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EDITORIAL

Obrigado CERRADO
Em 50 anos o Brasil passou de importador de alimentos para grande 
exportador, abastecendo e alimentando 1,2 bilhão de pessoas em todo o 
mundo. Duas super safras: quase 500 milhões de toneladas de grãos, 260 
milhões de cabeças de gado, 8,7 bilhões de aves, 44 milhões de suínos. O 
agro representa quase um quarto  e caminha para ser o terceiro  colocado 
do nosso PIB; contribuindo com metade das exportações. Um em cada 
três empregos vem do agro.

O Brasil usa 9% de suas terras para agricultura, 21,2% para pecuária, pou-
co mais de 30% do território brasileiro para produzir alimentos. 
Temos 66% do território brasileiro preservado, somente os produtores 
rurais preservam 25,6% do Brasil.  O Brasil tem 97% da biodiversidade 
do planeta. O Brasil tem 2,4 trilhões de dólares imobilizados a serviço da 
preservação do planeta. 

Temos o equivalente a 15 anos de produção industrial americana em 
estoque de carbono, desempenhando papel fundamental na mitigação 
das mudanças climáticas. Em 2030 teremos 1 bilhão a mais de pessoas no 
mundo segundo a ONU. O Brasil sabe da sua responsabilidade na preser-
vação ambiental e na segurança alimentar do planeta.  Temos o potencial 
para dobrar nossa produção utilizando a mesma área atual. 

Queremos sair de 7% para 10% do mercado de exportação global. 
O ministério da agricultura simplificou normas e processos, desburocra-
tizou para sermos mais competitivos internacionalmente, e liderou um 
pacto pela integridade no setor agropecuário brasileiro. 

O mundo tem pressa. 
Nós temos terra e água, tecnologia, qualidade e a força do produtor rural 
que são as bases do alimento seguro e sustentável para o Brasil e para o 
mundo.

O Brasil faz a sua parte: temos a legislação ambiental mais completa do 
planeta, embora, por falta de uma política voltada ao setor, o mundo 
ainda não reconheça esse esforço. 
Mas devemos redobrar e seguir nossos objetivos, certos e confiantes de 
que, somente o agro, como aliado da tenacidade e desprendimeto dos 
brasileiros pode contribuir para o País que almejamos.

Obrigado Cerrado...
Se ainda falta argumentos para aqueles que vivem e fazem do agrone-
gócio um verdadeiro negócio, o Cerrado brasileiro se apresenta com sua 
terra fértil, preços e condições extraordinárias e todo o incentivo governa-
mental para apoiar o crescimento do Brasil com amplas posssibilidades de 
lucros. Veja nesta reportagem e vá conferir.

Não esquecer que: Quem planta antes, colhe primeiro!
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Desde o início da atividade da 
agricultura e pecuária aqui em 
Cristalina - GO, era muito intrigan-
te ver que na superfície você não 
tem rios, você não tem lençóis, 

mas o subsolo é muito rico.
As nascentes e rios começaram 
a secar e quando tive a oportu-
nidade de conversar as primeiras 
vezes com o Luiz Oliveira, do 

RESUMO DA NOTÍCIA:
O Brasil é uma grande potência de produção de alimen-
tos, mas é preciso fazer com que seja uma grande potên-
cia em cuidar da água também.
Por isso, as iniciativas neste sentido ganham destaque 
com pesquisas que mostram resultados surpreendentes 
e cada vez mais,  mostra que é possível vencer desafios, 
superar crises e direcionar o país para um patamar de 
vanguarda a nível internacional.

ESPECIAL

O Brasil é o produtor número 1 no 
mundo de serviços ecossistêmicos.

Mas, ainda é pouco. 

DR. WILFRIDO 
AUGUSTO MARQUES

ÁGUA PARA O CERRADOÁGUA PARA O CERRADO

Instituto Espinhaço, eu já havia 
comprado muitas mudas e inicia-
do em várias regiões tentativas 
de recuperação de nascentes. 
(WILFRIDO MARQUES)

Hoje o Instituto Espinhaço já 
trabalha em mais de duas mil 
propriedades rurais no estado de 
Minas Gerais. E agora no Centro-
-Oeste brasileiro nós firmamos 
essa parceria com a ESAI há cerca 
de dois anos atrás, e o fruto des-
sa parceria é essa maravilha do 
resultado do Pró Águas Cerrado, 
que nasceu do sonho de recu-
perar o Cerrado brasileiro. (LUIZ 
OLIVEIRA)

É um programa muito especial 
para nós da Secretaria de Meio 
Ambiente, porque envolve a re-
cuperação do Cerrado, que é um 
dos biomas mais ameaçados do 
Brasil. Apesar de se falar tanto da 
Amazônia, o fato é que o Cerra-
do é um bioma ameaçado, com 
muito pouco estudo e desenvol-
vimento de projetos de recupera-
ção. (ANDRÉA VULCANIS)

Essa experiência de restaurar o 
Cerrado gera muito conhecimen-
to para aumentar as ações de res-
tauração desse bioma ameaçado, 
que é a savana mais biodiversa 
do planeta, então precisamos 
cuidar dela. (MATEUS)

Em fevereiro do ano passado nós 

iniciamos um replantio de árvo-
res nativas do Cerrado, com uma 
variedade de 20 espécies. Um 
ano e quatro meses depois nós 
temos o resultado: as nascentes 
recuperadas e o estado atual 
dessas plantas que hoje já são 
árvores. (WILFRIDO MARQUES)
O Pró Águas Cerrado conseguiu 

a façanha de ter 92% de índice 
de pegamento das mudas aqui 
no Cerrado. São várias espécies 
que nós plantamos e estamos 
monitorando a cada três meses, 
entendendo como essa plantas 
se comportam, e também vamos 
monitorar, a partir de agora, a 

próxima páginaa

“O celeiro do mundo”, 
aquilo que diziam que o 
Brasil seria, o Brasil já é. 
Hoje nós alimentamos 1 
bilhão e 200 milhões de 
pessoas no mundo e a 
expectativa e o potencial 
é de dobrar isso em 
um curto prazo”.

