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N o v o s  t e m p o s, 
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Duas novas pontes entre Brasil e o Paraguai.
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O crescimeto nos últimos dez anos do siste-
ma cooperativista mundial, brasileiro e para-
naense, em especial do Oeste do Estado, ex-
põe uma musculatura consistente, empolga e 
alavanca números impressionantes que des-
pertam para uma série de atividades que tem 
no agronegócio, uma enorme porta aberta 
para abastecer o mundo.
Quem sabe muito sobre este tema, é o presi-
dente da Lar Cooperativa Agroindustrial, Iri-
neo da Costa Rodrigues, nosso entrevistado. 

Nova Fase - Como é ser parte fundamental 
do desenvolvimento de tantas áreas de atu-
ação como nos pequenos, médios e grandes 
produtores em torno da Lar Cooperativa? 
Irineo Rodrigues - Na área onde a Lar atua, 
de fato a cooperativa faz uma diferença mui-
to grande para os pequenos agricultores na 
medida em que foram criadas atividades que 
viabilizam os pequenos proprietários. Para 
isso tivemos que empreender, fazer indús-
trias para sustentar essas atividades de diver-
sificação, como indústrias de rações, plantas 
frigoríficas de abate de frangos, enfim, várias 
atividades. Isto se aplica com o mesmo trata-
mento, guardada as devidas proporções,  aos 
médios e grandes associados da Lar. 

NF - Qual é o retorno para a Cooperativa 
em termos econômicos-financeiros?
Irineo Rodrigues - O retorno para a Lar é que 
nós temos milhares de agricultores que estão 
aumentando sua produção, e agregando va-
lor e renda. A Lar trabalha com um volume 
grande, tanto que o faturamento no ano de 
2019 chegou a R$ 6,949 bilhões, o que di-
minui custos e gera um resultado positivo. E 
parte desses resultados positivos voltam aos 
associados como complemento de preço.

NF - Levantamentos apontam que a Lar 
figura entre as 50 maiores instituições do 
agronegócio, sendo a 41ª em receitas de ex-
portação e a 101ª em vendas entre as 500 
maiores empresas do Brasil. O Sr., confirma 
estes números?
Irineo Rodrigues - Sim, realmente esta é 
a posição da Lar, que vem crescendo, e em 
anos recentes, cerca de 20% ao ano. Agora 
nós tivemos um crescimento em torno de 
7%, mas para 2020 devemos crescer cerca 
de 10%. E isso acontece porque a Lar se pre-
parou muito, se estruturou muito, tanto com 
novas atividades quanto em investimentos. 
Então com uma estrutura bem maior, con-
seguimos receber mais produção e oferecer 
mais insumos aos associados, o que faz com 
que o faturamento cresça ano a ano. A Lar 
tem conquistado essas posições e preten-
demos confirmá-las ou até melhorá-las nos 
próximos anos.

NF - O que a Lar representa em termos de 
abate, investimento e faturamento e como 
a Cooperativa conseguiu manter esses re-
sultados, mesmo com a crise dos últimos 
anos?
Irineo Rodrigues - A Lar fez 20 anos de avi-
cultura e é muito jovem como empresa na 
área avícola. Mas durante o ano de 2018, a 
LAR estava posicionada como a 5ª maior em-
presa do país. A Lar não tem a preocupação 
de ser a 3ª maior cooperativa do país ou a 
5ª maior em frangos. Nós temos crescimento 
em função das atividades dos nossos associa-
dos. Então na medida em que eles aumentam 
sua produção de frangos, suínos e grãos, isso 
sustenta o crescimento da Lar Cooperativa, 
o que deverá continuar nesse ritmo. Sobre o 
resultado nós tivemos o melhor ano da histó-

ria da cooperativa. Claro que esta situação se 
deu em função da Peste Suína Africana que 
ocorreu na China, que fez com que importas-
sem mais carnes, além do que, eles mantém 
um grande estoque regulador por conta da 
grande população. A Lar é exportadora de 
frangos, então isso valorizou o produto e aju-
dou no faturamento, por isso tivemos o me-
lhor resultado da história da cooperativa, o 
que deverá se repetir em 2020.

NF - Até que ponto as medidas econômicas 
do Governo Federal afetaram os projetos de 
crescimento da Cooperativa? 
Irineo Rodrigues - Afetaram de forma posi-
tiva. Na medida em que nós acreditávamos 
que viria uma mudança, a Lar não deixou 
de investir e não deixou de crescer. O novo 
governo, que vem melhorando níveis de em-
prego, baixando inflação e baixando juros, 
está nos ajudando muito e vai  continuar nos 
ajudando, porque a taxa Selic que caiu de 
14,5% para 4,5% no decorrer de um ano, fará 
com que a Lar tenha uma economia em 2020 
de cerca R$ 30 milhões em juros. Estávamos 
com esperança da vinda de um tempo me-
lhor, para corrigir o rumo de praticamente 20 
anos de governo com um viés mais socialista, 
que vem desde o  Fernando Henrique, até a 
era Dilma. Isso melhorou um pouco com o 
presidente Temer, e agora com o presidente 
Bolsonaro podemos dizer que o Brasil girou 
180° em seu rumo e isso traz uma mudança 
significativa que gera credibilidade e vai colo-
car o país na rota do desenvolvimento. 

NF - Como o Sr., descreve a importância da 
Lar Cooperativa Agroindustrial, que, além 
de destaque em desenvolvimento no Oes-
te Paranaense, atua como uma gigante na 
exportação?
Irineo Rodrigues - A Lar não chega a ser uma 
gigante de exportação, mas a produção está 
crescendo e na medida que isso acontece, 
temos mais volume para exportar, e estamos 
exportando mais ano a ano. Mas não é só 
quantidade. Nós temos que procurar atender 
o mercado com qualidade. 

NF - Quais medidas estão sendo tomadas 
para avançar mais neste promissor e com-
plicado mercado Externo? 
Irineo Rodrigues - Estamos melhorando 
ano a ano nosso mix de ofertas de produtos, 
exatamente para atender as demandas de 
pedidos que vêm daqueles que querem im-
portar do Brasil, especialmente o continente 
Asiático, como todos os continentes de modo 
geral. E recentemente a LAR avançou muito 
para o México e para a Rússia, que são impor-

RESUMO DA NOTÍCIA
Com crescimento em torno de 7%, em 2019, e 
projeto de 10% para este ano, a LAR COOPERA-
TIVA AGROINDUSTRIAL se preparou muito, se 
estruturou vigorosamente, tanto com novas ativi-
dades quanto em investimentos e prepara novas 
ações para atender um mercado que cresce em 
todas as direções.

Irineo da Costa Rodrigues tantes e significativos destinos conquistados. 

NF - E em relação à economia, a recente 
alta do dólar que disparou nos últimos me-
ses, (em especial em 2019) no que tem aju-
dado o setor cooperativista?
Irineo Rodrigues - A alta do dólar ajuda na 
medida em que nós somos exportadores. 
Ajuda nosso país, o agronegócio brasileiro e 
as cooperativas que exportam, estando a Lar 
entre essas que mais se beneficiam. Essa alta 
do dólar é fruto de uma instabilidade inter-
na e externa, não só econômica, mas política 
também. Nós estamos vendo grandes pro-
blemas nesse começo de ano, seja na conti-
nuidade da guerra comercial entre Estados 
Unidos e China, que agora está havendo uma 
trégua, mas também nesse conflito entre Es-
tados Unidos e Irã. Isso gera maior instabili-
dade, o que se reflete no dólar mais alto.

NF - Está em pauta um novo projeto ferrovi-
ário, com a possibilidade de um ramal ligan-
do Cascavel a Foz do Iguaçu. O Sr., conhece e 
apoia esta logística de transporte?
Irineo Rodrigues - Nós conhecemos, temos 
um grande interesse e torcemos muito para 
que isso aconteça. Mas a questão ferroviária 
seja indo até Foz do Iguaçu ou em direção ao 
Mato Grosso do Sul tem gargalos grandes a 
serem superados; como o trecho de Guara-
puava até Paranaguá, cuja ferrovia foi feita na 
época do Império por Dom Pedro II, e é total-
mente antiquada para as velocidades e volu-
mes de carga que temos hoje. Então é preci-
so uma solução global, resolver a situação da 
área portuária até Guarapuava e depois es-
tender com a mesma qualidade de Cascavel 
para Foz do Iguaçu e de Cascavel em direção 
ao Mato Grosso do Sul, pois uma ferrovia só 
se viabiliza se ela conseguir captar um volu-
me de cargas nos dois sentidos.

NF - Qual o maior obstáculo hoje para que a 
Lar cresça ainda mais, tanto no Brasil, como 
no exterior?
Irineo Rodrigues - Nós não temos obstácu-
los, mas temos uma preocupação: a questão 
da sanidade, que é um problema sério a nível 
global. Nós estamos vendo essa questão da 
Peste Suína Africana na China, que dizimou 
grande parte da sua produção de suínos, e 
agora eclodiu o problema da gripe aviária na 
nesse país. A sanidade é um problema sério 
que o Brasil está, por enquanto, blindado e 
a nossa região mais ainda. O Paraná se tor-
nando zona livre de febre aftosa sem vacina-
ção, tem sido uma conquista na qual estamos 
trabalhando todos juntos. Mas se fossemos 
olhar o que é prioridade, seria a logística. 
Portanto, as ferrovias. Além de termos esse 
olhar voltado para a questão da sanidade 
para que não ocorram problemas de enfer-
midades, seja Peste Suína Africana ou gripe 
aviária, enfim, essas moléstias que se um dia 

chegassem no Brasil seria desastroso para as 
empresas, para o país, para o estado e para 
os empregos.

NF - Dentro dessa premissa de crescimento, 
como presidente da Lar Cooperativa, o Sr., 
está satisfeito com a Unidade de Cascavel 
onde emprega 3380 funcionários?
Irineo Rodrigues - Esse foi um dos aconte-
cimentos extraordinários que conseguimos 
emplacar em julho de 2018, quando batemos 
o martelo e compramos aquele complexo da 
massa falida Chapecó e equipamentos do 
grupo Kaefer. Foi a melhor notícia daquele 
ano, pois em 2018 aconteceu a greve dos 
caminhoneiros, operação Carne Fraca, ope-
ração Trapaça. Os balanços foram, pode-se 
dizer, medíocres, mas a Lar se salvou pela 
aquisição dessa planta onde tinham 1.600 
empregos e estamos hoje próximos de 3.500 
empregos com viés de alta, tanto para abater 
mais quanto empregar mais pessoas. A plan-
ta que tinha habilitações para todos os mer-
cados o que era o seu grande valor e a Lar 
conservou esses mercados e está produzindo 
a pleno. A unidade trabalhava de segunda à 
sexta, e nós trabalhamos de segunda a sába-
do, seis dias por semana operando a plena 
capacidade, ou seja, abatendo 175 mil fran-
gos por dia enquanto o auge em um passado 
recente era de 145 mil frangos por dia, traba-
lhando cinco dias por semana.

NF - A Lar acabou de completar 55 anos. 
Depois de mais de meio século vencendo 
obstáculos e encontrando soluções para 
manter o crescimento e os bons resultados, 
o que o senhor espera para o futuro da Coo-
perativa e da Nação?
Irineo Rodrigues - O futuro da cooperativa 

Presidente da LAR COOPERATIVA:
3.380 funcionários só em Cascavel

está muito alicerçado com o aprendizado 
contínuo. Nós temos hoje na LAR o que cha-
mamos de LAR Universidade Corporativa que 
é para estarmos mergulhados em estudos. 
Temos programas de inovação, e estamos 
com uma iniciativa pioneira de levar esses 
programas para os associados. Para nós o 
grande desafio é melhorar constantemente 
e sermos cada vez mais competitivos. Se isso 
acontecer e tivermos uma solução melhor na 
área de logística, barateando um pouco o fre-
te ou reduzindo custos e também estarmos 
blindados para não termos a ocorrência de 
nenhuma doença, a LAR vai crescer, os asso-
ciados vão crescer e o Oeste do Paraná que 
em um passado recente era uma área expor-
tadora de matéria prima e grãos, hoje é uma 
importadora de matéria prima para o parque 
industrial do Oeste do Paraná, industrializan-
do, agregando valor, gerando riqueza e em-
pregos e aumentando também a arrecadação 
de impostos em cada município do Oeste do 
Paraná.

NF - Sobre o futuro? 
Irineo Rodrigues - Antevejo um futuro mara-
vilhoso e um campo fértil para todas as ativi-
dades do agronegócio, crescimento do setor 
cooperativista sem precedente na história. 
Mas é preciso ficarmos atentos na questão 
de preservação, nas Leis, de olho nos nossos 
representantes em nível de legislativo e exe-
cutivo e acima de tudo, manter a união nos 
bons e nos momentos de dificuldades. Este é 
o verdereiro espírito do cooperativista.

IRINEO DA COSTA RODRIGUES - Presidente da Lar Cooperativa Agroindustrial

ESPECIAL
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O ministro da Justiça e Segurança Pública, 
Sérgio Moro, voltou a defender as senten-
ças que emitiu quando era o juiz da opera-
ção Lava Jato. “Ninguém foi condenado in-
justamente, ninguém foi condenado sem 
provas”, afirmou. Moro ressaltou que a Lava 
Jato desmontou um “esquema criminoso que 
afetou a Petrobras” e que “não apenas fez fi-
nanciamento de campanha, mas serviu para 
enriquecimento ilícito”.
Sergio Moro participou na segunda-feira (20) 
do programa de entrevistas Roda Viva, da TV 
Cultura. Foi a segunda participação dele na 
atração - a primeira foi em 26 de março de 
2018, quando ainda era o juiz da operação 
Lava Jato. Na ocasião, a entrevista gerou re-
cordes de audiência à emissora.
Moro classificou como “bobajarada” e “epi-
sódio menor” o vazamento de supostas con-
versas entre ele e membros da força-tarefa 
da operação Lava Jato, como o procurador 
Deltan Dallagnol. “Nunca dei importância a 
isso”, afirmou. Moro declarou também que 
considera que o vazamento “foi usado politi-
camente para tentar soltar criminosos presos 
e enfraquecer o trabalho do Ministério da 
Justiça”.
Embora não reconheça a autoria da totali-
dade das mensagens, o ministro disse que o 
conteúdo divulgado não desabona sua atua-
ção. “Nenhuma das mensagens indica fraude 
ou conluio de qualquer espécie. Estou absolu-
tamente tranquilo”, apontou.
O ministro disse que considera 2019 “um ano 
de sucesso para área de Justiça e Segurança 
Pública”, por conta da redução “sem prece-
dentes históricos” de crimes como homicí-
dios, roubos e latrocínios por todo o país.

Em relação à divulgação de uma conversa en-
tre os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva 
e Dilma Rousseff de 2016, que levou ao can-
celamento da indicação de Lula para o cargo 
de ministro da Casa Civil, Moro voltou a dizer 
que não acredita ter errado ao tornar público 
o diálogo. Segundo o ministro, ao juiz cabe 
cuidar do que é decisivo para o processo, sem 
preocupações com impactos políticos. “Aque-
les áudios revelavam que havia uma obstru-
ção de justiça, pura e simples”, disse Moro. 
Lula foi indicado por Dilma para comandar a 
Casa Civil, mas teve sua nomeação vedada 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

ELEIÇÕES 2022
O Ministro Moro foi questionado sobre uma 
possível pretensão de se candidatar à Pre-
sidência da República. Pesquisas recentes 
apontam que ele tem índices de popularida-
de superiores ao do presidente Jair Bolsonaro 
e que registra números relevantes de inten-
ção de voto.
O ministro disse que “não tem esse tipo de 
ambição” e que “o candidato do governo Bol-
sonaro deve ser ele mesmo [Bolsonaro]”. “Os 
ministros do governo Bolsonaro vão apoiar o 
presidente”, declarou.
“Minha vida já é suficientemente complica-
da, não penso sobre daqui a 10, 15 anos”, de-
clarou Moro. O ministro indicou que, após o 
término de seu trabalho na Justiça e Seguran-
ça Pública, considera trabalhar na iniciativa 
privada ou tirar um ano sabático de estudos 
no exterior.

