOLA

VILMAR ANDREOLA - discursa em 
agradecimento ao título recebido em soleni-
dade que lotou a Câmara de Vereadores de 
Foz do Iguaçu, Oeste do Paraná

Santa Catarina, Curitiba, em especial Beni 
Rodrigues que me propôs esse título e teve 
aprovação unânime deste Poder. Serei grato 
por todos vocês em toda minha vida”.
Andreola também expôs o amor pela cidade. 
“Ser cidadão honorário de Foz, a cidade que 
amo e escolhi para viver há 45 anos é um 
orgulho que jamais vou esquecer em toda 
minha vida. Acho que na vida você nunca 
faz sucesso sozinho. Minha vida foi difícil, 
sem estudo, filho de carpinteiro, mas, de 
repente, venho a Foz, com 20 anos de idade. 
Neste local onde hoje é a Câmara, aqui 
meus sogros construíram uma churrascaria. 
Minha sogra plantava e colhia agrião aqui. 
A Nanci, minha esposa, vendia porque eles 
precisavam de dinheiro. Um dia vim até essa 
churrascaria. Estava almoçando e passou 
uma garota de 15 anos. Eu disse que ela ia 
ser minha esposa”, revelou.
E acrescentou: “Para ter sucesso na vida, é 
preciso ter gente que vai junto. Amigo é isso. 
Nos piores momentos das nossas empresas 
que foi na década de 1990. Essa família 
que me criou desde os oito anos de idade, 
nos socorreu no pior momento, quando 
não tínhamos turistas, eles foram parceiros 
nossos. Eu fui borracheiro em Matelândia, 
nunca neguei minhas origens. E hoje ser 
cidadão honorário é um dia que nunca mais 
vou esquecer  na vida e tenham certeza que 
isso vai me transformar em uma pessoa 
melhor”, concluiu Andreola.

VIDA DE DEDICAÇÃO E SUPERAÇÃO
Vilmar Andreola tem uma atuação de suces-
so e destaque no ramo hoteleiro. Foi eleito 
vereador pela primeira vez em 1992. Seu tra-
balho e dedicação fizeram com que estivesse 
no cargo por mais dois mandatos, em 1997 e 
2001. Muitos projetos de sua autoria ficaram 
marcados, como de grande relevância para a 
população.
Em 1999, Vilmar assumiu a presidência da 
Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, e foi o 
responsável pela aquisição do prédio onde 
até os dias de hoje se encontra a Casa de 
Leis do município, antigo Banco Nacional. 
De 2004 a 2018, Vilmar também ocupou a 
Vice-Presidência do Sindhotéis – Sindicato 
de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares 
de Foz do Iguaçu. O empresário é natural 
de São Valentin – RS, nascido em 20 de no-
vembro de 1948. Morou em alguns lugares 
do Paraná até conhecer a esposa, Nanci Ra-
fagnin Andreola, com quem tem três filhas, 
Ellen, Kellen, e Suellen, e é avô de Fiorella e 
Maria Antonia.
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