“O celeiro do mundo”, 
aquilo que diziam que o 
Brasil seria, o Brasil já é. 
Hoje nós alimentamos 1 
bilhão e 200 milhões de 
pessoas no mundo e a 
expectativa e o potencial 
é de dobrar isso em 
um curto prazo”.

DR. WILFRIDO AUGUSTO MARQUES
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BRASIL

produção de serviço ecossistêmi-
co associado à esse processo de 
restauração. (LUIZ OLIVEIRA)

É excelente olhar o sucesso do 
plantio, com um nível baixíssi-
mo de mortalidade das mudas 
e o crescimento que está sendo 
observado, então realmente é só 

esperar que com certeza esses 
ecossistemas serão restaurados. 
(MATEUS)

É um modelo a ser seguido no 
país que alia a produção agro-
pecuária com sustentabilidade. 
Então está sendo desenvolvido 
um projeto em parceria com o 

Instituto Espinhaço, aliando o 
setor produtivo com a sociedade 
civil organizada, para o desen-
volvimento de um projeto que 
visa garantir sustentabilidade na 
produção, olhando para os 17 
objetivos do desenvolvimento 
sustentável. Precisamos construir 
essas pontes e não reforçar essas 
diferenças. (HENRIQUE VEIGA)

Não se separa mais produção de 
preservação. Está se construindo 
uma pauta que é única e casa-
da diante da perspectiva, sem 
nenhum tipo de envolvimento do 
Poder Público. 

Os empresários do agronegócio, da indústria, pro-
fissionais liberais, cada vez mais buscam nas re-
giões mais distantes dos grandes centros, formas e 
maneiras para expandir suas atividades.
Aos que agem assim, saibam que o Cerrado na re-
gião do Centro Oeste, em especial nas proximida-
des de Brasília, está com suas fronteiras e braços 
abertos como uma potencialidade em vários se-
tores. Mas é preciso correr, já que investidores es-
trangeiros, da mesma forma estão chegando para 
ocupar um espaço rico em todos os sentidos.

Este é o panorama mais realista do potencial socioeconômico 
e do agronegócio que impulsiona o Brasil, graças ao Cerrado.

BRASIL

Projetos de incentivo promo-
vidos pelo Governo atraem 
cada dia mais investidores

CERRADO: ÁGUA E MUITO MAIS...
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Foi uma ação do produtor ru-
ral junto com a sociedade civil 
através do Instituo Espinhaço. 
(ANDRÉA VULCANIS)

É fundamental que nós possa-
mos unificar esforços, cooperar, 
superar as divergências e fazer 

aquilo que no Instituto Espinha-
ço chamamos de “convergência 
na adversidade”, ou seja, nós 
buscamos a cooperação plena, 
buscamos a integração de es-
forços para gerar aquilo que nós 
propomos então como uma go-
vernança territorial, uma gestão 

integrada dos territórios. E para 
isso a abordagem e o olhar dos 
territórios hídricos é essencial. 
O Instituto Espinhaço vem tra-
balhando essa visão estratégica 
e integrada. O Brasil hoje é o 
celeiro do mundo, é produtor de 
alimentos, mas o Brasil também é 
o produtor número 1 no mundo 
de serviços ecossistêmicos.
(LUIZ OLIVEIRA)

BRASIL 
CERRADO: ÁGUA E MUITO MAIS...
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O Brasil é uma grande potência 
de produção de alimentos e a 
gente tem que fazer com que seja 
uma grande potência em cuidar 
da água também. (MATEUS)

“O celeiro do mundo”, aquilo que 
diziam que o Brasil seria, o Brasil 
já é. Hoje nós alimentamos 1 bi-
lhão e 200 milhões de pessoas no 

mundo e a expectativa e o poten-
cial é de dobrar isso em um curto 
prazo, porque o agronegócio tem 
sido e será a grande solução que 
alavanca a economia brasileira. 
(WILFRIDO MARQUES)

Ter na pessoa no Wilfrido a 
sensibilidade de perceber que 

a produção dele depende de 
água e desses recursos naturais 
é fundamental. E que isso sirva 
de vitrine para que outras pro-
priedades e outros produtores no 
Cerrado possam adotar esse tipo 
de iniciativa. (HENRIQUE VEIGA)

De fato é um projeto que nós 
temos um olhar muito especial 
porque ele nos mostra e nos 
serve como exemplo de como 
ampliar daqui para Goiás.
(ANDRÉA VULCANIS)