CONTROVÉRSIAS NO GOVERNO
O ministro disse que aconselhou Bolsonaro 
a demitir o ex-secretário da Cultura, Roberto 
Alvim, que divulgou um vídeo de inspiração 
nazista. “Foi um episódio bizarro”, declarou. 
Moro falou também que “responderia se con-
sultado” ao presidente sobre a situação do 
chefe da Secretaria de Comunicação Social da 
Presidência da República (Secom), Fabio Wa-
jngarten, que é proprietário de uma empresa 
que recebe recursos do governo federal.
Os jornalistas que participaram do Roda Viva 
também perguntaram a Moro sobre a pre-
sença no governo do Ministro do Turismo, 
Marcelo Alvaro Antonio, que se tornou réu 
sob acusação de corrupção. Para o ex-juiz, o 

fato de a Polícia Federal estar investigando 
Antonio “mostra que a PF está com autono-
mia”, e “cabe à Justiça, à Polícia Federal e ao 
presidente tomar uma decisão sobre o caso”.
Moro também disse ter uma “relação ótima” 
com Bolsonaro e negou ter passado por qual-
quer episódio com o presidente “em que os 
dois saíssem gritando” um com o outro.
O ministro defendeu o presidente ao dizer 
que Bolsonaro não ataca a imprensa. “O 
presidente está dando ampla liberdade pra 
imprensa fazer seu trabalho”, disse Moro. O 
relacionamento de Bolsonaro com os jorna-
listas tem sido marcado por sucessivos em-
bates.

JUIZ DE GARANTIAS
O ministro falou também sobre a criação da 
figura do juiz de garantias, incluída pela Câ-
mara dos Deputados no pacote anticrime 
proposto por Moro no início do ano. O ex-juiz 
foi contrário à ideia, que acabou sancionada 
pelo presidente Bolsonaro.
Segundo Moro, a Câmara “inseriu essa figura 
de maneira açodada” e sem verificar a via-
bilidade da aplicação da proposta. “Quantas 
comarcas têm um juiz só? Não sabemos”, 
declarou. O ministro disse que Bolsonaro 
sancionou a iniciativa por um cálculo políti-
co  - um eventual veto seria derrubado pelo 
Congresso.

VAGA NO SUPREMO
Moro foi questionado sobre a possibilidade 
de ser indicado pelo presidente Bolsonaro 
a uma vaga no STF - ideia que ganhou força 
a partir de maio do ano passado, quando o 
presidente disse que havia firmado um “com-
promisso” com Moro para o posto.
O ministro afirmou que considera “inapro-
priado discutir vaga quando não há vaga”. 
O próximo posto no Supremo será aberto em 
novembro, quando o ministro Celso de Mello 
completará 75 anos. Moro disse que é cató-
lico - a afirmação foi referência à declaração 
de Bolsonaro de que tende a indicar para o 
STF um jurista “terrivelmente evangélico” e 
declarou que sua prioridade é “aprofundar o 
trabalho no Ministério”.

SERGIO MORO
O senador Alvaro Dias (Podemos), que re-
tornou ao mandato após uma dura derrota 
eleitoral, conseguiu retomar seu capital po-
lítico e em 2019 foi um dos principais articu-
ladores do Congresso Nacional. Com foco no 
combate à corrupção, o senador paranaense 
tem capitaneado movimentos pela renova-
ção das práticas do Senado. Em entrevista na 
Gazeta do Povo que Nova Fase reproduz, ele 
comenta os principais projetos do Legislativo 
e tece críticas ao governo de Jair Bolsonaro.

Nova Fase - O que mudou na bancada pa-
ranaense com a saída de Roberto Requião e 
Gleisi Hoffmann e a entrada de Oriovisto Gui-
marães e Flávio Arns?
Alvaro Dias - É mais confortável você partici-
par de uma bancada unida, com pensamen-
to consensual em relação aos problemas do 
estado e do país. Isso contribui muito para a 
convivência e o resultado final do trabalho. 
Acho que foi fundamental essa unidade em 
relação a determinados temas.

NF - Seu mandato parece ainda estar muito 
ligado às questões que surgiram das mani-
festações de rua em 2013. Para o Sr., esses 
são os temas principais da representação no 
Senado?
Alvaro Dias - Meu mandato continua sendo 
o combate à corrupção. Isso tem sido a prio-
ridade já que é na agenda da sociedade a 
prioridade número um. Durante a campanha 
passada a maioria dos candidatos também 
elegeu essa prioridade para a busca do voto, 
muitos dos eleitos se esqueceram, mas certa-
mente a população não se esquece e um dia 
chegará a cobrança. Nossa atuação priorizou 
o apoio intransigente à operação Lava Jato 
e especialmente aos seus principais agen-
tes, que são os principais responsáveis pelo 
seu êxito. Da mesma forma, mantivemos o 
enfrentamento com aqueles que desejam a 
prevalência da impunidade. 

NF - Esse é um confronto permanente no 
Congresso?
Alvaro Dias - Tivemos a Lei de Abuso de Au-
toridade que faz parte desse grupo que com 
essa legislação quer intimidar aqueles que 
estão na Polícia Federal, no Ministério Públi-
co e na Justiça. Nessa mesma linha, o fim do 
foro privilegiado e a possibilidade de prisão 
em segunda instância seguem sendo temas 
fundamentais.

NF - Depois da derrota eleitoral em 2018 o 
senhor conseguiu, como líder do Podemos, 
capitanear uma nova força política dentro do 
Senado. Como foi esse processo?
Alvaro Dias - Acho que isso pode ficar como 
uma marca histórica no Senado. Com bases 
especialmente no Podemos, que contribui 
com o maior número de senadores, o mo-
vimento “Muda Senado” vem conquistan-
do algumas vitórias, no próprio Senado e 
no Congresso. No Senado nós obstruímos a 
sessão que votava apressadamente o proje-
to dos partidos, depois conseguimos mudar 

totalmente o projeto. Então realmente esse 
movimento que surgiu com o crescimento do 
Podemos e a articulação do “Muda Senado”, 
do qual participam também os outros sena-
dores do Paraná, é uma tentativa de passar 
uma nova imagem para a população, de que 
existem, sim, senadores dispostos a promo-
ver mudanças pelo país.

NF - Com esse movimento já é possível que o 
Podemos dispute espaços formais dentro do 
Senado. O senhor tem pretensões de dispu-
tar a presidência da Casa?
Alvaro Dias - Nós evitamos falar nisso, não 
colocamos como uma aspiração do “Muda 
Senado” porque não queremos que con-
fundam as coisas. Temos uma pauta, uma 
agenda, prioridades que nos unem e evita-
mos falar em pretensões pessoais para evitar 
desagregação. Assim tem caminhado bem. 
Quando chegar o momento adequado vamos 
discutir quem deve ser o candidato adequado 
de renovação dos costumes do Senado, mas 
ainda não é a hora.

NF - Qual a tua análise do primeiro ano do 
governo do presidente Jair Bolsonaro?
Alvaro Dias - Para quem tem pressa, e creio 
que a maioria lúcida do país tem pressa, o go-
verno foi muito parado em questões impor-
tantes, não demonstrou capacidade criativa, 
inovadora para propor mudanças. Por exem-

plo, terminamos o ano e o governo não tem 
proposta de reforma tributária. Insistiu muito 
na criação de um imposto – antes era a CPMF 
e agora é um imposto digital – mas certamen-
te isso não tem acolhida na população, que 
já paga imposto demais e convive com esse 
manicômio tributário.

NF - E sobre as reformas?
Alvaro Dias - Das reformas importantes, só a 
da Previdência aconteceu, mas ela foi deixa-
da praticamente pronta pelo governo Michel 
Temer (MDB).

NF - Quanto ao futuro do País?
Alvaro Dias - O governo patina e faz opção 
pelo espetáculo, o que certamente desagrada 
as pessoas mais bem formadas do país. Esse 
espetáculo grotesco, com palavreado chulo e 
agressões fortuitas, isso é o que move a alma 
desse governo – algo que não contribui para 
promover mudanças essenciais na direção do 
futuro que a população almeja.

Para Alvaro Dias, governo 
Bolsonaro “patina” e “faz 
opção pelo espetáculo”

FALA SENADOR

Alvaro Dias - senador da República 
pelo Paraná  - Líder do Partido Podemos

no Senado Federal
Por João Frey - Fonte Gazeta do Povo

LAVA JATO, JUIZ DE GARANTIAS, 
STF: A ENTREVISTA DO MINISTRO 
NO RODA VIVA DA TV CULTURA

Fonte: Gazeta do Povo – por Olavo Soares 
Fotos: Arquivo e Divulgação 

ALVARO DIAS - Senador eleito pelo Paraná, é o líder do Podemos no Congresso Nacional 

SÉRGIO MORO - Ministro da Justiça e Segu-
rança Pública no programa Roda Viva
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EDITORIAL

Mais tecnologias 
e otimismo para 2020

Empresariado brasileiro vê um campo otimista para negócios neste 
2020, e a maioria das empresas planejam investir, não importa o 
cenário político que vamos vivenciar por conta das eleições munici-
pais, que costumeiramente, afetam vários setores da economia.
Segundo o estudo, a geração e manutenção de empregos será 
prioridade para as empresas, onde 73% afirmam que vão investir 
em ampliação e treinamento de funcionários; independentemente 
do cenário econômico do país. O percentual sobe para 93%, se a 
economia brasileira crescer ao longo do ano.
Um eventual crescimento do país faria 58% das empresas aumen-
tarem o quadro de funcionários, segundo a pesquisa. No entanto, 
64% admitem diminuir o número de trabalhadores, em caso de 
retração da economia.
Outras áreas em que empresários pretendem investir são novas 
tecnologias (74%), lançamento de novos produtos e serviços (67%) 
e criar ou ampliar ações de pesquisa e desenvolvimento (58%), 
independentemente dos reflexos econômicos. Os números saltam 
para acima de 80% em todos os pontos, considerando um avanço 
mais positivo.
Observando os diversos indicadores, ficamos ainda mais animados 
e mesmo com os 35 anos que editamos esta revista Nova Fase, 
onde procuramos registrar a história e abrir espaço para entender 
e divulgar os procedimentos e momentos que marcaram indele-
velmente o comportamento da sociedade, sabemos que temos um 
longo caminho a percorrer.
Em nossas páginas você encontra também fatos que relatam a 
vida da sociedade nos mais diversos campos de ações, com ênfase 
na política, tal qual o momento exige, em função das definições 
partidárias que vão indicar nos próximo meses, os registros dos 
candidatos nas Prefeituras e Câmaras de Vereadores, e traz à tona 
o período de “engenharia política”.
Além disso, reservamos espaço para o agronegócio, para o turismo 
e para nossos colunistas e colaboradores, com opiniões e debates 
dentro de uma nova proposta de diagramação, valorizando textos 
e fotos sem perder de vista a tradição conquistada nestes 35 anos 
de circulação.
Mais uma vez, agradecemos aos leitores, assinantes e parceiros comer-
ciais e indicamos nosso portal: www.revistanovafase.com.br - onde é 
possível visualizar as edições sem perder o conteúdo e a qualidade.

3225 0011
www.realcontadores.com.br
real@realcontadores.com.br
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O Paraná vai 
mudar de fase

BAHIA FARM SHOW
A FEIRA DOS RECORDES
Luís Eduardo Magalhães - BA
Maior evento do agronegócio

SILVA E LUNA 
Com Bolsonaro
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Investe em rodovias rurais
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O crime de atentado contra a vida é o maior 
indicador apontado no Atlas da Violência que 
faz comparativos estatísticos e análises nos 
índices, informa a Assessoria de Imprensa do 
município da Lapa.
Vários são os fatores que somados resultam 

Parabéns LAPA: nenhum homicídio em 2019

PAULO FURIATTI é o prefeito de Lapa CIDADE SEGURA  - limpa e agradável para toda a população que vive em paz e harmonia

na redução dos homicídios. A elevação da CIA 
Independente de Polícia Militar à categoria 
de Batalhão, a atuação constante e eficaz dos 
serviços reservados de inteligência em con-
junto com a Polícia Civil, e a maior repressão 
e operações especiais de combate ao tráfico 

de drogas. Também merecem destaques as 
ações preventivas e a intensificação na elu-
cidação de demais delitos como roubo ou 
furto.
O último registro de homicídio na Lapa foi em 
dezembro de 2018. Manter os índices de vio-
lência em níveis baixos é fundamental para a 
atração de investimentos na cidade.
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ELEITOR ATENTO!
Entramos em ano político-eleitoral e, é 
preciso ficar, no caso dos pré-candidatos, 
atentos com o que os eleitores vão exigir; 
o que querem saber e podem apostar que 
a grande maioria, quer mesmo é opinar, 
participar de alguma forma do pleito.
Mas todo cuidado ainda será pouco e 
não se assustem com alguns momentos 
constrangedores por parte do verdadeiro 
patrão daqueles que vão, em tese, 
representar os anseios da sociedade.
A charge acima, dá uma mostra do que vem 
nesta campanha que já está nas ruas.

Parabéns
Para a Dra Erika Capobianco 
que ainda recebe carinho dos 
familiares e amigos por conta 
de sua festa de aniversário, 
comemorado em dezembro 
em Foz do Iguaçu LICENÇA PARA MATAR

Não se trata de ficção, filme 007, ações de 
Hollywood ou mesmo novela da rede GLobo. 
O presidente americano exerce com todo 
o poder que a Constituição dos EUA lhe 
assegura e os demais países que se cuidem. 
Inclusive, os aliados, quando Donald Trump 
entra em ação.

MAIS VOOS NO 
SHOW RURAL
As empresas aéreas que 
chegam diariamente a 
Cascavel, estão preparadas 
para aumentar o númeroa de 
pouso e decolagem durante 
o evento do Show Rural que 
acontece a partir do dia 02 
de fevereiro. Enquanto isso, 
um trabalho de urgência 
da Prefeitura, prepara uma 
limpeza geral nas imediações 
do Aeroporto.

POR FALAR EM SHOW RURAL
Um evento que serve também para 
encontro de amigos, parentes, empresários 
e autoridades dos mais diversos recantos e 
políticos durante uma semana.

ROBERTO E NÁDYA
Casal 110% de legal, curtiram merecidas férias no Caribe e 
já estão em atividade. Advogado Roberto Wypych e sua bela  
Nádya Carelli Wypych, cascavelenses da gema, feliz 2020.

Em Curitiba, Dr Valmir Lavinicki, do Instituto Odon-
tológico Dr Valmir Lavinicki, foi recepcionado pelo 
amigo Dr. Geninho Thomé, para participar do V 
Congresso da Neodent. Geninho é natural de Santa 
Helena, e fundador da marca Neodent. Hoje, ele 
ocupa o cargo de Presidente Científico da empre-
sa, que se associou ao grupo suiço Straumann. Por 
conta desta associação, no ano passado, a Neodent 
recebeu investimentos de cerca de R$ 50 milhões, e 
este ano os investimentos anunciados ficarão na casa 
dos R$ 70 milhões. 

Instituto Dr. Valmir Lavinicki

A SABEDORIA ESPÍRITA
Começar pelo lar, controlando palavras, gestos e 
ações, até que a conduta se torne natural. Se não 
conseguimos ser melhores em nosso lar, não conse-
guiremos ser em lugar nenhum. Pois no lar mostra-
mos quem realmente somos, já que os familiares nos 
conhecem do jeito que somos e não utilizamos as 
“máscaras” que nos colocam aptos a viver na 
sociedade ou tentar ser o que não somos.

JOSÉ IVALDECE PEREIRA
contato@revistanovafase.com.br

ETC E TAL
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BAHIA FARM SHOW
A feira dos recordes
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ESTIMADO, SOU...
... Gerson Guelmann 72 anos, nascido e mal-criado em Curitiba. Fui 
empresário, trabalhei em dezenas de campanhas políticas e acabei indo 
para a administração pública. Especialista em generalidades, conheço 
quase nada de muita coisa. No meu Blog compartilho pitadas da 
sabedoria e do humor judaicos, comento assuntos do momento e conto 
um pouco das histórias que vivi e testemunhei.
Agora, a convite da revista Nova Fase, estarei aqui todos os meses.