“Sem água não há absolutamente 
nada”, essa frase além de parecer 
uma obviedade, é muito estraté-
gica para o Brasil hoje, que quer 
e precisa se desenvolver. E esse 
desenvolvimento tem que ser 
integrado e sustentável, não dei-
xando ninguém para trás, envol-
vendo aqueles que mais necessi-

tam, produzindo alternativas para 
os dilemas que estão postos na 
atualidade brasileira e na atuali-
dade planetária. É fundamental 
que nós possamos dar as mãos 
para construir um novo Brasil 
e esse é o objetivo do Instituto 
Espinhaço e é nesse contexto 
que nós estamos trabalhando, 
com muitas comunidades, com o 
terceiro setor, com os governos 
Municipais, Estaduais e Federais 
e também com as instituições e 
organismos internacionais com 
que nós cooperamos. 
(LUIZ OLIVEIRA)

WILFRIDO MARQUES
Advogado, produtor rural, fundador e 
presidente da ESAI

LUIZ OLIVERA
Filósofo, fundador e presidente do Institu-
to Espinhaço
 
ANDRÉA VULCANIS
Secretária de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável do Estado 
de Goiás 

MATEUS
Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (ONU/UNEP - WCMC - Centro de 
Monitoramento de Conservação Mundial 
da ONU no Brasil)

HENRIQUE VEIGA
Coordenador-Geral de Revitalização de 
Bacias Hidrográficas – Ministério de De-
senvolvimento Regional

PESSOAS
COMPROMETIDAS
COM O PROJETO

BRASIL 
CERRADO: ÁGUA E MUITO MAIS

E
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De acordo com a 
deputada federal, o 
Brasil tem uma cultu-
ra de desrespeito às 
regras de trânsito, e 
algo precisa ser feito.
A deputada federal 
Christiane Yared 
(PL-PR) transformou a 
dor de perder o filho, 
Gilmar Rafael Souza 
Yared, de 26 anos, 
em um acidente de 
trânsito em força para 
lutar por um trânsito 
mais seguro. A par-
lamentar defende 
pautas relacionadas à 
segurança e educação 
no trânsito e, em 
fevereiro, apresen-
tou o Projeto de Lei 
130/2020, que dispõe 
sobre punições para 
pessoas que cometam 
infrações e divulguem 
nas redes sociais ou ou-
tros meios digitais, ele-
trônicos ou impressos.
Entre as punições previstas no projeto está a 
de quem praticar infrações de circulação de 
natureza gravíssima e publicá-las nas redes 
sociais terá por 12 meses a cassação do 
documento de habilitação. No caso de rein-
cidência no prazo de dois anos, será cassado 
o direito de dirigir.
No texto do projeto, quando se justifica 
o motivo da criação da Lei, o documento 
ressalta que, anualmente, cerca de 40 mil 
pessoas morrem em decorrência de aciden-
te de trânsito. Nos últimos 10 anos, quase 
400 mil pessoas morreram, o que equivale a 
população inteira de Macapá. “Infelizmente, 
nosso país é um dos maiores assassinos no 
trânsito,sem que tenha tomado as medidas 
necessárias para amenizar esse estigma. 
Associado a isso, temos uma cultura de 
desrespeito às regras de trânsito, como se 
essa conduta fosse algo banal e até mesmo 
elogiável. Algo precisa ser feito”, diz parte do 
projeto.
Com outras propostas dentro do tema “trân-
sito” tramitando na Câmara, a expectativa de 
Yared é deixar um legado de conscientização 
e mudança de cultura nas ruas e estradas do 
país. Confira nesta entrevista.

FIM DA IMPUNIDADE: Parlamentar defende pautas relacionadas à segurança e educação 
no trânsito em fevereiro, aguarda aprovaçõ do Projeto de Lei 130/2020, que 
dispõe sobre punições para pessoas que cometam infrações e divulguem nas

redes sociais ou outros meios digitais, eletrônicos ou impressos

Liderado pelo senador Alvaro Dias, o Pode-
mos completou no dia (01/07), três anos de 
existência com uma trajetória marcada pelo 
ferrenho combate à corrupção e aos privilé-
gios das autoridades, além da luta incansável 
contra as desigualdades sociais no Brasil.
“O Podemos é a defesa das instituições 
democráticas. É a luta contra as desigual-
dades sociais. É a ferramenta política que 
quer contribuir para a oferta de oportuni-
dades, a fim de que cada brasileiro possa 
exercitar a cidadania na sua plenitude”, 
afirma Alvaro Dias, que foi candidato à presi-
dência da República em 2018 pelo partido.
O líder do Podemos no Senado ressalta que 
a legenda sempre esteve à frente das pautas 
que dizem respeito ao combate à corrup-
ção. Ele é autor do projeto, apresentado em 
2013, que acaba com o foro privilegiado de 
mais de 55 mil autoridades. A matéria foi 
aprovada por unanimidade no Senado, em 
maio de 2017. 
Na Câmara, já passou por todas as comis-
sões e aguarda votação em plenário.
Alvaro Dias também apresentou Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC), em 2017, para 

1. A Sra. acabou de apresentar o Projeto de 
Lei 130/2020, que dispõe sobre aplicação 
de penas e suspensão da CNH para quem 
praticar e divulgar imagens das infrações de 
trânsito. Você acredita que iniciativas como 
essa são determinantes para uma mudança 
de cultura no trânsito brasileiro?
Deputada Yared - Com toda certeza! Costu-
mo dizer que o país que não pune, não edu-
ca. Infelizmente, vivemos nesta realidade, 
em que só conseguimos mudar a cultura do 
trânsito com leis severas, punição. Tudo seria 
mais fácil se tivéssemos uma consciência 
maior dos riscos e deveres no trânsito. O que 
acontece é que tais postagens diminuem 
essa profundidade dos riscos. Quem assiste, 
acha normal tal conduta e acredita que, 
assim como nas imagens, sairá ileso se fizer 
o mesmo. E sabemos que não é bem assim.

2. Os números de 2019 e pagamento de in-
denizações do Seguro DPVAT mostram que a 
faixa etária mais atingida pelos acidentes de 
trânsito continua sendo a de 18 a 34 anos. 
Como você acredita que o Poder Legislativo 
pode ajudar a mudar esse cenário?

disciplinar a prisão após condenação em 
segunda instância. Devido a uma manobra 
para retirada de assinaturas dos senadores, 
a PEC teve que ser retirada. Mas o senador 
reapresentou a proposta em 2018. Depois, 
outros dois senadores do partido – Oriovisto 
Guimarães e Lasier Martins – apresentaram 
projetos similares.
No Senado, o Podemos já é a terceira maior 
bancada, com dez senadores: Alvaro Dias 
(Paraná), Eduardo Girão (Ceará), Elmano 
Férrer (Piauí), Lasier Martins (RS), Marcos 
do Val (Espírito Santo), Oriovisto Guimarães 
(Paraná), Reguffe (Distrito Federal), Romário 
(Rio de Janeiro) Rose de Freitas (Espírito 
Santo) e Styvenson Valentim (Rio Grande do 
Norte).
Os senadores do partido sempre estiveram 
à frente das pautas contra a corrupção e a 
bancada é reconhecida como a maior defen-
sora da Operação Lava Jato no Congresso. 
No último ano, os parlamentares atuaram 
para barrar retrocessos no uso de informa-
ções de inteligência financeira fornecidas 
pelo Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf) em investigações contra 

DEPUTADA FEDERAL
CHRISTIANE YARED 

FALA DO PROJETO DE LEI QUE 
PUNE INFRATOR NO TRÂNSITO

LIDERADO POR ALVARO DIAS, 

PODEMOS 
COMPLETA 3 ANOS NA LUTA

POR UM BRASIL MELHOR
Deputada Yared - 
Com a aprovação 
de leis mais severas 
como, por exemplo, 
a do uso do celular 
ao volante, de mi-
nha autoria, já que 
esse mal atinge, 
principalmente, 
essa faixa etária. 
Contudo, precisa-
mos deixar de ser 
apenas reativos e 
nos antecipar. Por 
isso, tramita na 
Casa um outro pro-
jeto de lei de minha 
autoria que dispõe 
sobre a educação 
do trânsito nas 
escolas. Se educar-
mos as crianças, 
não teremos tantas 
mortes de jovens 
adultos. A consciên-

cia precisa vir desde 
pequeno, devemos 
construir essa nova 
cultura desde a base.

3. A tragédia pessoal pela qual a Senhora 
passou, te inspirou a iniciar um projeto 
transformador. Quais são as principais con-
quistas da ONG “Instituto Paz no Trânsito”?
Deputada Yared - Não há um único dia que 
não pense no meu Gilmar Rafael. Porém, 
com muita dor, transformei meu luto em 
luta. Não podia ver mais filhos serem tirados 
das suas mães, isso não é natural. Por isso, 
decidi criar o Instituto Paz no Trânsito ao 
lado do meu marido. Infelizmente, nossa 
ONG está parada devido meu trabalho 
na Câmara dos Deputados, já que não é 
permitido manter as atividades enquanto for 
deputada. Entretanto, há cinco anos tenho 
a honra de representar a população e estar 
numa posição onde posso criar leis, mudar 
essa realidade de guerra tão triste que ve-
mos nas vias do nosso país. Até o momento, 
já são três Projetos de Lei aprovados e quase 
40 proposições em tramitação na Casa.

Fonte: Seguradora Líder.

a corrupção; e se posicionaram duramente 
contra a Lei de Abuso de Autoridade, cujo 
texto aprovado pelo Congresso criminaliza 
policiais e membros do Ministério Público e 
da Justiça.
Entre os projetos apresentados pelos sena-
dores do Podemos, estão o que insere no 
rol dos crimes hediondos os crimes contra a 
administração pública cometidos em ocasião 
de calamidade pública; o que muda a forma 
de escolha dos ministros do STF; o que torna 
os crimes de feminicídio e estupro impres-
critíveis e inafiançáveis; e o que obriga os 
planos de saúde a arcarem com tratamento 
de quimioterapia oral.
O partido também tem crescido por todo o 
país, com a entrada de novos filiados e a vin-
da de parlamentares. Na Câmara, a bancada 
do Podemos já conta com 11 deputados 
federais. A legenda também soma hoje 24 
deputados estaduais.

AÇÃO PARLAMENTAR NA VANGUARDA NACIONAL
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NOVOS SECRETÁRIOS E GESTORES: O delegado federal Wagner Mesquita, o antropológo Mauro Rockembach 
(Justiça, Família e Trabalho) e o deputado Marcel Micheletto (Secretaria da Administração e Previdência).