Rafael, um homem judeu cansado da 
vida urbana, resolveu tentar a vida como 
agricultor.
Depois de pesquisar, comprou uma antiga 
fazenda abandonada perto da cidade onde 
morava, com planos de transformá-la em 
uma propriedade próspera.
O aspecto da fazenda era desolador: os 
campos não eram cultivados há muito 
tempo e estavam cheios de ervas daninhas; 
a casa estava em ruínas e as cercas tinham 
desmoronado.
Sabendo da mudança, já no primeiro dia de 
trabalho o Rabino foi visitá-lo e aproveitou 
para abençoar a tarefa de Rafael, dizendo:
– Que você e Deus trabalhem juntos para 

HUMORISTAS JUDEUS
Jacó era casado com uma mulher que lhe 
dava ordens o tempo todo. Um dia, quando 
algumas amigas estavam em sua casa, ela 
quis mostrar o poder que tinha sobre ele:
– Jacó, vá para baixo da mesa.
Sem dizer uma palavra, ele obedeceu.
– E agora, saia daí” – voltou a dizer.
E Jacó:
– Não saio. Vou mostrar quem manda aqui.

ESPERTEZA DO RABINO
Num sábado a tarde o Rabino estava fazendo 
a habitual reunião com seus seguidores, 
quando um deles, conhecido pelo 
costume de propor questões para testar os 
conhecimentos do Mestre, perguntou:
– O senhor, que sabe de tudo, pode nos 
dizer o que Eva fazia quando Adão voltava 
tarde para casa?
E o Rabino, provando a sabedoria, 
respondeu:
– Ela contava suas costelas. 

LÓGICA
Numa noite de inverno, Salomão e Raquel 
dormiam. De repente Raquel, com voz 
sonolenta, disse:
– Salomão, feche a janela, por favor. Faz frio 
lá fora.
E ele, com preguiça de levantar, respondeu:
– E se eu fechar a janela vai ficar mais 
quente lá fora? 

AS MELHORES FRASES
* Fran Lebowitz (Frances Ann Lebowitz – 
Nova Jersey, 27/10/1950)
– O sucesso não me mudou em nada. 
Sempre fui insuportável. 

* Mel Brooks (Melvin Kaminsky – Nova York 
(EUA), 28/6/1926)
“Quebrei uma perna esquiando na semana 
passada. Felizmente não era minha”. 

* Rodney Dangerfield (Jacob Cohen – Long 
Island (EUA), 22/11/1921 – Los Angeles 
(EUA), 5/10/2004)
“Que infância eu tive… Na escola que eu 
frequentava pediram para um menino provar 
a lei da gravidade e ele jogou o professor 
pela janela”. 

* S. J. Perelman (Sidney Joseph Perelman – 
Nova York, 1/2/1904 – 17/10/1979)
“Eu lhe sugeri que fizesse uma viagem, uma 
volta ao mundo. Mas ela me respondeu 
que havia muitos outros lugares que queria 
conhecer antes”.

*  Groucho Marx (Julius Henry Marx – New 
York (EUA), 2/10/1890 – Los Angeles (EUA), 
19/8/1977)
“Ou este homem está morto, ou o meu 
relógio está parado”.

Há poucos dias, lendo um artigo sobre os be-
nefícios do hábito da “sesta”, a soneca após 
o almoço, recordei de uma histó-
ria contada pelo Jaime Lerner.
Quando o Jaime era Prefeito 
de Curitiba, o General Ernesto 
Geisel, então Presidente da Repú-
blica, esteve na cidade para uma 
série de compromissos. 
O Jaime acompanhou a progra-
mação do Presidente. Era o auge 
do período militar e não só por 
isso a visita do Presidente seguia 
uma programação rigorosa.
A certa altura, ao ver na agenda 
que o horário logo após o almoço 
estava disponível, o Jaime tentou levar o 
Presidente à um local que não havia sido 
incluído no roteiro.

O general Geisel e a soneca em Curitiba

GERSON GUELMANN

Ao consultar o General, ele explicou a razão 
daquela “brecha”: 

– Ele sempre fazia a “sesta” e 
desde quando estava na ativa re-
servava o horário após o almoço 
para descansar. 
O ex-Presidente, que morreu com 
89 anos, o que poderia ser uma 
prova de que a longevidade este-
ja associada ao hábito da soneca, 
ainda deu uma dica: 
– Mesmo que seja para um sono 
de apenas alguns minutos, a pes-
soa precisa tirar a roupa, colocar 
o pijama e, importante, deitar em 
uma cama.

Esqueci de perguntar ao Jaime se conseguiu 
que o Presidente fosse fazer a visita mais 
tarde, mas acho que não.

fazer desta fazenda o lugar de teus sonhos!
Alguns meses mais tarde o Rabino voltou 
lá e não acreditou no que viu. Rafael havia 
trabalhado arduamente e transformado o 
lugar.
A casa da fazenda estava completamente 
reconstruída, já se viam alguns animais 
instalados nos novos cercados e os campos 
haviam sido cultivados e prometiam uma 
boa safra.
Diante daquilo o Rabino disse:
– Veja o que Deus e você realizaram juntos!
E o fazendeiro respondeu:
– Sim, Rabino, mas o senhor se lembra de 
como a fazenda estava quando Deus estava 
trabalhando sozinho?

RAFAEL, O JUDEU FAZENDEIRO

gersonguelmann@gmail.com
www.etudoacabouemsfiha.com.br
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PARANÁ

Ao longo do ano, encabeçou medidas de ape-
lo simbólico – do congelamento do próprio 
salário (em R$ 33.763,00) ao fim da “apo-
sentadoria” dos futuros ex-governadores do 
Paraná.
Mas Ratinho Junior enfrentou desgastes, que 
só não ganharam corpo em função da confor-
tável base aliada que detém na Assembleia 
Legislativa: houve conflitos com servidores 
públicos – da negociação do reajuste salarial 
até as mudanças na aposentadoria – e trope-
ços na condução da propagandeada reforma 
administrativa.

RELAÇÃO TENSA COM 
SERVIDORES PÚBLICOS

A relação com os servidores públicos ficou es-
tremecida logo no primeiro semestre, quan-
do se iniciaram as negociações pelo reajuste 
salarial. Desde o início do ano, Ratinho Junior 
alegava que, para manter o caixa equilibrado, 
a atualização das remunerações podia não 
sair. Mas houve pressão. E a gestão que aca-
bava de assumir sentiu o impacto do primei-
ro protesto encabeçado pela APP, o sindicato 
dos trabalhadores da área de educação. A ca-
tegoria voltou às ruas para lembrar o “29 de 
abril”, uma das marcas da gestão Beto Richa, 
da qual Ratinho Junior fez parte.
A partir daí, o governador admitiu formar 
um grupo com representantes de servidores 
para discutir a questão salarial – ao final, a As-
sembleia Legislativa aprovou uma reposição 
salarial de 5,08%, mas de forma parcelada, 
até 2022.
Outro embate com servidores públicos sur-
giria na sequência, no segundo semestre, 
quando o governo estadual propôs o fim da 
“licença-prêmio” – aquela folga de três meses 
a cada cinco anos trabalhados. O projeto de 

lei complementar prevendo o fim do benefí-
cio foi aprovado pela Assembleia Legislativa 
– para amenizar as críticas, acrescentou-se a 
possibilidade de uma “licença-capacitação” 
para os atuais servidores públicos, como uma 
espécie de transição; para aqueles que futu-
ramente ingressarem no Poder Executivo, ne-
nhum benefício.
Não foi o último embate de 2019: uma pro-
posta de reforma da previdência para os ser-
vidores públicos estaduais, na linha do que o 
Congresso Nacional tinha aprovado ao fun-
cionalismo federal, foi enviada pela gestão 
Ratinho Junior à Assembleia Legislativa no 
mês de novembro e acabou aprovada pelos 
aliados menos de um mês depois. Para a opo-
sição, os trâmites não foram respeitados.
O episódio mais emblemático ocorreu quan-
do manifestantes invadiram a Assembleia 
Legislativa para cobrar a retirada do “paco-
te da aposentadoria” – dois projetos de lei 
e uma proposta de emenda constitucional 
(PEC). Aliado de Ratinho Junior e presidente 
da Casa, Ademar Traiano (PSDB) optou por 
transferir a sessão plenária para a Ópera de 
Arame, um local longe dos manifestantes. 
Naquele dia, apelou-se para o “regime de 
urgência” – instrumento que permitiu que a 
PEC fosse aprovada já em dois turnos de vo-
tação, sem o intervalo de cinco sessões entre 
uma deliberação e outra.
A oposição, e também sindicatos ligados a 
servidores públicos, apelaram para o Judici-
ário, contestando a velocidade da tramitação 
dos textos, mas ainda não há um desfecho. 
Ao longo do ano, a oposição na Assembleia 
Legislativa permaneceu miúda, e cerca de 
dez dos 54 deputados estaduais figuraram na 
bancada liderada pelo petista Tadeu Veneri.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E STF
Uma categoria menos numerosa entre os 
servidores públicos também bateu de frente 
com medidas da gestão Ratinho Junior. Ain-
da no primeiro semestre do ano, o governo 
do Paraná pediu – e a Assembleia Legislativa 
aprovou  - a redução do percentual de ho-
norários advocatícios dos Procuradores do 
Estado do Paraná que atuavam no âmbito 
do Refis 2019, o programa que permite que 
devedores tributários paguem suas dívidas 
com descontos. O empresariado gostou da 
medida, mas o caso agora está nas mãos do 
Supremo Tribunal Federal (STF).
Originalmente, o projeto de lei de autoria do 
Executivo definia que os empresários que 
aderissem ao programa de refinanciamento 
também deveriam pagar 5% da sua dívida 
para os procuradores do Estado, a título de 
honorários advocatícios. Na Assembleia Le-
gislativa, o valor acabou reduzido para 2%. Já 
os procuradores do Estado, com base no Có-
digo de Processo Civil, tinham calculado uma 
fatia de até 10% e não gostaram da alteração 
aprovada.
A partir da sanção da lei, a Associação Nacio-
nal dos Procuradores dos Estados e do Distri-
to Federal (Anape) entrou no STF com uma 
ação direta de inconstitucionalidade e ainda 
aguarda um desfecho.

RECUO COM JUDICIÁRIO E MP
Já na primeira peça orçamentária elaborada 
para o ano de 2020, o governo do Paraná 
arriscou desenhar um corte nas fatias desti-
nadas aos demais poderes. Dois trechos do 
anteprojeto de Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) afetavam o volume de dinheiro 
reservado para o Judiciário, para o Legislativo 
e para o Ministério Público (MP): a exclusão 
do Fundo de Participação dos Estados (FPE) 
no cálculo da divisão; e a redução de um 
ponto porcentual da fatia das vinculações – 
de 18,6% para 17,6%. As duas alterações, na 
estimativa do governo estadual, representa-
riam cerca de R$ 500 milhões a mais por ano 
para os cofres do Executivo.
Mas houve resistência, especialmente da 
parte do Tribunal de Justiça e do MP. “Ele 
mandou a LDO sem conversar com a gente”, 
disparou o presidente do TJ, desembargador 
Adalberto Jorge Xisto Pereira, em relação a 
Ratinho Junior. “Se for deste jeito, tem que 
fechar o TJ”, acrescentou ele na época, ao 

RESUMO DA NOTÍCIA
Depois do tumultuado mandato do tucano Beto Ri-
cha, 2019 foi a estreia de Carlos Massa Ratinho Junior 
(PSD) na principal cadeira do Palácio Iguaçu. Termi-
nou dezembro com mais de 70% de aprovação dos 
curitibanos, algo parecido com o número registrado 
no início do ano, nos levantamentos da Paraná Pes-
quisas e outros Institutos especializados em política. 

MODO DE GOVERNAR: 
Ampla base aliada na Assembleia 

Legislativa colaborou com gestão de 
Carlos Massa Junior em 2019

avaliar o impacto da medida para os cofres 
do Judiciário. Na ocasião, o MP preferiu não 
falar com a imprensa sobre o tema, mas, na 
Assembleia Legislativa, atuou nos bastidores 
para manter as fatias em vigor.
A partir daí, a gestão Ratinho Junior recuou. 
Na Assembleia Legislativa, aliados ainda 
conseguiram inserir na LDO a transferência 
de determinadas despesas da conta do Exe-
cutivo para o TJ e para o MP, mas a divisão 
geral do bolo permaneceu a mesma, e o FPE 
também continuou sendo considerado no 
cálculo.

REFORMA ADMINISTRATIVA
COM PERCALÇOS

Se por um lado a ampla base aliada na As-
sembleia Legislativa não foi suficiente para 
alterar a divisão do bolo orçamentário, por 
outro lado a bancada da situação foi crucial 
para que Ratinho Junior concluísse a reforma 
administrativa propagandeada por ele ainda 
antes da sua posse no Palácio Iguaçu. Dividi-
da em etapas, o texto da reforma administra-

tiva sofreu percalços.
O primeiro texto da reforma administrativa 
enviada à Assembleia Legislativa chegou com 
falhas. Acabou voltando para a Casa Civil, 
onde passou por ajustes. Nisso, o projeto de 
lei já estava sendo contestado no Legislativo: 
Arilson Chiorato (PT) apontou “plágio” no es-
tudo da Fundação Dom Cabral, que serviu de 
base para a elaboração do projeto de lei da 
reforma administrativa; outro parlamentar 
– Soldado Fruet (Pros) – chamava a atenção 
para o aumento de despesas com cargos, na 
contramão do que estava sendo anunciado 
pelo governo estadual, de economia de apro-
ximadamente R$ 10 milhões por ano.
No fim, o projeto de lei com contornos de 
“pontapé” da gestão Ratinho Junior (de ma-
neira geral, reduziu de 20 para 15 o número 
de pastas e também cortou oito cargos de 
secretários especiais) acabou aprovado so-
mente em abril.
A etapa final da reforma administrativa foi 
concluída só em dezembro, nos últimos dias 
de trabalho da Assembleia Legislativa. Mas o 

Governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior Foto: Rodrigo Felix Leal/AEN

discurso inicial de enxugamento da máquina 
pública não foi sustentado até o fim: nos dois 
projetos de lei finais houve criação de cargos 
e gratificações.
Um dos textos autorizou a união de quatro 
autarquias - o Instituto Paranaense de Assis-
tência Técnica e Extensão Rural (Emater), o 
Centro Paranaense de Referência em Agro-
ecologia (CPRA), a Companhia de Desenvol-
vimento Agropecuário do Paraná (Codapar) 
e o Instituto de Desenvolvimento Rural do 
Paraná (Iapar). No mesmo projeto de lei, foi 
incluída a criação de 45 “funções de gestão 
pública” na estrutura da Casa Civil.
O outro projeto de lei extinguiu o Instituto das 
Águas do Paraná (Aguasparaná) e o Instituto 
de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná 
(ITCG). As atribuições deles passaram para o 
Instituto Ambiental do Paraná (IAP), que, por 
sua vez, passou a se chamar “Instituto Água e 
Terra” (IAT). No mesmo texto, fica autorizada 
a criação de mais 25 cargos de confiança ao 
IAT, com impacto de R$ 254.141,81 por mês.

BALANÇO-PARANÁ
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PARANÁ

Transformar o Paraná no maior hub logísti-
co do Brasil está nos planos do governador 
Carlos Massa Ratinho Junior (PSD). Embora a 
importância viária do Paraná – por terra, ar 
e água – já seja evidente, principalmente nas 
ligações do Sul com o restante do país e na 
movimentação portuária, a intenção é fazer 
com o que estado se destaque ainda mais, 
seja aumentando a oferta de voos interna-
cionais, seja com linhas férreas capazes de 
conectar a América do Sul.
Os sonhos são visionários e difíceis de tirar do 
papel. Em 2019, no primeiro ano de manda-
to, pouco se concretizou. Os esforços ficaram 
concentrados na elaboração dos projetos, 
no planejamento e na busca pelos recursos 
necessários. Nesse sentido, uma das propos-
tas que patinou foi a de construir uma Nova 
Ferroeste, ligando setores produtivos do Mato 
Grosso do Sul ao Porto de Paranaguá.
De efetivo, houve a ampliação da malha aérea 
para o interior, recape de rodovias, bem como 
a conquista do status de primeira unidade pú-
blica portuária do país a ganhar a autonomia 
administrativa. Confira aqui um resumo dos 
principais projetos de infraestrutura que fo-
ram desenvolvidos em 2019 no Paraná.