Modernidade, transparência, eficiência e 
a busca pela excelência. Essa é a linha que 
será seguida pelos novos integrantes da 
equipe de gestão do Estado, em sintonia 
com as determinações do governador Carlos 
Massa Ratinho Junior para fazer do Paraná 
um estado cada vez mais inovador.
Nomeados no inicio de julho, o deputado 
estadual Marcel Micheletto (Secretaria da 
Administração e Previdência), o antropólogo 
Mauro Rockembach (Justiça, Família e Traba-
lho) e o delegado federal Wagner Mesquita 
(Detran-PR) assumiram efetivamente os 
cargos em solenidade fechada no Palácio.
Em comum, os três revelam a vontade de 
colaborar com a administração pública, fa-
zendo da tecnologia uma aliada na execução 
de projetos, programas e obras do Governo 
do Estado. “Uma honra assumir uma pasta 
tão importante do Governo. Quero admi-
nistrar bem o dinheiro arrecadado do povo 
paranaense, com a maior transparência 
possível”, destacou Micheletto.
Prefeito de Assis Chateaubriand por dois 
mandatos (2012-2018), ele conta que pre-
tende repetir na secretaria métodos utiliza-
dos com sucesso quando chefiou o Executivo 
da cidade do Oeste paranaense. “De certo 
modo, todas as secretarias passam pela 
Administração e Previdência. Serei como um 
prefeito do Governo”, disse.
Micheletto ressaltou que um dos desafios do 
novo cargo será coordenar as despesas do 

Estado em meio à crise econômica decorren-
te da pandemia do coronavírus. Estimativa 
da Secretaria da Fazenda aponta para um 
déficit orçamentário que pode chegar a R$ 
3,5 bilhões neste ano. “É a hora de sobres-
sair, mostrar criatividade. Com pouco fazer 
muito”, afirmou o secretário. Ele entra no 
lugar do ex-ministro Reinhold Stephanes.

SOCIAL – A pandemia também redobra a 
atenção do antropólogo Mauro Rockem-
bach, novo responsável pela Secretaria da 
Justiça, Família e Trabalho, em substituição 
ao deputado federal Ney Leprevost.
Segundo ele, neste momento a ordem é 
dar continuidade e avançar nos programas 
sociais, reforçando os cuidados com as fa-
mílias mais vulneráveis do Estado. Rockem-
bach citou ações que ajudam a melhorar 
a qualidade de vida da população, como o 
Programa Nossa Gente (Família Paranaense), 
Cartão Comida Boa e Caixa d’Água Boa.
“A pandemia tornou tudo mais complexo, 
ainda mais em uma secretaria que atua di-
retamente na área social. Pretendo dar sequ-
ência ao trabalho, colaborando para cuidar 
das pessoas que mais precisam do Estado”, 
explicou ele. “Avançaremos com diálogo, 
conversando com os mais diversos setores 
da sociedade civil”, completou.
Rockembach reforçou que a área voltada ao 
trabalho é um dos pontos mais delicados da 
secretaria. Para ele, é necessário atuar em 

NOVOS GESTORES REFORÇAM BUSCA PELA 
EXCELÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO

conjunto na busca por soluções que ame-
nizem o fechamento de vagas de emprego 
causados pelo Covid-19.
“É preciso colocar em prática uma ação gran-
de de recuperação, ser pró-ativo e não ficar 
esperando. Pretendo chamar federações, 
empresários, comércio, indústria, agronegó-
cio e trabalhadores para pensarmos juntos 
e encontrar as melhores soluções”, destacou.
Antes de assumir a Secretaria da Justiça, 
Família e Trabalho, Rockembach atuou como 
superintendente Geral de Diálogo e Intera-
ção Social (Sudis) do Governo do Estado.

TECNOLOGIA – O delegado federal Wagner 
Mesquita disse que pretende dar sequência 
ao processo de modernização do Detran-PR, 
tornando o órgão cada vez mais ágil e pre-
sente na vida dos paranaenses por meio de 
ferramentas digitais. É assim, destacou ele, 
que a autarquia ganhará velocidade, agilizan-
do processos e reduzindo a burocracia.
Mesquita cita como exemplo o novo portal 
do órgão, lançado em abril, que possibili-
ta, entre outros processos, a abertura de 
protocolos de identificação de condutor, 
solicitação de advertência por escrito, defesa 
de autuação, recursos de multa, defesa e 
recurso de suspensão do direito de dirigir e 
defesa de recursos de cassação da carteira 
nacional de habilitação (CNH).
“Estou empolgado com essa missão. 
Pretendo ser um facilitador para atender 
a população paranaense da melhor forma 
possível. O atendimento remoto é que vai 
desafogar nossos postos, dar celeridade aos 
processos”, disse o novo diretor-geral do 
Detran-PR. Ele substitui na função o coronel 
da reserva da Polícia Militar Cesar Vinicius 
Kogut.

Wagner Mesquita (Detran-PR), Mauro Rockembach (Jus-
tiça, Família e Trabalho) e Marcel Micheletto (Adminis-
tração e Previdência), têm como meta ajudar a fazer do 
Paraná o Estado mais moderno e inovador do País.

PARANÁ

02 de Julho, dia dedicado aos Bombei-
ros, o vice governador Darci Piana rece-
beu a Medalha Mérito em Operações 
em Incêndios Florestais, a ele entregue 
pelo coronel Samuel Prestes. A pande-
mia de COVID-19 não permitiu desfile 
e as solenidades de estilo. Para evitar 
aglomerações e porque os bombeiros 
estão de sobreaviso permanente.