RODOVIAS
Em um ano não dá tempo de fazer o projeto, 
licitar, executar a obra e entregar uma rodo-
via. Sendo assim, as ações que foram encami-
nhadas pela gestão Ratinho Junior ou foram 
de planejamento ou se tratavam da execução 
de propostas desenhadas em anos anterio-

res. É o caso de um conjunto milionário de 
recuperação de vias, que começou ainda na 
época do governo Beto Richa, foi lançado por 
Cida Borghetti (PP), mas só foi destravado em 
2019. Parte do trabalho incluiu o convenci-
mento do Tribunal de Contas do Paraná sobre 
a legalidades dos processos.
Além dos recapes e consertos, o governo es-
tadual anunciou um pacote de projetos bá-
sicos, executivos e/ou de engenharia. São os 
primeiros passos para captar financiamentos 
e também para conseguir fazer as licitações, 
principalmente de duplicações. Foram pro-
metidos R$ 350 milhões para os próximos 
três anos a serem aplicados em 26 trechos ro-
doviários, sendo R$ 115 milhões até metade 
de 2020. A maior parte deve ser de recursos 
próprios, mas pelo menos R$ 51 milhões já 
foram confirmados pelo Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento (BID).
Mais dinheiro deve surgir em breve, com a 
aprovação de um financiamento de US$ 118 
milhões (equivalente a quase R$ 1 bilhão), 
também do BID para o programa Paraná 
Urbano III, um conjunto de ações voltadas 
ao Desenvolvimento Urbano e melhorias de 
Infraestrutura dos municípios paranaenses. 
Ainda está em tramitação um outro pedido 
de empréstimos, no valor de R$ 1,6 bilhão. 
Enquanto os recursos não chegam, restou à 
administração estadual tirar do papel alguns 
projetos mais antigos, mas que já estavam 
encaminhados, como a obra de duplicação 
de um trecho da Rodovia dos Minérios.
Entre as parcerias e negociações com efeitos 

locais, duas se destacam. Uma é a execução 
da obra da nova ponte entre Foz do Iguaçu e 
Ciudad del Este, no Paraguai. Ainda que o re-
curso seja da Itaipu Binacional e fruto de um 
acordo entre os dois países, ou seja, com zero 
participação estadual, o governo do Paraná é 
que ficou responsável por administrar a obra. 
A segunda é confirmação de que a próxima 
licitação para concessões de rodovias do Pa-
raná será feita por Brasília, no próximo ano, 
incluindo no pacote um conjunto de rodovias 
estaduais.
Os volumes mais substanciais de investimen-
tos a serem feitos em rodovias não vieram 
dos cofres públicos. Ao governo do Paraná 
apenas coube apontar quais eram as obras 
prioritárias a serem executadas por três con-
cessionárias que firmaram acordo de leniên-
cia, reconhecendo a prática de irregularida-
des na gestão do pedágio, e aceitando aplicar 
R$ 515 milhões em intervenções nas rodovias 
nos próximos anos. A medida, negociada pelo 
Ministério Público Federal (MPF), resultou 
também em 30% de desconto nas tarifas nos 
trechos administrados pelas três empresas.
Há ainda a perspectiva de que a Klabin, como 
contrapartida por benefícios recebidos para a 
ampliação da fábrica de papel em Ortigueira, 
aplique nos próximos anos R$ 450 milhões 
em projetos de infraestrutura. A lista de obras 
ainda não foi definida. Contudo, o montante 
significativo deve, assim como aconteceu em 
2015, fazer com o que a iniciativa privada su-
pere o poder público como maior investimen-
to localizado em infraestrutura.

FERROVIAS
Talvez o projeto mais ambicioso de todo o 
governo Ratinho Junior seja colocar em prá-
tica uma ampliação consistente da malha fer-
roviária. Os planos passam por ressuscitar o 
sonho do chamado corredor bioceânico, uma 
ligação terrestre entre Antofagasta, no Chile, 
até o Paraná, de porto a porto. O anseio tem 
vários complicadores, como a necessidade de 
colocar vários países para trabalhar juntos e 
encontrar empresários capazes de um inves-
timento pesado e de longo prazo.
Embora a intenção tenha sido apresentada 
em diversas reuniões, a proposta mais factí-
vel, mesmo que ainda distante de virar reali-
dade, seria uma ligação férrea entre a região 
de Dourados e Maracaju, no Mato Grosso do 
Sul, e o Porto de Paranaguá. Seriam mil qui-
lômetros de linha ferroviária, incluindo uma 
nova descida pela Serra do Mar. O projeto foi 
lançado na gestão Beto Richa, mas recuou, 
quando um consórcio estrangeiro que havia 
se apresentado para fazer elaborar os estu-
dos técnicos desistiu de seguir adiante.
Assim, com um tempo precioso perdido, o 
governo do Paraná anunciou que tocaria os 
levantamentos necessários, financiado pelo 
BID, para só então ir atrás de grupos empresa-
riais interessados em investir os R$ 10 bilhões 
para realizar a obra. O pacote inclui ainda um 
novo ramal entre Cascavel e Foz do Iguaçu, 
que também está em fase de elaboração de 
projeto. Por enquanto, sem investimentos ex-
tras, a gestão tem buscado melhorar as con-

RESUMO DA NOTÍCIA
Com a proximidade que tem com o presidente Jair 
Bolsonaro, o primeiro ano de mandato do governa-
dor Carlos Massa Junior,  foi marcado por parcerias 
com o Governo Federal na segurança pública. 

dições da Ferroeste, no trecho entre Cascavel 
e Guarapuava, visando preparar a empresa 
estatal para uma eventual privatização.

PORTOS
Com recorde atrás de recorde, o porto de 
Paranaguá vive um bom momento. Além 
disso, obras contribuíram para aprimorar a 
operação, como a dragagem, permitindo a 
atracação de navios maiores, e melhorias nas 
vias de acesso. E, depois de três anos, voltou 
a receber navios de passageiros. Além disso, 
a unidade foi a primeira pública do país a 
conquistar autonomia administrativa, o que 
significa, entre outras decisões, que poderá 
fazer as próximas licitações de terminais por-
tuários. Também no setor privado, o ano foi 
de grandes movimentações. O Terminal de 
Contêineres de Paranaguá (TCP) inaugurou 
a área de expansão. Dois portos particulares 
estão em processo de licenciamento para se 
instalar no Litoral, um em Pontal do Paraná e 
outro em Paranaguá.

AEROPORTOS
2019 foi o ano da retomada da aviação re-
gional no Paraná. A partir da decisão de abrir 
mão de parte da receita do ICMS sobre o que-
rosene usado em aviões, o estado passou a 
contar com rotas aéreas para 15 novos des-
tinos, além da ampliação da oferta de voos 
saindo ou partindo das principais cidades, 
como Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta 
Grossa, Foz do Iguaçu e Cascavel. Inclusive 
com algumas opções internacionais.
Alguns aeroportos passaram por pequenas 
reformas, para integrar o programa Voe Pa-
raná, e outros se candidataram para receber 
voos. Além disso, os quatro principais aero-
portos do estado (Afonso Pena, em São José 
dos Pinhais, Bacacheri, em Curitiba, Londrina 
e Foz do Iguaçu) estarão no pacote de con-
cessões de 2020, com perspectivas de inves-
timento privado em melhorias. Enquanto não 
passam para a mão de empresas, alguns es-
tão recebendo obras pontuais que ampliam 
a capacidade.

FAIXA DE INFRAESTRUTURA
A proposta de fazer uma nova rodovia, com 
canal de drenagem, de Pontal do Paraná a 
Pontal do Sul, chegou a ser licenciada e até 
lançada a licitação na gestão Beto Richa, mas 
o projeto foi interrompido por uma série de 
problemas. Contudo, Ratinho Junior declarou 
que não abre mão de fazer a chamada Faixa 
de Infraestrutura . A discussão sobre alterna-
tivas menos impactantes levou a realização 
de várias reuniões durante o ano, enquanto 
o governo reiniciava o processo de licencia-
mento. A questão passa pelo debate sobre o 
futuro do Litoral do Paraná. Uma parte subs-
tancial foi analisada durante a elaboração do 
Plano de Desenvolvimento Sustentável (PDS), 
estudo bancado pelo Banco Mundial, entre-
gue em novembro. Resta saber se e como o 
governo do Paraná pretende aplicar as pro-
postas apresentadas.

Aeroporto Municipal de Cascavel em ampliação com apoio do Governo Estadual

Porto de Paranaguá, um reflexo da grande produção do Estado exportada para o mundo
MAIS E MELHORES - ferrovias para escoar as grandes safras do Paraná e gerar renda ao país

Rodovias em duplicação em grande parte do Estado, desenham um novo mapa

MAIS PLANOS DO QUE OBRAS:
2019 foi dedicado a projetos de 
infraestrutura no Paraná

BALANÇO-PARANÁ



Nova Fase  | 1918 |  Nova Fase

Fonte: Andrea Martins Bordinhao - Fotos: Arquivo Copel 

MODERNO RELIGADOR TRIFÁSICO

A Companhia Paranaense de Energia (Co-
pel) vai investir mais de R$ 2,09 bilhões em 
2020, sendo metade deste valor na área de 
distribuição de energia. Paralelo a este in-
vestimento, este ano começam as obras do 
Paraná Trifásico, maior programa de moder-
nização da rede de energia rural do Brasil. Ao 
todo, o programa de trifaseamento receberá 
2,1 bilhões para renovar 25 mil quilômetros 
de rede de energia até 2025.
Desde o início da atual gestão, o presidente da 
Copel destaca a orientação do seu principal 
acionista, o governo do Estado, sobre o rumo 
da empresa: focar no seu principal negócio, a 
energia elétrica, e com prioridade para inves-
timentos no Paraná. “A Copel é uma empresa 
nacional, com grande matriz eólicos, usinas, 
linhas de transmissão em outros estados e 
assim vai continuar crescendo porque é uma 
das maiores empresas elétricas do Brasil, mas 
a prioridade nossa é estar no Paraná”, afirma 
o presidente da Copel, Daniel Slaviero.
Em 2019, a Copel fez o maior investimento da 
história da companhia na área de distribuição 
de energia - R$ 835 milhões  - e para este ano 
já está aprovado o total de R$ 1,1 bilhão para 
este segmento, que atende diretamente ao 
consumidor. Somado a isso, destaca-se o in-
vestimento do Paraná Trifásico. Para este ano, 
o programa vai dar conta da troca de 2500 
quilômetros de redes de energia monofásicas 
por trifásicas, sendo 980 quilômetros no Oes-
te e Sudoeste do Estado. 

PARANÁ TRIFÁSICO
O programa Paraná Trifásico vai renovar a 
espinha dorsal da rede de distribuição no 
campo, substituindo a tecnologia monofásica 
hoje existente por trifásica. Isso vai garantir 
energia de mais qualidade e com maior se-
gurança. “Este investimento vai beneficiar o 
agronegócio, levar ainda mais qualidade de 

vida ao campo e, para a Copel, vai garantir ga-
nho de eficiência”, afirmou Slaviero. Os novos 
cabos serão todos protegidos, com nível de 
resistência reforçado quando atingidos por 
galhos de árvores ou outros objetos.
A novas redes de distribuição também vão 
garantir redundância ao fornecimento de 
energia, pois, com o trifaseamento, haverá 
interligação entre elas. Isto é, redes que hoje 
estão próximas, porém não se “conversam”, 
passarão a ser interligadas. Assim, se acabar 
a energia em uma ponta, a outra assume o 
abastecimento. Em caso de desligamentos, 
os produtores rurais terão o fornecimento de 
energia restabelecido mais rapidamente.

DESTAQUES
A Copel atuou em diversas frentes ao longo 
de 2019 para levar energia de qualidade à 
população. Uma delas é o programa Ilumina 
Paraná. Realizado em parceria com o governo 
do Estado, a iniciativa vai permitir que municí-
pios paranaenses modernizem seus sistemas 
de iluminação pública – aumentando a segu-
rança e reduzindo a conta de energia elétrica. 
As  melhorias se refletem no setor econômi-
co, que  lucra com o maior movimento nas 
vias públicas, no meio ambiente por causa da 
da eficientização das lâmpadas na troca por 
LED, e a segurança fica mais evidente. 
A modernização da iluminação pública é o 
primeiro passo para a criação de uma plata-
forma integrada para as cidades inteligentes, 
devido a sua alta capilaridade nas cidades. O 
uso da telegestão permite o aproveitamento 
da estrutura de IP para uso em soluções de 
segurança, mobilidade urbana, gestão de trá-
fego, entre outros usos.
Na área de pesquisa, 2019 também foi um 
ano promissor para a Companhia. Em agosto, 
inaugurou a primeira usina do Brasil de pro-
dução de biogás a partir do tratamento dos 

dejetos de suínos em Entre Rios do Oeste, na 
Região Oeste do Estado. A capacidade total 
é de 480 KW, transformando por dia 215 to-
neladas de um agente poluidor em energia 
limpa. O investimento da Copel, financiadora 
do projeto com verba de pesquisa e desen-
volvimento, foi de R$ 17 milhões. 
A energia gerada será utilizada para compen-
sar o consumo energético nos prédios públi-
cos do município, num total de 72 unidades 
consumidoras, na modalidade de autocon-
sumo remoto. Os produtores envolvidos re-
ceberão um repasse mensal pelo volume de 
biogás injetado na rede.

ENERGIA DO SOL
A energia fotovoltaica também foi alvo de 
financiamento de projetos de pesquisa e de-
senvolvimento no ano passado. Um projeto 
realizado pela Universidade Tecnológica Fe-
deral do Paraná (UTFPR) em parceria com a 
Copel promete transformar o Estado em uma 
referência no campo da energia solar.  A pri-
meira fase foi concluída em novembro, com 
a construção de uma rede de Estações de 
Pesquisa em Energia Solar sob a coordenação 
do Laboratório de Energia Solar – Labens da 
UTFPR. A rede consiste de estações solari-
métricas e módulos de avaliação instalados 
nos campi da universidade em Curitiba, Pon-
ta Grossa, Pato Branco, Medianeira, Campo 
Mourão e Cornélio Procópio.
Orçado em aproximadamente R$ 6 milhões, 
o projeto foi selecionado em chamada pú-
blica da Agência Nacional de Energia Elétrica 
– Aneel e propõe um arranjo inédito para le-
vantar informações sobre a energia solar e o 
potencial fotovoltaico no território paranaen-
se. Assim como o da UTFPR, outros projetos 
inovadores de geração de energia renovável 
e de eficientização no uso da energia estão 
sendo executados em cinco polos universitá-
rios paranaenses – UFPR, UEL e UEM– totali-
zando um investimento de R$ 52 milhões.

RESULTADOS
O rumo tomado pela empresa e os investi-
mentos que a Copel vem realizando desde 
o início da atual gestão, em 2019, já estão 
surtindo efeito no balanço da Companhia: a 
empresa apurou lucro líquido de R$ 613,5 mi-
lhões no terceiro trimestre, alta de 42,4% na 
comparação anual. Já o lucro antes de juros, 
impostos, depreciação e amortização (Ebitda) 
de R$ 1,2 bilhão no período, avanço de 40,5% 
na comparação anual.

RESUMO DA NOTÍCIA
A Companhia Paranaense de Energia (Copel) vai investir 
mais de R$ 2,09 bilhões em 2020, sendo metade deste 
valor na área de distribuição de energia. Paralelo a este in-
vestimento, este ano começam as obras do Paraná Trifási-
co, maior programa de modernização da rede de energia 
rural do Brasil. Ao todo, o programa de trifaseamento re-
ceberá 2,1 bilhões para renovar 25 mil quilômetros de rede 
de energia até 2025.

COPEL investirá mais de R$ 2 bi em 
energia em 2020, sendo R$ 1 bi na 
área de distribuição

REPORTAGEM DE CAPA
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O agronegócio contribuiu, nonono
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“Sempre achamos difícil o asfalto chegar no 
interior, mas no fundo nunca deixamos de 
alimentar este sonho”, disse  o presidente 
da Associação de Moradores do Distrito de 
Sede Alvorada, Áureo Schmitz, um dos 30 
produtores rurais que residem na Estrada 
Chaparral - Linha Ipiranga - próximo trecho a 
ser contemplado com pavimentação asfáltica 
no interior do Município de Cascavel, por 
meio do convênio com a Itaipu Binacional.  
A ordem de serviço, foi assinada no último 
dia 10 de janeiro, no salão comunitário do 
distrito, pelo prefeito em exercício, Alécio 
Espínola.
São 3.775 metros de asfalto que fazem parte 
dos primeiros 30 quilômetros de asfalto no 
interior do Município. Esse trecho, com cus-
to máximo inicial de R$ 1.543.595.42, será 
executado pelo valor de R$ 1.442.347,66 

pela Construtora Prado e Prado Ltda, vence-
dora da licitação pelo critério menor preço, 
sendo R$ 382.785,00 (Itaipu Binacional) e R$ 
1.059.562,66 (Município de Cascavel).
Filho do Sr. Áureo, Gerson Schmitz também 
usa a estrada diariamente para o ir e vir da 
produção agrícola. Ele disse que produtores 
de leite, suínos, aves e ração estão come-
morando o investimento do Município na 
estrada, que já recebeu um trecho também 
de pedra irregular. “Além de facilitar o 
transporte da produção, o asfalto traz con-
forto para os moradores no deslocamento 
diário. Não pensávamos que este benefício 
chegaria um dia, mas hoje sabemos que ele 
será real mesmo. Este é um trabalho ótimo 
que o prefeito Paranhos está fazendo aqui 
e em nos demais distritos. Estamos felizes e 
começando 2020 com o pé direito”.

MARCO HISTÓRICO
O secretário de Agricultura, Nei Haveroth, re-
forçou que a forma como a gestão Paranhos 
prioriza o interior, entra para a história como 
um marco de valorizar o homem do campo. 
“O grande desejo do nosso prefeito é de 
que se atenda bem nosso munícipes como 
um todo, incluindo entre as prioridades o 
interior e o produtor rural, então estamos 
trabalhando para que isso aconteça”.
Haveroth lembrou que a obra em Linha 
Ipiranga iniciou com projeto de calçamento, 
mas evoluiu para a pavimentação asfáltica. 
“A comunidade foi contemplada com três 
trechos e este foi alterado com a Itaipu 
Binacional para pavimentação asfáltica, 
como nos demais distritos. São quase 4 
km que trazem um grande avanço para o 
Município, pois Cascavel tem ampliado de 

forma significativa a agricultura, a piscicul-
tura, a pecuária de leite; tudo é produção, 
pelo menos três vezes ao ano, o que requer 
estrada diária e investimento permanente. 
Reconhecemos que há muito a se fazer ain-
da, mas já é o início de um novo tempo, pois 
hoje a administração já sabe que o interior é 
prioridade”.
O presidente do Sindicato Rural de Cascavel, 
Paulo Orso, garantiu que “nunca a Prefeitura 
teve R$ 70 milhões de recursos investidos 
de contrapartida nesta área [são mais de 
R$ 44,5 milhões nos últimos dois anos, 
chegando à casa de R$ 70 milhões com as 
contrapartidas de convênios com a Itaipu 
Binacional]. Isso é algo que nós temos que 
reconhecer, pois quando é preciso criticar, 
criticamos, mas quando é hora de agrade-
cer, precisamos ser justos e reconhecer o 
grande trabalho que vem sendo feito”.

INVESTIMENTOS
Os números da Secretaria de Agricultura 
apontam que devem ser executados 73,1 km 
de estradas, sendo 30,1 km de  asfalto novo 
e 43 km asfalto em TST, sobre os calçamen-
tos antigos. E mais 33 km em pedra irregular 
ou calçamento e  180 km em adequação 
com  cascalhamento, totalizando investimen-

tos de R$ 27 milhões nas estradas rurais.
Em equipamentos foram investidos R$ 
919.000,00 em 2017,  com a aquisição de 
2017.
Em 2018 R$  10.140.650,00, em 2019 
R$ 4.815,460,21 e para 2020 a previsão 
de investimentos na zona rural é de R$ 
1.500.000,00, na  aquisição de usina de 
britagem móvel.

MALHA VIÁRIA
O Município possui uma malha viária de es-
tradas rurais de 3.435,36 quilômetros e, para 
garantir a trafegabilidade, o direito de ir e vir 
e o escoamento da produção agropecuária 
o ano todo, precisa investir em obras de 
recuperação, adequação e de pavimentação, 
visando a melhoria da qualidade de vida de 
toda a população do meio rural. Isso, a partir 
do ano que vem, passará a ser uma política 
pública prevista em lei, com percentual 
mínimo obrigatório do orçamento, conforme 
afirmou o prefeito Leonaldo Paranhos.
“Agora é uma decisão de governo priorizar 
o campo, pois o Município tem de fazer a 
parte dele. Por isso, no fim de 2020 vamos 
apresentar uma proposta de lei para fixar 
um percentual mínimo anual de investi-
mento do orçamento em estrada rural. Em 

Cascavel, estrada rural vai se tornar uma 
política pública de verdade!”, reafirmou o 
prefeito. 
As estradas beneficiadas foram definidas 
pelas próprias comunidades. São elas:
- 4.545m de adequação e asfalto na Estrada 
Caça e Pesca (Distrito de Espigão Azul);
- 3.965m de adequação e asfalto na Estrada 
Castelo Branco/Balanças Capital em Juvinó-
polis;
- 1.962m de adequação e asfalto na Estrada 
Rio das Flores, também em Juvinópolis;
- 5.545m de adequação e asfalto na Estrada 
Cavichioni e Rio do Oeste, no Distrito de Rio 
do Salto;
- 970m de adequação e asfalto na Estrada 
Nenevê, no Distrito de São João do Oeste;
- 721m de adequação e asfalto na Estrada 
Rio Bonito, também em São João do Oeste;
- 2.123m de adequação e asfalto na Estrada 
Barzoto, também Distrito de São João do 
Oeste.
- 5.417m de adequação e asfalto na Estrada 
Colônia Esperança x Sapucaia, em São João 
do Oeste.
“É um diferencial que, de fato, valoriza o ho-
mem do campo e que traz economia para o 
Município na manutenção futura”, lembrou 
o secretário de Agricultura, Nei Haveroth.

ASFALTO RURAL: DO SONHO À REALIDADE
UM MUNICÍPIO PARA FAZER NEGÓCIOS

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

INVESTIMENTO - com foco na qualidade de vida e principalmente em apoio aos empresários do campo, o Município avança com obras estruturais

COM O ESCOAMENTO - da produção agropecuária o ano todo, é preciso investir em obras de recuperação, adequação e de pavimentação

MALHA VIÁRIA - O Município possui uma malha viária de estradas rurais de 3.435,36 quilômetros para garantir a trafegabilidade

INFORME
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PRÊMIO INTERNACIONAL
SÃO PAULO – Paulo Guedes foi eleito o me-
lhor ministro da Economia da América Latina 
em 2019 pela revista inglesa GlobalMarkets.
A premiação foi feita em Washington. Porém, 
Guedes não foi para os EUA, uma vez que 
estava atento à votação da reforma da Previ-
dência em segundo turno no Senado.
A revista tem três décadas de existência e 
circula durante os encontros promovidos por 
instituições como o Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID).
De acordo com a publicação, Guedes está fa-
zendo mudanças na maior economia da Amé-
rica Latina desde janeiro de 2019, com uma 
administração mais favorável aos negócios.
“Se a mudança para uma gestão mais fa-
vorável aos negócios gera expectativas 
altas, havia uma grande incerteza se um 
governo liderado por um presidente polari-
zador seria hábil para alcançar as reformas 
necessárias”, aponta o texto da publicação, 
destacando que os últimos anos foram de 
escândalos de corrupção, impasse político e 
queda dos investimentos para o Brasil.
Conforme destaca a revista, um dos avanços 
do ministro brasileiro foi levar ao Congresso 
a reforma da Previdência, já aprovada na Câ-
mara dos Deputados e prestes a ser votada 
em segundo turno no Senado.
Além disso, as reformas propostas por Gue-
des, aponta a GlobalMarkets, são vistas como 
fundamentais para a melhora das perspecti-

vas estruturais das finanças públicas no mé-
dio e no longo prazo.
Mohammed Maait, do Egito, foi eleito o me-
lhor ministro do Oriente Médio e da região 
norte da África. Sonny Domingues, de Filipi-
nas, foi eleito o melhor ministro da Ásia-Pací-

fico e Ken Ofori-atta, de Gana, foi eleito o me-
lhor da África subsaariana. Da Europa Central 
e Oriental, foi eleito Djamshid Kuchkarov, do 
Uzbequistão. Por fim, para a região do Caribe, 
Keith Mitchell, de Granada, foi eleito o me-
lhor ministro das Finanças.

PAULO GUEDES É ELEITO MELHOR 
MINISTRO DA ECONOMIA DA AMÉRICA 
LATINA POR REVISTA INGLESA

Maior remanescente de Floresta Atlântica 
na região Sul do Brasil, o Parque Nacional do 
Iguaçu (PNI) comemorou no dia 10 de janeiro 
o aniversário de 81 anos de criação. A unida-
de abrange uma área de 185 mil hectares que 
inclui as Cataratas do Iguaçu, uma das maio-
res quedas d’água do mundo e o maior atrati-
vo turístico da região.
O parque também é a primeira unidade de 
conservação do País instituída como Sítio do 
Patrimônio Mundial Natural pela Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (Unesco). A gestão é do Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiver-
sidade (ICMBio), vinculado ao Ministério do 
Meio Ambiente.
A festa ocorreu no auditório do Centro de 
Visitantes, com a presença do chefe do PNI, 
Ivan Baptiston, do chefe do Parque Nacional 
Iguazú, na Argentina, Sergio Acosta, e do dire-
tor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim 
Silva e Luna, entre outras autoridades. O di-
retor de Coordenação da Itaipu, general Luiz 
Felipe Carbonell, e o vice-prefeito de Foz do 
Iguaçu, Nilton Bobato, também participaram 
da cerimônia.
Baptiston destacou que o parque conserva 
uma rica biodiversidade, um dos raros frag-

mentos de floresta do País em que ainda é 
possível encontrar vida selvagem. Ele citou 
espécies ameaçadas de extinção que vivem 
no local, como a onça-pintada (Panthera 
onca) e o jacaré-de-papo-amarelo (Caiman 
latirostris).
O diretor do PNI também mencionou as par-
cerias com outras instituições, como a Itaipu 
Binacional, que coordena ações de preser-
vação no entorno do reservatório. “Logo 
teremos harpias voando aqui”, afirmou, re-
ferindo-se ao programa de reprodução em 
cativeiro da espécie (Harpia harpyja) desen-
volvido pela binacional.
Joaquim Silva e Luna salientou a integração 
de ambas as instituições, Itaipu e PNI, em 
projetos de preservação da biodiversidade 
regional. Lembrou ainda que a usina mantém 
mais de cem mil hectares de áreas protegidas 
no entorno do reservatório.
Em 2018, a margem brasileira do reservatório 
foi reconhecida pela Unesco como “Reserva 
da Biosfera”. A margem paraguaia já detinha 
este título desde 2017. “Participamos des-
sa história. Desde a época da construção da 
própria usina, houve uma preocupação muito 
grande com a preservação dos animais e de 
toda a natureza.”

De acordo com o diretor, os cuidados com o 
meio ambiente são essenciais para garantir a 
qualidade da água do reservatório, atenden-
do, assim, à principal missão da empresa, que 
é gerar energia a partir de uma fonte limpa e 
renovável.
Silva e Luna também destacou a importância 
do turismo para a economia da região, tendo 
à frente o Parque Nacional do Iguaçu, que re-
cebeu mais de dois milhões de visitantes em 
2019, e a própria Itaipu Binacional, com mais 
de um milhão de visitantes.
Também em 2019, a usina iniciou uma série 
de obras de infraestrutura que beneficiam o 
setor, como a ampliação da pista do Aeropor-
to Internacional de Foz do Iguaçu e a duplica-
ção de sua principal via de acesso. Em 2020, 
começa um amplo processo de revitalização 
de todos os atrativos turísticos da empresa.
“Nossa ideia é que as pessoas que venham 
nos visitar saiam daqui com vontade de ficar. 
Que tragam pelo menos mais três visitantes, 
indicando o que viram: a beleza produzida 
pelo homem, por meio da nossa Itaipu, e a 
beleza produzida pela natureza, que são as 
Cataratas”, completou.

PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU comemora 81 anos com boas ações no turismo e 

no meio ambiente, tendo as Cataratas como a grande atração

81 ANOS DO PARQUE81 ANOS DO PARQUE

COMEMORAÇÃO: Diretores do Parque Nacional receberam autoridades, imprensa e convidados para festejar os 81 anos do PNI

Guedes está fazendo 
mudanças na maior 

economia da América 
Latina desde janeiro 

de 2019
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O concurso aconteceu no Teatro Brasil 21, 
no dia 17 de dezembro em Brasília e para 
eleger a vencedora fizeram parte do corpo 
de jurados: Layla Carneiro-Vip Service, Pedro 
Cunha Campos - Brasil 21, Embaixador da 
Tunísia - Exmo. Sr.Mohamed Hedi Soltani, 
César Cassol-Empresário, Karim Alzeben - 
Rep.Embaixada da Palestina Embaixador do 
Egito-Exmo.Sr.Wael Ahamed Kamal Aboul 
Magd, Éricka Filippelli-Rep.Sec da Mulher do 
DF-Alessandra Daros-Empresária AD´Aromas 
de Luxe, Dra.Priscila Proença-Nutróloga, 
Mara Martinez-Jornalista, Tareq Jossim Al 
Yassim-Encarregado de Negócios da Emb.
do Kuwait, Aline Romanelli-Sra.Eco Interna-

cional, Iranise Néry-Sub.Secretária-Sec.Adm 
Geral da Vice Governadoria do DF, Oswlado 
Rocha-Jornalista. 
Após desfiles em trajes típicos, trajes de gala 
e maiôs foram selecionadas as semi-finalis-
tas:
Miss Minas Gerais-Marina Muradas, Miss 
Rio Grande do Sul-Geovana Stendorf, Miss 
Amapá-Letícia Maciel, Miss Paraná-Tha-
wany Faria, Miss Amazonas-Ianca Marques, 
Miss Mato Grosso do Sul-Vivian Peres, Miss 
Sergipe-Milena Loeser, Miss Piauí-Regina 
Alves, Miss Pernambuco-Beatriz Vitória, Miss 
Distrito Federal-Marie Valadares e Miss Mato 
Grosso-Amanda Farias.
Logo após foram eleitas as finalistas: Miss 
Minas Gerais-Marina Muradas, Miss Rio 
Grande do Sul-Geovana Stendorf, Miss 
Paraná-Thawany Faria, Miss Amazonas-Ian-
ca Marques,Miss Piauí-Regina Alves e Miss 
Pernambuco-Beatriz Vitória.

FINALISTAS:
Miss Brasil 2019 – Thawany Faria – PR
Miss Brasil II 2019 – Geovana Stendorf – RS
Miss Brasil III 2019 – Beatriz Vitória – PE

Paranaense de Foz do Iguaçu, foi eleita em Brasília

TÍTULOS ESPECIAIS:
Miss Fotogenia Brasil 2019 – Marina Mura-
das - MG.
Miss Elegância Brasil 2019 – Regina Alves - PI
Miss Simpatia Brasil 2019 – Maria Eduarda 
Littig - ES
Melhor Traje Típico Brasil 2019 – Ianca 
Marques - AM.
Durante a programação na Capital Federal, 
as Misses foram recebidas em jantar de boas 
vindas na Embaixada da Tunísia e foram 
recepcionadas pelo Exmo.Embaixador da 
Palestina-Sr.Ibrahim Alzeben em almoço de 
confraternização no Restaurante Manara.
Como anualmente acontece as Misses foram 
ao Congresso Nacional, sendo recebidas 
pelo Presidente da Câmara Federal Rodrigo 
Maia, pelo Presidente do Senado Federal 
Davi Alcolumbre e pelos Líderes do Governo: 
Deputado Celso Russomanno e Deputado 
Ricardo Barros.