O vice Darci Piana registrou a homena-
gem em seu instagram.
Hoje, 02 de julho, é Dia do Bombei-
ro. Minha deferência a esses bravos 

A Secretaria da Educação e do Esporte 
do governo do Paraná divulgou que 
a volta às aulas presenciais durante a 
pandemia de covid-19 ainda não têm 
data definida. A informação desmente 
a mensagem, compartilhada em redes 
sociais, que as atividades retornariam 
no dia 17 de agosto.
A definição do retorno das aulas pre-
senciais será feita por decisão de um 
comitê criado durante a pandemia com 
o objetivo de criar o plano de retomada 
com base no monitoramento da doença 
feito pela Sesa (Secretaria de Estado de 
Saúde).
Além da secretaria da Educação e 

BOMBEIROS, homenageiam o 
vice governador Darci Piana

VOLTA ÀS AULAS presenciais 
indefinidas no Paraná, diz Secretaria

INFORMES & EVENTOS

homens e bravas mulheres que honram 
diariamente a linda farda da corpora-
ção, empenhando-se em salvar vidas. 
O comandante do Corpo de Bombeiros 
do Paraná, Coronel Samuel Prestes, en-
tregou-me, na tarde de hoje, a Medalha 
Mérito “Operações em Incêndios Flores-
tais – Ten.-Cel RR. João Carlos Pinkner”. 
Sinto-me extremamente honrado pela 
homenagem entregue exatamente no 
dia em que quem merece todo o reco-
nhecimento são os componentes do 
Corpo de Bombeiros do Paraná.

Saúde, estão envolvidos integrantes das 
secretarias do Planejamento e de Proje-
tos Estruturantes, e representantes de 
escolas particulares e professores.
O diretor-geral da Secretaria da Educa-
ção, Gláucio Dias, explica que a intenção 
do comitê, além de trazer segurança aos 
paranaenses, é justamente evitar espe-
culações e trazer informações precisas 
sobre a volta das aulas presenciais.
“Antes de definirmos a data, vamos 
definir como faremos a volta. Isso passa 
por questões como a gestão de pessoal, 
com a preocupação de não expor nin-
guém, em especial do grupo de risco”, 
destacou o diretor.

Um novo decreto assinado pelo governador 
Carlos Massa Ratinho Junior, publicado no 
Diário Oficial do Estado, suspende os prazos 
administrativos e a cobrança de dívidas por 
parte do Estado. O governo já tinha editado, 
no final de março, um decreto que sus-
pendia essa cobrança por 90 dias, uma das 
medidas administrativas para minimizar o 
impacto da pandemia do novo coronavírus 
no bolso dos contribuintes.
A nova medida é válida até 31 de julho e 
inclui créditos com órgãos da Administração 
Pública Direta, autarquias e fundações esta-
duais. “Sabemos que muitas pessoas estão 
com dificuldades financeiras por causa dos 
impactos da pandemia. Por isso, resolvemos 
prorrogar essa cobrança, para um momento 
que afete menos os contribuintes”, disse o 
governador.
O mesmo decreto também suspende o 
acesso aos autos dos processos físicos, a 
apresentação de protesto de certidões de 
dívida ativa do Estado e o ajuizamento de 
execuções fiscais, para evitar a circulação e 
aglomeração de pessoas.
A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) realiza 
cerca de 30 mil protestos e ajuíza em torno 
de 400 dívidas por mês. Atualmente, a 
Dívida Ativa Estadual está em torno de R$ 
40,3 bilhões. A suspensão dos prazos de 
pagamento dá novo fôlego a cidadãos e 
empresas que tenham algum débito com o 
Estado, como impostos atrasados, multas 
ambientais, administrativas, do Procon e 
outros tipos de créditos.

PARANÁ
novo decreto sus-
pende cobranças 
de contribuintes

“Queremos trazer segurança para as 
famílias paranaenses, e isso se faz com 
planejamento sério e informação. Este é 
o momento crítico da doença. Estamos 
acompanhando de perto o trabalho 
feito pela Secretaria da Saúde e só 
voltaremos quando pudermos garantir 
a segurança de todos, dos alunos, dos 
pais e mães e também dos professores 
e servidores da Educação”, completou.
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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 um 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 ho-
tel já recebe com hóspedes de perfil corporativo e de eventos. 
“Poderemos hospedar até 1,3 mil pessoas com toda infraestrutura 
e a qualidade de nossos serviços, reconhecidas e premiadas no ce-
nário 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 via-
jante. “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 
Edilson de Moura Andrade. 
No mesmo complexo, é claro, o espetacular RECANTO CATARATAS 
Thermas, Resort & Convention; aliás, um resort completo, arquite-
tura surpreendente, integrado a exuberante natureza em uma área 
de 120.000m², destes, 38.000m² de área nativa protegida, oferece 
amplas áreas de lazer, praça de entretenimento, relaxante Spa, di-
versão 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 
elegância, 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, secador 
de cabelo, cofre.