Apoio: Vip Service - Teatro Brasil 21
Promoção Danilo D´Avila Eventos de Beleza.
Colaboração: revista Nova Fase

THAWANY FARIA 
Miss Brasil Globo

A Europa era uma confusão de inúmeros dia-
letos derivados do latim que aos poucos, ao 
longo dos séculos, se transformaram em al-
guns idiomas distintos – francês, português, 
espanhol, italiano.
O que aconteceu na França, em Portugal e na 
Espanha foi uma evolução orgânica: o dialeto 
da cidade mais proeminente se tornou, aos 
poucos, a língua oficial da região toda.
Portanto, o que hoje chamamos de francês 
é na verdade uma versão do parisiense me-
dieval. O português é na verdade o lisboeta. 
O espanhol é essencialmente o madrilenho. 
Essas são vitórias capitalistas; a cidade mais 
forte acabou determinando o idioma do país 
inteiro.
Na Itália foi diferente. Uma diferença impor-
tante foi que, durante muito tempo, a Itália 
sequer foi um país. Ela só se unificou bem 
tarde (1861) e, até então, era uma península 
de cidades-Estado em guerra entre si, domi-
nadas por orgulhosos príncipes locais ou por 
outras potências europeias. Partes da Itália 
pertenciam à França, partes à Espanha, par-
tes à Igreja, e partes a quem quer que con-
seguisse conquistar a fortaleza ou o palácio 
local.
O povo italiano se mostrava alternativamente 
humilhado e conformado com toda essa do-
minação. A maioria não gostava muito de ser 
colonizada por seus co-cidadãos europeus, 
mas sempre havia aquele bando apático que 
dizia: “Franza o Spagna, 
purchè se magna” que, em 
dialeto, significa: “França 
ou Espanha, contanto que 
eu possa comer”.
Toda essa divisão interna 
significa que a Itália nunca 
se unificou adequadamen-
te, e o mesmo aconteceu 
com a língua italiana. As-
sim, não é de espantar que, 
durante séculos, os italia-
nos tenham escrito e falado 
dialetos locais incompreen-
síveis para quem era de ou-
tra região.
Um cientista florentino mal 
conseguia se comunicar 
com um poeta siciliano ou 
com um comerciante vene-
ziano (exceto em latim, que 
não chegava a ser conside-

rada a língua nacional).
No século XVI, alguns intelectuais italianos se 
juntaram e decidiram que isso era um absur-
do. A península italiana precisava de um idio-
ma italiano, pelo menos na forma escrita, que 
fosse comum a todos. Então esse grupo de 
intelectuais fez uma coisa inédita na história 
da Europa; escolheu a dedo o mais bonito dos 
dialetos locais e o batizou de italiano.
Para encontrar o dialeto mais bonito, eles 
precisaram recuar duzentos anos, até a Flo-
rença do século XIV. O que esse grupo decidiu 
que a partir dali seria considerada a língua 
italiana correta foi a linguagem pessoal do 
grande poeta florentino Dante Alighieri.
Ao publicar sua “Divina Comédia”, em 1321, 
descrevendo em detalhes uma jornada vi-
sionária pelo Inferno, Purgatório e Paraíso, 
Dante havia chocado o mundo letrado ao não 
escrever em latim. Considerava o latim um 
idioma corrupto, elitista, e achava que o seu 
uso na prosa respeitável havia “prostituído a 
literatura”, transformando a narrativa univer-
sal em algo que só podia ser comprado com 
dinheiro, por meio dos privilégios de uma 
educação aristocrática. Em vez disso, Dante 
foi buscar nas ruas o verdadeiro idioma flo-
rentino falado pelos moradores da cidade (o 
que incluía ilustres contemporâneos seus, 
como Boccaccio e Petrarca), e usou esse idio-
ma para contar sua história.
Ele escreveu sua obra-prima no que chama-

va de dolce stil nuovo, o “doce estilo novo” 
do vernáculo, e moldou esse vernáculo ao 
mesmo tempo que escrevia, atribuindo-lhe 
uma personalidade de uma forma tão pes-
soal quanto Shakespeare um dia faria com o 
inglês elizabetano.
O fato de um grupo de intelectuais naciona-
listas se reunir muito mais tarde e decidir que 
o italiano de Dante seria, a partir dali, a língua 
oficial da Itália seria mais ou menos como se 
um grupo de acadêmicos de Oxford houvesse 
se reunido um dia no século XIX e decidido 
que – daquele ponto em diante – todo mun-
do na Inglaterra iria falar o puro idioma de 
Shakespeare. E a manobra realmente funcio-
nou.
O italiano que falamos hoje, portanto, não é 
o romano ou o veneziano (embora essas ci-
dades fossem poderosas do ponto de vista 
militar e comercial), e sequer é inteiramen-
te florentino. O idioma é fundamentalmente 
dantesco.
Nenhum outro idioma europeu tem uma li-
nhagem tão artística. E, talvez, nenhum outro 
idioma jamais tenha sido tão perfeitamente 
ordenado para expressar os sentimentos 
humanos quanto esse italiano florentino do 
século XIV, embelezado por um dos maiores 
poetas da civilização ocidental.
Dante escreveu sua “Divina Comédia” em 
terza rima, terça rima, uma cadeia de versos 
em que cada rima se repete três vezes a cada 
cinco linhas, o que dá a esse belo vernáculo 
florentino o que os estudiosos chamam de 
“ritmo em cascata” - ritmo esse que sobrevi-
ve até hoje no falar cadenciado e poético dos 
taxistas, açougueiros e funcionários públicos 
italianos.
A última linha da “Divina Comédia”, em que 
Dante se depara com a visão de Deus em 
pessoa, é um sentimento que ainda pode ser 
facilmente compreendido por qualquer um 
que conheça o chamado italiano moderno.
Dante escreve que Deus não é apenas uma 
imagem ofuscante de luz gloriosa, mas que 

Ele é, acima de tudo, 
l’amor che move Il 
sole e l’altre stelle... 
“O amor que move o 
sol e as outras estre-
las...”

Eis porque é uma língua tão suave, bela, romântica e 
docemente harmoniosa

PARLA ITALIANO? 
Qui qualcuno parla?

FLORENÇA: De onde 
surgiram grandes 
transformações que 
mudaram concei-
tos na vida dos 
italianos, como no 
idioma, medicina, 
artes, cultura geral 
e sobretudo na 
economia

Colaborou: DR. WÁDIS BEVENUTTI - Foz do Iguaçu - PR

A ORIGEM DA LÍNGUA ITALIANAPREMIAÇÃO
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Grupo Recanto Cataratas mostra seu novo empreendimento hoteleiro, 
com 224 apartamentos, ao lado do já consolidado Resort Thermal

RECANTO CATARATAS 
COLLECTION 

A cidade de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, fronteira com Argen-
tina e Paraguai, ganhou mais uma atrativo com o Recanto Cataratas 
Collection, uma nova ala com 224 quartos. O detalhe, todos com as 
mesmas dimensões e classificados com alto padrão dentro da oferta 
do hotel. Com a adição, o complexo passa a contar com 500 habitações.
De acordo com o diretor comercial da unidade, Edilson Andrade, a 
nova oferta de quartos chega para atender uma demanda que o hotel 
já recebe com hóspedes de perfil corporativo e de eventos. “Podere-
mos hospedar até 1,3 mil pessoas com toda infraestrutura e a qualidade 
de nossos serviços, reconhecidas e premiadas no cenário hoteleiro do 
país”, assegurou.
O novo prédio está interligado com o edifício principal por meio de 
passarelas cobertas, mas possui recepção própria, restaurante, área de 
lazer, cafés e demais serviços para facilitar a hospedagem do viajante. 
“Ele segue nossa mesma regra de ouro, que é atender o perfil do turista 
exigente e moderno, que espera conforto e serviços de qualidade, itens 
que fazem parte do ‘DNA’ do Recanto Cataratas e de outras unidades 
hoteleiras que temos em Foz do Iguaçu”, finaliza Andrade. 
No mesmo complexo, é claro, o espetacular RECANTO CATARA-
TAS Thermas, Resort & Convention; aliás, um resort completo.
Arquitetura surpreendente, integrado a exuberante natureza em uma 
área de 120.000m², destes, 38.000m² de área nativa protegida, ofe-
rece amplas áreas de lazer, praça de entretenimento, relaxante Spa, 
diversão para todas as idades com serviços de alta qualidade. Suas 
501 unidades entre apartamentos e suítes, categorias diferenciadas:

STANDART, LUXO, COLLECTION, SUITE MASTER E PREMIUM.
Ambientes sofisticados, modernos e confortáveis, onde requinte e ele-
gância, clássico e moderno se combinam perfeitamente.
Todas as unidades com piso em madeira ou porcelanato e nas suítes, 
banheira de hidromassagem para 2 pessoas.
APTO STANDARD: Decoração moderna, com piso em porcelanato 
ou madeira, equipados com cama Box, ar condicionado com controle 
individual, frigobar completo, TV LCD, secador de cabelo, cofre.
APTO LUXO: Modernos e confortáveis, possui cama Box, ar condi-
cionado com controle individual, frigobar completo, TV LCD, seca-
dor de cabelo, cofre.

SOBRE O COLLECTION:
Apresenta um estilo contemporâneo, modernos e confortáveis, com am-
pla de lazer, piscina, saúnas, bares, restaurantes e estacionamento coberto.
Suítes Master: unidades de categoria superior, com elevado padrão 
de conforto e requinte, possuem 45 m², camas box queen size, fri-
gobar completo, ar condicionado split, Tv Lcd, secador de cabelo e 
banheira de hidromassagem para duas pessoas.
Suítes Premium: unidades especiais, onde todos os detalhes foram 
cuidadosamente pensados para atender ao hóspede mais exigente. 
Com 65 m², 2 ambientes, onde luxo, requinte, conforto se combinam 
com selecionados móveis clássicos e modernos. Tv Lcd 42’’ banheira 
de hidromassagem, ideal para momentos especiais, aniversários e lua 
de mel entre outros momentos marcantes.
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A usina de Itaipu, estratégica para o setor es-
teve também na pauta. O diretor-geral brasi-
leiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, 
se reuniu nesta quarta-feira (15), em Brasília, 
com o presidente Jair Bolsonaro. Foi a primei-
ra reunião dele, este ano, com o presidente 
e o ministro de Minas e Energia, Bento Costa 
Lima Leite, e a quinta desde que tomou posse 
na binacional, em fevereiro de 2019. O tema 
principal do encontro foi o atual cenário geral 
de energia elétrica, o que incluiu Itaipu, con-
siderada estratégica para a segurança ener-
gética do País.
O presidente Bolsonaro elogiou bastante a 
gestão de Silva e Luna, e em especial o pro-
tagonismo do general na  negociação da con-
tratação, a longo prazo, da potência de Itaipu 
pela Eletrobras e Ande, o que não ocorria ha-
via dez anos. O acordo, que possibilitou maior 

previsibilidade para que a empresa honrasse 
compromissos, como pagamento da dívida e 
royalties, foi em ambiente altamente saudá-
vel, já sinalizando a boa vontade do Brasil e 
do Paraguai para as futuras negociações do 
Anexo C do Tratado de Itaipu, que será revi-
sado em 2023.
Bolsonaro, que esteve duas vezes em Foz do 
Iguaçu, em 2019, para a posse do general, 
em 26 de fevereiro, e no lançamento da pe-
dra fundamental da construção da Ponte da 
Integração, em maio, ficou bastante satisfeito 
com as informações repassadas por Silva e 
Luna. Ele pediu prioridade e acompanhamen-
to permanente de todos os projetos impor-
tantes iniciados ou anunciados.
O general informou ao presidente que as 
obras da Ponte da Integração estão num rit-
mo bastante adiantado e que o cronograma 

de três anos, inicialmente previsto para a 
conclusão da ligação, pode até mesmo ser 
antecipado. A construção está sendo acom-
panhada dia e noite pelos técnicos da usina. 
A gestão é do governo estadual.
A Ponte da Integração é um dos principais re-
sultados da realocação de recursos promovi-
das na gestão de Silva e Luna, que suspendeu 
convênios e patrocínios sem adesão à missão 
da empresa e reduziu o orçamento de Itaipu 
para 2020, o que resultou em R$ 600 milhões 
para aplicação em obras fundamentais para 
a região, o que inclui também a duplicação 
da pista do Aeroporto Internacional de Foz 
do Iguaçu.
Só na ponte, serão investidos ao longo da 
construção R$ 463 milhões, considerando 
projetos de estrutura, as desapropriações e a 
construção de uma perimetral no lado brasi-
leiro. O investimento será diluído ao longo do 
orçamento dos próximos três ou quatro anos, 
sem onerar a tarifa de Itaipu, para não preju-
dicar o consumidor brasileiro.
O presidente também quis saber mais de-
talhes sobre o fechamento do escritório de 
Itaipu em Curitiba, medida que também foi 
elogiada por Bolsonaro. Até sexta-feira, dia 
17, todas as atividades do escritório na capi-
tal paranaense serão encerradas. O processo 
de transferência dos 97 empregados para Foz 
do Iguaçu, sede da usina, teve início em julho 
do ano passado.
Com a concentração dos empregados em Foz 
do Iguaçu, o principal ganho é em eficiência, 
já que o corpo funcional vai atuar junto o 
tempo todo, sem necessidade de locomoção 
de uma cidade para a outra. Mas também 
permitirá uma economia significativa de re-
cursos, como os gastos com o aluguel do pré-
dio e em passagens e estadias dos emprega-
dos que faziam frequentes viagens de Foz a 
Curitiba e vice-versa. Cálculos feitos pela área 
financeira da Itaipu mostram que a econo-
mia acumulada com o fechamento, até 2023, 
atingirá R$ 7 milhões.
Por influência do Brasil, a margem paraguaia 
de Itaipu também pretende concentrar cada 
vez mais as atividades na vizinha Hernandá-
rias, sede da usina no lado paraguaio, redu-
zindo o número de empregados no escritório 
de Assunção. O Anexo A do Tratado de Itaipu 

RESUMO DA NOTÍCIA
Silva e Luna contou ao presidente e ao ministro que, 
com a realocação de R$ 600 milhões, Itaipu pôde 
ampliar quase três vezes os investimentos no desen-
volvimento social, econômico, turístico e cultural, entre 
outros da região Oeste do Paraná. 

prevê que, além das sedes em Foz do Iguaçu 
e Hernandárias, a empresa manteria escri-
tórios em Brasília e Assunção. Mas, durante 
as obras de construção da usina, a partir de 
1975, foram criados escritórios em São Pau-
lo, Rio de Janeiro e Curitiba, para facilitar o 
desembaraço de peças adquiridas pela usina. 
Os escritórios do Rio e de São Paulo foram 
desativados na década de 1990, mas não o 
de Curitiba.

INVESTIMENTOS SOCIAIS
Em 2018, os recursos aplicados nessas áreas 
pela usina somaram R$ 103,7 milhões; em 
2019, o valor passou para R$ 252,4 milhões, 
com impacto direto na qualidade de vida e na 
geração de emprego e renda para milhares 
de pessoas.
Além das obras na ponte e no aeroporto de 
Foz do Iguaçu, Itaipu alocou mais recursos 
em projetos de meio ambiente e respon-
sabilidade social, beneficiando toda a área 
de influência do reservatório. Os gastos no 
apoio à implantação da Coleta Solidária, por 
exemplo, aumentaram de R$ 3,2 milhões, em 
2018, para R$ 15,8 milhões, no ano passado. 

PRESIDENTE JAIR BOLSONARO - deu atenção 
especial ao General Joaquim Silva e Luna, Diretor 
Geral de Itaipu no encontro em Brasília

NAS PALAVRAS - do Presidente BOLSONARO  a 
confiança nos trabalhos realizados pela diretoria 

de Itaipu

PARA A IMPRENSA - o presidente Bolsonaro, relatou os avanços que a Itaipu vem apresentando com a nova gestão e a união com Paraguai

O PRESIDENTE JAIR BOLSONARO 
RECEBEU MINISTRO E DIRETOR DE ITAIPU 
PARA FALAR DE ASSUNTOS DE ENERGIA

Fotos: José Cruz/Agência Brasil  - Texto/colaborou: Assessoria de Imprensa da Itaipu

Já o investimento em moradias populares 
para famílias em situação de vulnerabilidade 
e risco social foi ampliado de apenas R$ 25,5 
mil, em 2018, para R$ 5 milhões, ou cerca de 
300 vezes mais.
Na área da saúde, a Itaipu investiu R$ 34,4 
milhões no Hospital Ministro Costa Cavalcanti 
(HMCC), em 2019, pouco mais da metade do 
total de R$ 64,7 milhões que serão investidos 

na reforma e ampliação da estrutura física da 
unidade de saúde, a mais importante de Foz 
do Iguaçu e região. Ao final dos trabalhos, o 
número de leitos do hospital passará de 202 
para 260, com aumento das salas cirúrgicas, 
construção de um novo laboratório de análi-
ses clínicas e expansão dos serviços de qui-
mioterapia e radioterapia, entre outras me-
lhorias e avanços.

BRASÍLIA
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A margem brasileira da usina de Itaipu elevou 
em quase três vezes, em 2019, os investimen-
tos no desenvolvimento social, econômico, 
turístico e cultural da região Oeste do Paraná. 
O salto foi de 143,3%. Em 2018, os recursos 
aplicados nessas áreas pela usina so-
maram R$ 103,7 milhões; em 2019, o 
valor passou para R$ 252,4 milhões, 
com impacto direto na qualidade de 
vida e na geração de emprego e renda 
para milhares de pessoas.
Do total investido no ano passado, o 
mais expressivo refere-se ao início das 
obras da Ponte da Integração Brasil-Pa-
raguai, que ligará Foz do Iguaçu (PR) a 
Presidente Franco. Os recursos de Itai-
pu somaram R$ 66,3 milhões, o equi-
valente a 14% do total previsto para as 
obras da ponte e da Perimetral Leste 
(R$ 462,9 milhões). A região do Porto 
Meira, onde a ponte está em construção, se 
transformou em um gigantesco canteiro de 
obras.
A Itaipu também investiu no ano passado 
cerca de R$ 21,5 milhões em infraestrutura 
aeroportuária, principalmente em obras no 
Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. 
Em 2018, a usina havia aplicado R$ 3 milhões 
neste setor, sete vezes menos. Entre os pro-
jetos hoje em andamento, estão a ampliação 
da pista de pousos e decolagens, que vai pos-

sibilitar a operação de aeronaves maiores, e a 
duplicação da via de acesso ao terminal. São 
obras que vão impulsionar o turismo, voca-
ção natural da região.
A extinção de convênios e patrocínios sem 

relação com a missão empresarial de Itaipu, 
diretriz adotada pela atual gestão, permitiu 
ainda a alocação de mais recursos em pro-
jetos de meio ambiente e responsabilidade 
social, beneficiando toda a área de influência 
do reservatório. Os gastos no apoio à implan-
tação da Coleta Solidária, por exemplo, au-
mentaram de R$ 3,2 milhões, em 2018, para 
R$ 15,8 milhões, no ano passado.
Ainda na área de responsabilidade social, a 
implantação de moradias populares no Oeste 

paranaense chama a atenção. O projeto be-
neficia famílias em situação de vulnerabilida-
de e risco social. Em 2018, Itaipu investiu R$ 
25,5 mil neste segmento; no ano passado, o 
valor foi ampliado para R$ 5 milhões. O salto 
é de quase 300 vezes mais de um ano para 
o outro.
A empresa também fechou parceria com 
Fundo de População das Nações Unidas (UN-
FPA, na sigla em inglês) para promover na 
região Oeste o projeto Prevenção e Redução 
da Gravidez Não Intencional na Adolescência. 
As capacitações de profissionais de saúde, 
educação e assistência social começaram em 
junho de 2019 e alcançaram 361 pessoas ao 
longo de cinco módulos. Novas ações estão 
previstas para 2020. A parceria virou um case 
de sucesso.
O projeto de canoagem Meninos do Lago, 
voltado para alunos de 5 a 16 anos de ida-
de, também ganhou impulso em 2019. O 

número de vagas saltou de 100 para 
600, ampliando as oportunidades para 
jovens em situação de vulnerabilidade 
social. Muitos permanecem no esporte 
e participam de competições nacionais 
e internacionais. A iniciativa é desen-
volvida pelo Instituto Meninos do Lago 
(Imel) com apoio da Itaipu, da Federa-
ção Paranaense de Canoagem e da Pre-
feitura de Foz do Iguaçu.
A empresa também manteve investi-
mentos no programa Sustentabilidade 
das Comunidades Indígenas, que aten-
de a cerca de 290 famílias (aproximada-
mente 1.450 pessoas), distribuídas em 

três aldeias da região (Ocoy, em São Miguel 
do Iguaçu, e Añetete e Itamarã, em Diamante 
D’Oeste). As ações envolvem projetos de se-
gurança alimentar e nutricional, agropecuária 
e infraestrutura e promoção da cultura, todos 
com recursos de Itaipu.
Entre as várias ações desenvolvidas, a im-
plantação do Parque Linear Córrego Bezerra, 
em Cascavel, teve atenção especial. 
A implantação do parque exigiu recursos da 
ordem de R$ 8,9 milhões. Outro destaque é 

RESUMO DA NOTÍCIA
Os investimentos passaram de R$ 103,7 milhões, em 
2018, para R$ 252,4 milhões, no ano passado

a revitalização de áreas públicas de lazer do 
reservatório (como as prainhas) e de áreas 
públicas de lazer em geral. Em 2018, o inves-
timento total neste setor foi de R$ 796,7 mil; 
em 2019, passou para R$ 6,5 milhões, oito 
vezes mais.

OUTRAS ÁREAS
Na área da saúde, a Itaipu investiu R$ 34,4 
milhões no Hospital Ministro Costa Cavalcanti 
(HMCC), em 2019, pouco mais da metade do 
total de R$ 64,7 milhões que serão investidos 
na reforma e ampliação da estrutura física da 
unidade de saúde, a mais importante de Foz 
do Iguaçu e região. Ao final dos trabalhos, o 
número de leitos do hospital passará de 202 
para 260, com aumento das salas cirúrgicas, 
construção de um novo laboratório de análi-
ses clínicas e expansão dos serviços de qui-
mioterapia e radioterapia, entre outras me-
lhorias e avanços.
Para 2020, a usina anunciou investimentos 
na construção de um novo hemonúcleo do 
HMCC (R$ 4,1 milhões), dobrando a capaci-
dade de atendimento do banco de sangue, e 
ampliação dos serviços do Centro de Medici-
na Tropical (CMT) da Tríplice Fronteira (mais 
R$ 4 milhões), incluindo reformas na atual 
estrutura, novas edificações e aquisição de 
equipamentos, mobílias e insumos.
“Todos esses investimentos em obras com le-
gado para a população são uma contraparti-
da da nossa gestão, atendendo às diretrizes 
do governo do presidente Jair Bolsonaro, que 
quer fazer deste País um Brasil melhor”, diz 
o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general 
Joaquim Silva e Luna. E complementa: “É 
também uma responsabilidade da empresa 
com o dinheiro do consumidor, que paga pela 
energia elétrica”.

Fotos do general e da construção:
Alexandre Marchetti.

PRESIDENTE JAIR BOLSONARO - Confiante na administração da Multinacional para 2020

INCENTIVO AO TURISMO - Itaipu apoia como uma das grandes fontes de Foz do Iguaçu

DIRETOR GERAL - General Silva e Luna sempre atento aos investimentos da Binacional, como as obras da segunda Ponte com o Paraguai OBRAS E EMPREGOS - além de aquecer a economia, com as obras da segunda Ponte Brasil e Paraguai, Itaipu investe no Oeste

Margem brasileira de Itaipu 
triplica investimentos no 
Oeste do Paraná em 2019

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

cristinaliraturismo

Blog Turismo por Cristina Lira

 THE BEATLES IN LONDON
Réveillon 2020 no La Torre Resort foi  o maior sucesso

Pelo 5º ano consecutivo o Réveillon “temá-
tico” do La Torre Resort se destaca entre as 
principais festas do Brasil, inovando com muita 
criatividade e levando os hóspedes a uma via-
gem internacional através dos elementos que 
retratam as belezas, costumes, culturas e arte 
das regiões escolhidas para o evento. A edição 
2020 trouxe “Os Beatles” em um encantador 
passeio por Londres.
Depois de Bohô Chique, Cassino La Torre, New 
York e Itália, recebendo desde Elvis Presley, Mi-
chael Jackson, Madonna (covers), o tenor Thia-
go Arancan, os astros dessa virada foram “The 
Beatles”, representados pelo grupo Beatles Ab-
bey Road, eleitos na Inglaterra como a melhor 
banda cover dos Beatles. 
Além deles que fizeram uma entrada sensacio-
nal em um autêntico Rolls Royce, o público cur-

tiu os shows da Banda Jamz, Projeto Z, Grupo 
de dança Jamille Marques e o Grupo teatral 7 
Caras caracterizando e interpretando persona-
gens icônicos como: Rainha Elizabeth II e sua 
guarda, Charles Chaplin, Elton Jhon e Amy Wi-
nehouse. 
O cenário arrancou suspiros de quem ficou en-
cantado com a réplica da London Eye, a famosa 
roda gigante de Londres; monumentos como o 
Big Ben, o lendário relógio das casas do Parla-
mento; as belíssimas cabines telefônicas que 
são verdadeiras relíquias com seus telefones 
vintage, entre outros elementos temáticos. 
A gastronomia foi um show à parte, como 
ocorre todos os anos, mostrando a capacidade 
de superação das equipes. E para completar os 
cuidados com cada detalhe, o show pirotécni-
co, além de lindo, os mais de dez minutos de 

queima de fogos de artifício, contou com uma 
inovação: um espetáculo silencioso, que resul-
tou em enorme admiração dos ambientalistas 
e apaixonados por bichinhos de estimação, por 
saberem o quanto o som ensurdecedor dos fo-
gos de artifício provocam sofrimento à sensível 
audição deles. 
E a criançada também participou da festa, 
sendo presenteada  com um dos clássicos lite-
rários e do cinema britânico: a saga de Harry 
Potter, trazendo O Expresso Hogwarts, O Beco 
Diagonal, O Chapéu Seletor e muito mais. 
A cada ano as surpresas são maiores e se torna 
mais difícil superar o espetáculo que foi o ano 
anterior, mas as equipes já estão especialistas 
nisso e já estudam os novos temas. Quem arris-
ca uma opinião de qual será o próximo tema?

TURISMO &
DESTAQUES
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Mamoplastia de aumento é o nome dado para a cirurgia de 
aumento das mamas. O tipo de prótese, seu tamanho, a via de 
acesso e o espaço onde será colocada, tudo depende das carac-
terísticas anatômicas individuais. Não existe uma técnica ideal. 
O que existe é uma técnica melhor para cada caso. 
Nas consultas pré-operatórias, médico e paciente decidem jun-
tos o tamanho e formato das próteses, localização da cicatriz 
e posicionamento da prótese. Leva-se em conta características 
individuais como: proporções entre busto e quadril, largura do 
tórax e elasticidade da pele. 
Implante Mamários
Os implantes mamários variam em tamanho, forma (redonda, 
cônica e anatômica), características do envelope (liso, texturi-
zado e poliuretano) e material utilizado no seu interior (soro 
fisiológico, gel de silicone e outros). Na maioria dos casos usa-
mos próteses de silicone redondas, texturizadas. 

CICATRIZ
Temos três opções de localização da cicatriz:
-Sulco Submamário (Infra-Mamária): sulco formado entre a 
mama e o tórax na porção inferior da mama. Mais recomen-
dada, pois nesta localização temos menos índice de queloide, 
infecção e a cicatriz fica disfarçada no sulco natural da mama.

- Aréola: transição entre a aréola e a pele da mama.
- Axila: realizada na paciente que não quer cicatriz na mama.

POSIÇÃO DOS IMPLANTES
- Subglandular: é a técnica indicada para a maioria das pacien-
tes, a prótese localiza-se atrás da glândula mamária e acima do 
músculo peitoral. 

- Submuscular: a prótese localiza-se atrás do músculo peitoral 
maior. Indicado em pacientes com tecido mamário escasso no 
intuito de deixar a prótese menos marcada.

Importante: não há diferença de caimento da mama (ptose) 
a longo prazo se a prótese esta localizada acima ou abaixo do 
músculo. O que contribiu para o caimento da mama é o en-
velhecimento/flacidez da pele,oscilação de peso, entre outros 
fatores.

RECOMENDAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS
• Não movimentar os braços em excesso;
• Elevação dos braços até ombros no máximo por 15 dias;
• Não dirigir por 15 dias;
• Atividades físicas (academia) de membros inferiores após 

30 dias da cirurgia;
• Não realizar atividade física (academia) para peitoral e 

braços por 90 dias.

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

PRÓTESE DE MAMA
(Mamoplastia de aumento)
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Color Block

FASHION
TREND

Naty Nazari
natynazari@gmail.com

natynazari

O color block (bloco de cor) ou color blocking (ação de usar blocos de cor) 
é a tendência de misturar cores vibrantes e chamativas em um mesmo 
look e foi bem popular no início dos anos 60 e final dos 80, voltando a 
aparecer há alguns anos atrás.
A escolha das cores vai do gosto de cada um, mas vale lembrar que essa 
tendência funciona com roupas minimalistas, e não aquelas com estampas 
e muitos detalhes.
Existem algumas técnicas que podem te ajudar a escolher as suas cores 
como, por exemplo, escolher entre monocromático (uma cor só no look 
todo), misturar roupas de cores contrastantes (2 a 4 cores) ou aquela que já 
vem pronta, com a escolha das cores feita pelo próprio designer.

faca parte voce tambem
* Condição válida para o plano Fit, pago em débito no cartão de crédito ou em conta 

corrente, de acordo com as operadoras e bancos convenia- dos. 
* Checar a lista de operadoras e bancos na recepção da unidade.

*O valor do plano não inclui taxas de adesão e anuidade.

a partir de 

(45) 3038-1100
WWW.BRASILFITNESS.EU

acesse e saiba mais:

AR CONDICIONADO ESTACIONAMENTOBIKE VIRTUAL RESTAURANTEHIIT GINÁSTICACROSS POWER BIKE INDOOR
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ESTÉTICA &

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

clinica.aesthetic

Aesthetic Estética e Bem EstarSAÚDE

Muitas pessoas 
ainda acham que 
a estética não pas-
sa de beleza, mas 
estão erradas. Es-
tética também é 
saúde. Desde cedo 
no colégio, apren-
demos que a pele 
é o maior órgão 
do corpo humano, 
sendo assim, ela 
também neces-
sita de cuidados 
especiais, sejam 
eles cuidados bá-
sicos como o uso 
de filtro solar e a 
ingestão de água, 
ou tratamentos es-

téticos, como massagens. O uso de filtro solar é indispensável em 
qualquer lugar e época do ano, faça chuva ou faça sol. A proteção 
contra os raios UV é fundamental, pois previne o fotoenvelhecimento 
e a doenças de pele como o câncer. Grande parte da população usa o 
filtro somente no verão, quando nos expomos mais ao sol, mas é no 
inverno que o perigo é maior, pois não sentimos a pele “esquentar” 
tanto quanto sentimos no verão, e acham que por isso não precisam 
da proteção, mas estão errados! O fato de estar frio, não significa 
que os raios UV não nos atingem, por isso é sempre bom estar com 
o filtro à mão.

ESTÉTICA TAMBÉM É SAÚDE!

 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

Os benefícios em longo prazo do uso de filtro solar estão provados 
e comprovados pela ciência. A hidratação também é fundamental 
em qualquer época do ano, não só com hidratantes específicos, mas 
principalmente com água. 60 a 80% do nosso organismo é composto 
por água. Sem água, nem o melhor hidratante de todos vai melhorar 
a pele. E não é bom só para a pele estar sempre bebendo água, mas 
para todo o organismo!

MASSAGEM:
As massagens, sejam elas estéticas ou terapêuticas, trazem vários 
benefícios para o organismo. Alguns deles são: ajuda a diminuir e/ou 
controlar o stress; alivia tensões e rigidez musculares; promove uma 
recuperação mais rápida de estiramentos musculares e de ligamen-
tos, bem como, aumenta a flexibilidade e curso de movimentos e de 
articulações; reduz espasmo muscular; melhora a circulação sanguí-
nea e o movimento dos fluidos linfáticos; reduz a pressão arterial; 
ajuda no alívio de dores de cabeça; melhora o estado e a nutrição da 
pele; corrige a postura; fortalece o sistema imunológico.

Muitas pessoas ainda acham que a estética 
não passa de beleza, mas estão erradas!
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CAFÉ &
ELAS

Julia Inomata
juliainomata@hotmail.com

Empresária Destaque!