SOBRE O COLLECTION:
Apresenta um estilo contemporâneo, moderno e confortável com ampla 
área de lazer, piscina, saúnas, bares, restaurantes e estacionamento co-
berto entre outros confortos oferecidos destacados abaixo.
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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Neste momento de retomada de ativida-
des econômicas, das medidas de isola-
mento social implantadas no combate 
ao coronavírus, a principal preocupação 
do governo estadual é com o transporte 
coletivo. 
Ratinho Junior destacou que o momento 
que vivemos é anormal, e por isso alguns 
setores econômicos precisam entender 
que não é possível retomar totalmente as 
operações. Falou também sobre atividades 
que ainda precisam ser restringidas, não 
só em nome da saúde como também da 
segurança pública, como bares e bailões. 
Por outro lado, o governador mencionou a 
impossibilidade de o estado conseguir or-
ganizar o dia a dia dos paranaenses, neste 
momento de pandemia em que as escolas 
permanecem fechadas, as crianças estão 
em casa recebendo conteúdo a distância e 
os pais começam a retomar as atividades 
econômicas.
Para sair da crise, disse Ratinho, o mais 
importante é a união dos esforços, o que 
diz que está conseguindo com os outros 
Poderes do Paraná e com a bancada de 
deputados e senadores. Com discurso 
conciliatório ele tenta se manter distante 
das disputas políticas que estão marcando 

a relação do presidente Jair Bolsonaro 
com um grupo de governadores – tanto 
que, não assinou uma carta de repúdio 
à participação do presidente em um ato 
pedindo o fechamento do Congresso, do 
Supremo Tribunal Federal (STF) e afrouxa-
mento das regras de isolamento social.
Mostrando-se otimista com a retomada 
da economia paranaense, o governador 
também falou sobre as principais decisões 
que contribuíram para que o estado man-
tivesse sob controle a disseminação do 
coronavírus. Em relação a outros estados, 
a curva de contágio de Covid-19 no Paraná 
está mais achatada: em 22 de março, o 
Paraná tinha 3,49% dos casos confirmados 
do Brasil; em 22 de abril, a participação 
caiu para 2,32%. 
Confira a entrevista concedida por telefo-
ne à Gazeta do Povo:

Em relação a outros estados, o nível de 
contaminação da Covid-19 no Para-
ná está sob controle, com uma curva 
achatada. Como o sr. avalia a situação do 
Paraná, após um mês da implantação das 
primeiras medidas de isolamento social?
Ratinho - Tem sido um trabalho extrema-
mente planejado da Secretaria de Saúde 

(Sesa), com inspiração nas boas práticas 
de alguns países que tiveram melhor êxito 
no combate à pandemia. Além disso, 
temos um trabalho muito bem feito do 
Lacen [Laboratório Central do Estado], que 
acabou conseguindo fazer um volume de 
testes além da média dos outros estados. 
Aqui no Paraná já testamos, com o exame 
mais completo que dá quase 100% de cer-
teza do resultado, quase 12 mil pessoas. 
Isso fez com que a secretaria conseguisse 
rastrear de maneira mais eficiente o vírus, 
isolando as pessoas que precisam. E claro, 
tivemos a colaboração da população 
na questão do isolamento social. Agora 
temos um novo momento, que alguns 
setores do comércio começam a voltar 
a trabalhar, só que a gente tem buscado 
criar restrições para que justamente não 
se perca o controle com a proliferação do 
vírus, que esse é o nosso grande desafio. 
Uma outra questão do planejamento foi 
agir no início, 60 dias atrás, por sermos 
vizinhos de São Paulo, que é onde está a 
grande força da pandemia no Brasil neste 
momento. Não fizemos o fechamento da 
fronteira, até porque legalmente nem po-
demos fazer isso, mas a gente conversou 
com as empresas de ônibus que operavam 

RESUMO DA NOTÍCIA:
Em entrevista à Gazeta do Povo, o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), 
disse que a reabertura do comércio não é tanto um problema na disseminação do vírus 
como a aglomeração de pessoas em ônibus. Para tentar minimizar esse e outros problemas, 
o chefe do Executivo do Paraná diz que se reúne constantemente com prefeitos, para alinha-
mento das ações em nome da saúde pública.

nesse trecho para que não vendessem 
mais passagens. Além disso, fizemos 
25 pontos de fiscalização com a Polícia 
Militar Rodoviária, agentes de saúde e da 
Codapar [Companhia de Desenvolvimento 
Agropecuário do Paraná], que tem muita 
expertise nessa área de fiscalização, para 
medir a temperatura das pessoas e ma-
pear onde estavam indo. Isso fez com que 
não tivéssemos um volume de importação 
de casos de São Paulo, então isso nos 
ajudou bastante até esse momento.

Mas mesmo dentro do Paraná há situ-
ações díspares. O sistema de saúde de 
Curitiba foi muito elogiado pelo ex-mi-
nistro Mandetta, enquanto os relatórios 
do Ministério da Saúde mostram que 
a microrregião de Campo Mourão está 
com alto índice de infecção em relação 
à população. Como lidar com essas 
situações?
Ratinho - Em Campo Mourão tivemos 
uma situação atípica, muito provavelmen-
te pelo grande fluxo de pessoas que vão 
para a cidade, por conta da Coamo. Não 
é culpa da empresa, afinal ela é a maior 
cooperativa do Brasil, então acaba rece-
bendo um grande número de pessoas de 

Ratinho Jr. vê economia “acelerada” em agosto, 
analisa abertura do comércio e ônibus lotados

ENTREVISTA

FALA GOVERNADOR
ECONOMIA ACELERADA

CARLOS MASSA JÚNIOR

diferentes locais, pelo contato comercial. 
Foram casos importados, que acabaram se 
alastrando de forma rápida. O secretário 
de Saúde, Beto Preto, esteve lá fazendo 
uma visita, e mandamos técnicos para ver 
se os procedimentos na UTI estavam de 
acordo, e estão corretos, é uma equipe 
muito boa que está na Santa Casa, e ele 
fez a indicação para Campo Mourão esten-
der o prazo até a reabertura do comércio, 
mesmo com restrição, porque lá foi uma 
situação atípica daquilo que estava acon-
tecendo no Paraná.