Julia e Julia Modas

CECILIA HELENA ARANTES CECÍLIO,  carinhosamente “Lelena”

casas  e ensinava a viver o verdadeiro signifi-
cado do Natal”, diz Lelena com sentimento de 
muita gratidão.
Para melhor atender as suas clientes, e ter 
um espaço maior para expor seus produtos, 
no ano de 2004, mudou a loja para a Av. 
Brasil, 4716, onde está hoje com um espaço 
de 1000m², toda remodelada e ambientada 
para receber os clientes com mais conforto, e 
com uma variedade maior de produtos. Com 
o crescimento da empresa, e a necessidade 
de expansão, a loja passou por um processo 
de transformação, que aconteceu a partir de  
2017, com a vinda dos filhos para integrar a 
empresa. Eles aceitaram o desafio, e Pedro 
ficou responsável por toda a parte adminis-
trativa da loja, enquanto Bernardo cuidava da 
parte comercial, do relacionamento com os 
clientes, e do marketing da loja. As mudanças 
vieram aos poucos, mas sem perder a essên-
cia de Lelena, Pedro e Bernardo,  procuravam 
sempre estarem  atualizados com tudo o que 
estava acontecendo no mercado de varejo, e 
foi aí que surgiu a oportunidade de participa-
rem do Varejo Mais, e do Projeto de Revitali-
zação através do SEBRAE. 
Foram 2 anos de muito aprendizado e  mu-
danças tanto internas, quanto externas, des-
de a fachada da loja, layout, identidade da 
marca, até a parte financeira, compras, esto-
ques, e o engajamento da equipe, que foi um 
dos focos principais do processo de mudan-
ça. E todo esse crescimento e transformação 
levou a loja Lelena Home Design, a conquistar 
o Selo Ouro do Comércio, em 2019, pelo SE-
BRAE/FECOMÉRCIO/PR.
Além das parcerias que a loja tem com várias 
outras empresas, e profissionais da área de 
arquitetura, e design de interiores, a loja está 
aberta a recepcionar encontros de amigas, 
aniversários, chás da tarde, nos seus inúme-
ros ambientes. Um orgulho para Lelena é 
poder proporcionar aos clientes uma experi-
ência sensorial, intuitiva, e com uma energia 
maravilhosa. 

Filho. Formada em Artes 
Plásticas e Administração 
em Ribeirão Preto. Depois 
de casada, Lelena e o ma-
rido foram morar em São 
Paulo, quando começou a 
despertar o seu lado em-
preendedor, trabalhando 
em casa, produzindo ar-
ranjos e peças para em-
presas de decoração. 
No ano de 1988, vieram 
morar em Cascavel, pelo 
fato do seu marido re-
ceber uma proposta de 
trabalho no Hospital São 
Lucas. Lelena teve que 
recomeçar novamente, 
numa cidade pequena, 
com poucas opções de 
decoração, naquela épo-
ca. Então quando a filha 
completou 10 anos, com 
a sua veia empreende-
dora, realizou o 1º Bazar 
de Natal, com arranjos e 
enfeites produzidos por 
ela mesma. Deu tão certo, 
que ela resolveu montar a 
sua primeira loja de deco-
ração, num espaço peque-
no, na rua Paraná, esquina 
com a Rua Afonso Pena, 
onde ela trazia peças di-
ferenciadas de São Paulo, 

e agregando a sua criativida-
de e habilidades manuais na montagem de 
cestas, arranjos de flores, e decorações em 
geral. Além disso, Lelena começou um traba-
lho personalizado, indo até a casa de clientes, 
montando as árvores de natal,  decorando os 
ambientes das casas, com seu extremo bom 
gosto, e decorando as  mesas para jantares, 
eventos, e festas. “Muitas clientes falavam 
que eu levava alegria e felicidade até as suas 

Artista plástica, nascida em Uberaba/MG, 
com uma habilidade nata para criação de 
produtos de decoração e muita criatividade, 
e que coloca muito amor em tudo o que faz; 
estou falando  da empresária Cecília Helena 
Arantes Cecílio, chamada carinhosamente 
por “Lelena”. Mãe de 4 filhos, Gabriel, Pedro, 
Bernardo e Lucila; casada com Rene Cecílio 
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Louva-se o poder empresarial de Guilherme 
Paulus, conhecido por investidores internan-
cionais, antenados e buscando saber onde 
ele está investindo, o que está fazendo, por 
onde anda o multimilionário fundador da 
CVC, (agora em sociedade com investidores 
americanos). 
Todos estão tentos às possibilidades dos ga-
nhos através da consagrada marca, e que 
investiu parte deste capital na GJP, dividindo 
esta por sua vez em hotéis & resorts pelo país 
afora, e a GJP Participações, que possui cam-
pos de golfes, condomínios de luxo, e outras 
oportunidades vislumbradas pelo empresário 
para ampliar investimentos.

E Foz do Iguaçu, faz parte do dia a dia de Gui-
lherme Paulus, que tem sólidos investimen-
tos; a começar pelo Wish Foz do Iguaçu, um 
dos resorts mais premiados da América Lati-
na, o Iguassu Falls Golf Club, um campo de 
golfe que é sonho de consumo de todo gol-
fista brasileiro, e o Village Iguassu, um condo-
mínio com a cara do empresário, reunindo o 
que há de sofisticação, comodidade e inova-
ção com tudo à disposição.
E com tudo isto acontecendo, Guilherme 
sempre busca maneiras de interagir com seu 
público, e foi assim que, através de parcerias 
locais, nacionais e internacionais, realizou o I 
Torneio Golf Brasil. 

Depois da estreia em Itu (SP), o torneiro se-
guiu para o Olympic Golf Course, no Rio de 
Janeiro (RJ), em 26 de outubro, Aquiraz Ri-
viera (CE) em 23 de novembro, e finalizou no 
Iguassu Falls Golf Club (PR), em 7 de dezem-
bro. 
Em 2020, o circuito terá 6 etapas, incluindo 
também o Distrito Federal e Santa Catarina. 
No ano seguinte, em 2021, serão 8 etapas, 
somando-se além de todos esses destinos, a 
Bahia e o Rio Grande do Sul.
O Golfe Brasil Torneio já é considerado o mais 
completo campeonato de golfe do País, e foi 
encerrado em Foz do Iguaçu no final do ano 
passado. O palco da competição não poderia 
ser outro: o Iguassu Falls Golf Club, localizado 
dentro do Wish Resort, um dos mais comple-
tos do país.
O lançamento desta quarta etapa do torneio 
aconteceu no Marco das 3 Fronteiras, no limi-
te dos três países que formam a região trina-
cional. A cidade recebeu autoridades, empre-
sários e executivos de turismo do Brasil e de 
Portugal para acompanharem o Torneio Golfe 
Brasil, que reuniu atletas de alta performace 
do Brasil, Argentina e Paraguai.

RESUMO DA NOTÍCIA
Foz do Iguaçu fechou 2019 em destaque no cenário espor-
tivo mundial. A cidade recebeu autoridades, empresários e 
executivos de turismo do Brasil e de Portugal para acom-
panharem o Torneio Golfe Brasil, que reuniu atletas de alta 
performace do Brasil, Argentina e Paraguai no magnifíco 
campo do Wish Hotel & Resort.

GUILHERME PAULUS
acerta outra grande tacada

GUILHERME PAULUS - em saudação aos clientes, participantes, parceiros, patrocinadores, imprensa e sua equipe no encerramento 
do Torneio de Golfe Brasil, com Gilmar Piolla e Felipe Gonzálles,  no final do ano passado em Foz do Iguaçu, Paraná

O anfitrião, Guilherme 
Paulus, Chairman na GJP 
Participações e um dos 
maiores empresários 
de turismo do país, 
lembrou que o torneio 
foi criado para unir o 
mercado de turismo 
ao golfe. “O Golfe 
Brasil Torneio passou 
a integrar a agenda 
do turismo nacional, 
inclusive já presente no 
calendário do Ministério 
do Turismo em 2020 e 
2021”, destacou Paulus.

Promovido pela GJP Holding Participações, 
o evento em 2019 passou por São Paulo 
(Terras de São José Golfe Clube), Rio de 
Janeiro (Olympic Golf Course) e Ceará 
(Aquiraz Riviera), e Foz do Iguaçu (Iguassu 
Falls Golf Club) totalizando 4 etapas. Com o 
objetivo de integrar os jogadores de golfe 
com o mercado de turismo, o campeonato 
já reuniu quase 500 participantes nesta 
edição 2019.
Em 2020, o circuito aumenta e terá 6 eta-
pas, incluindo também a cidade de Buenos 
Aires, na Argentina, sendo: Curitiba (PR), 
Brasília (DF), São Paulo (SP), Buenos Aires 
(AR), Rio de Janeiro (RJ) e Foz do Iguaçu 
(PR). No ano seguinte, em 2021, serão 8 
etapas, somando-se além de todos esses 
destinos, a Bahia e o Rio Grande do Sul.
O Golfe Brasil Torneio 2019 é uma 
realização da GJP Holding Participações, 
patrocínio da Tramontina, LATAM (trans-
portadora oficial) e apoio: Belle Cave, CBG, 
Dom Pedro Hotels, Novotel, SAX Departa-
ment Store, SNAG, TAP, Travel Ace, Une
destinos, Visite São Paulo,  Foz do Iguaçu, 
destino do mundo, Turismo de Portugal, 
Village Iguassu Golf Residence, Helisul, 
Iguassu Falls Golf Club, Sferriê, Cassinotur, 
Kia Motors, Marco das Três Fronteiras, Visit 
Iguassu, Construtora JL, Aeroméxico, RDC 
Hotels – Hotel Nobu.

MAIS INFORMAÇÕES: 
www.torneiogolfebrasil.com.br

SUCESSO DE 2019
AMPLIA PARA 2020

GOLFE BRASIL
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GOLFE  BRASIL

E no sábado 07 de Dezembro, foi dia de pro-
vas: no maravilhoso campo do Iguassu Falls 
Golf Club, sob um céu de brigadeiro, com o 
dia brindando ao esforço do trade para ele-
var o Destino Iguaçu ao patamar de Destino 
de Golf Mundial, os atletas se esmeravam 
em acertar os buracos e faturar os prêmios 
do Torneio Golfe Brasil.  A competição teve a 
participação de 68 jogadores, e contou com 
representantes do Rio de Janeiro, São Paulo, 
Fortaleza e países da tríplice fronteira.

PARCEIROS
O evento contou com um forte apoio do Tu-
rismo de Portugal, que trouxe um bondinho 
interativo de dimensões reais para que todos 
os jogadores pudessem conhecer o percurso 
que o bondinho número 28 percorre nas ruas 
de Lisboa.
O ponto alto do evento foram os prêmios gan-
hos pelos vencedores das bolas mais perto da 
bandeira (Nearest to the Pin) em dois dos bu-
racos de par 3 do campo: o primeiro prêmio 
foi uma viagem para o México com direito a 
passagem de ida e volta pela AeroMéxico e 
uma diária no Hotel Nobu em Los Cabos com 
tarifa diferenciada nas demais 4 diárias.
O segundo prêmio foi uma viagem para Por-
tugal, com direito a acompanhante, incluídos 
passagens aéreas em classe executiva pela 
TAP, cinco diárias na rede Dom Pedro Hotels, 

no Algarve, e green-fees em cada um dos cin-
co campos da rede hoteleira portuguesa.
O ganhador da viagem para o México foi o 
Paraguaio Koji Yamawaki (buraco 15), en-
quanto que o grande vencedor da viagem 
para Portugal foi um dos representantes de 
Fortaleza, Nilson Fernandes (buraco 7).
Gabriel Previgliano e Daniel Fuji foram os 
vencedores gross com 79 tacadas, sete acima 
do par. 
Já na categoria por handicaps índex até 15, 
o pódio foi formado por Ricardo Jelen e pelo 
próprio Gabriel Previgliano, ambos do Iguas-
su Falls Golf Club.
Na 15,1 a 25, venceu Kim Kuk com  68 net,
Em segundo gross com 79 tacadas, sete aci-
ma do par Daniel Fuji.
O vice foi Diego Oliveira com 69 tacadas net 
para ser o vice-campeão.
Já na 25,1 a 36, disputada no sistema stable-
ford, venceu Fernando Moratório da Argenti-
na com 48 pontos, seguido por Marcos Dan-
tas, com 46.
25,1 a 36, disputada no sistema stableford, 
vice Marcos Dantas, com 46.
Na categoria única feminina, June Park, do 
Aquiraz Riviera, foi a campeã com 71 net,
Seguida da carioca Amanda Lewis com 80 
net,  vice-campeã na categoria.
A vice campeã juvenil feminino Zena Ham-
moud, que somou 72 pontos net.

Gabriel Hammoud foi vice-campeão.
A campeã do Longest Drive foi a Paraguaia 
Maria Bethania.
Agradecimentos também aos responsáveis 
da CIA das Artes e do próprio Iguassu Falls 
Golf Club, que de forma incansável prepa-
raram o campo de golfe para a recepção da 
última etapa do Golfe Brasil.
A mesa de premiação foi composta ainda por 
Thiago Goulart, da GJP Participações, Gilmar 
Piola, Secretário de Turismo de Foz do Iguaçu, 
Cláudio Borges da CIA das Artes, Bernardo 
Cardoso do Turismo de Portugal, Maria João 
da Tap Portugal e Ana Lucia Furlan em repre-
sentação da Aeroméxico e Hotel Nobu.

Miguel Palhota, que apresentou a entrega de 
prêmios, agradeceu todos os envolvidos para 
tornar o evento um sucesso.

Jovens foram o grande destaque do evento 
com vários premios conquistados e disputa 
de igual com os concorrentes adultos.

O título de campeão juvenil foi para Isabella 
Hammond, que somou 70 net para superar 
Zena Hammoud, que somou 72 pontos net.

Foi um sucesso o test-drive organizado pela Kia Automóveis
que atraiu atenções aos novos modelos da marca
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A R T E S

Um privilegiado espaço agrupa objetos, 
esculturas, móveis, louças, gravuras, 
desenhos, pinturas a óleo com uma 
exposição de quadros diretamente de 
Paris, que retratam diferentes lugares e 
situações que proporcionam aos visitan-
tes um retorno ao passado.
É com este foco que o empresário, Faisal 
Hammoud, após uma aprofundada 
pesquisa de mercado, dedicou um gene-
roso espaço para atender sua vasta fiel e 

crescente clientela, tanto do Brasil como 
dos países vizinhos que diariamente 
aportam na Loja Monalisa em Ciudad 
del Este.
Para ele, não existe tempo difícil, pois 
sempre acredita em tudo o que faz e a 
Galeria de Artes está aberta ao públi-
co com muita variedade. São obras e 
esculturas dos mais renomados artistas 
e pintores europeus que estão surpreen-
dendo os visitantes.

MONALISA GALERIA DE ARTE
A nova atração do Paraguai

Uma rica exposição de quadros, móveis, esculturas, 
tapetes, utensílios e outros objetos de pura arte dire-
tamente da Europa, em especial de Paris, faz sucesso 
na Galeria de Artes da LOJA MONALISA em Ciudad 
del Este, como a mais nova atração que encanta os 
visitantes onde o bom gosto e variedade, enchem os 
olhos e podem ser adquiridos por preços tentadores.

CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAI

Faisal afirma que, nas ramificações que 
a vida lhe proporcionou como empresá-
rio, que viajou para dezenas de países, 
sentiu-se no dever de compartilhar com 
os clientes, algumas obras que podem 
ser apreciadas e até adquiridas, sem 
a necessidade de realizar uma longa 
viagem e enfrentar os incômodos de 
transportes.
O resultado da Galeria de Artes da Mo-
nalisa, está impregnado dessa vontade 

simples de compartilhar o olhar e por 
alguns instantes, mergulhar no sonho 
de épocas, lugares e momentos que 
marcaram gerações. Ao mesmo tempo, 
revela uma filosofia profundamente 
coerente com a desmistificação de uma 
arte eloquente de origem ainda renas-
centista. 
A variedade e o bom gosto em todas 
as peças, definem muito bem a que 
veio para proporcionar aos clientes da 
Loja, uma oportunidade única de levar 
objetos que são encontrados somente na 
Europa. Seus quadros e desenhos têm, 

como a poética de Prévert, a serieda-
de de Braques ou a infantilidade de 
Chagall, numa magia que aproxima 
crianças e adultos. 
Suas imagens revelam a liberdade na 
construção de um caminho cujas mar-
cas são esses objetos, imagens, contos 
visuais que, contrariando a noção da 
pintura destinada a “espaços públicos”, 
no caso da Galeira de Artes, sempre fica 
aquela vontade de levar com a gente, 
para acarinhar e “acalantar” as paredes 
da casa e dos ambientes de trabalho.
A narrativa visual se impõe de tal 

forma que não se sabe o que vem 
antes, texto ou imagem resultando em 
coletânea sem precedente com ilustra-
ções cheias de uma ternura que vem da 
inteligência das mãos e na intimidade 
com os mais diversos materiais que vale 
apreciar, adquirir e poder contemplar 
com familiares e amigos o que de mais 
bonito e encantador a arte nos reserva.
A Loja Monalisa, abre inclusive nos 
finais de semana e atende em horários 
especiais de acordo com o interesse dos 
clientes.
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