Quais informações da Sesa embasaram 
as primeiras medidas de isolamento 
social?
Ratinho - Foi com base nos testes do La-
cen. Logo no início detectamos que eram 
somente casos importados, de pessoas 
que viajaram para o exterior ou outro 
estado. Mas a iniciativa de tentar segurar 
a transmissão comunitária nos levou a 
tomar medidas diárias de contenção: a 
cada dia fomos reavaliando, monitorando 
e anunciando medidas. Que é o que vai 
acontecer até o fim da crise.
Além da Sesa, com quem o sr. se acon-
selha? Quem faz parte do círculo mais 

próximo para embasar a tomada de 
decisão?
Ratinho - Na verdade, não tenho um 
grupo de conselheiros. Muito é do feeling 
pessoal, e nos primeiros dias eu me 
debrucei a ler muito sobre o que estava 
acontecendo nos outros países. Claro que 
os técnicos do Lacen foram fundamen-
tais, o secretário Beto Preto, que é muito 
experiente, o diretor-geral da secretaria, 
Nestor Werner Junior, também muito 
experiente. Não há uma figura de conse-
lheiro. Montamos um grupo de trabalho 
transversal, de várias secretarias, e fomos 
construindo isso.

E quais os próximos passos? Como serão 
as decisões sobre reabertura e retomada 
das atividades?
Ratinho - Em nenhum momento decreta-
mos quarentena no Paraná. O que fizemos 
foi restringir algumas atividades e outras, 
conforme demanda local, os prefeitos 
tomaram providências. Hoje, nossa maior 
preocupação como governo estadual é o 
transporte coletivo. Às vezes, o problema 
não é o comércio aberto, mas a questão 

PARANÁ
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Entrevista: Fonte GAZETA DO POVO

ENTREVISTA

Como gestor, com a responsabilidade 
muito grande de fazer o Paraná ter 

o menor prejuízo possível
do volume de pessoas usando o transpor-
te coletivo, se serão 40, 50 ou até mais 
pessoas num mesmo local, sem muita 
ventilação e sem proteção de máscara ou 
álcool gel disponível. Os shoppings cen-
ters, por exemplo, se pega uma praça de 
alimentação em dia lotado, tem lá umas 
3 mil, até 5 mil pessoas fechadas em um 
espaço muito pequeno. Nas academias há 
contato físico, aulas com 30 a 50 pessoas, 
ofegantes, transpirando, então a possibi-
lidade de transmissão acaba sendo maior. 
Aquilo que entendíamos conforme nossos 
técnicos que precisava ser fechado, foi 
fechado. Shoppings, academia, salão de 
beleza. O restante do comércio fechou ou 
por iniciativa própria, ou por iniciativa do 
prefeito, que para proteger seus cidadãos 
acabou restringindo as atividades um 
pouco mais. 
Mas tenho conversado bastante com os 
prefeitos, com o Darlan Scalco, presidente 
da AMP [Associação dos Municípios do Pa-
raná], e outros presidentes de associações 
de prefeitos, e a ideia é a gente criar uma 
sinergia. Claro que para uma cidade de 5 
mil habitantes a gente não pode pensar 
com a mesma cabeça do que para uma 
Cascavel ou Londrina. 
Mas a gente tem um balizamento para 
planejamento em conjunto da ação dos 
municípios em conformidade com o go-
verno do estado. Tem dado certo. Estamos 
conversando com as academias, para ver 
com quais critérios podemos liberar, até 
para que as pessoas possam ter uma ativi-
dade física, cuidar de sua saúde. Mas tem 
que ter uma série de normas, porque não 
estamos em um momento normal e não 
há como as pessoas manterem suas ati-
vidades normais, é preciso entender isso. 
E o que a gente tem restringido bastante 
é a questão de bares, botecos, bailão. 
Porque os nossos policiais precisam estar 
descansados. A madrugada estressa de-
mais o profissional de segurança pública, 
porque é onde dá batida do cara bêbado 
dirigindo, é onde dá briga, tiroteio. Esse 
setor econômico terá ainda restrição que 
é para a gente cuidar do nosso profissional 

de segurança pública e, automaticamen-
te, fazer com que esses problemas que 
ocorrem muitas vezes de madrugada não 
gerem casos que ocupem leitos de UTI 
que precisam ser direcionados para quem 
tem Covid-19.

Há um ponto delicado que é a vida 
escolar. Muitas crianças estão receben-
do conteúdo a distância, com exceção 
da Educação Infantil, que não permite 
esse tipo de atendimento.  Mas com a 
retomada das atividades econômicas, 
cria-se um problema que é quem vai cui-
dar dessa criança, ou quem será a tutora 
dela para acessar aulas. Há um trabalho 
específico do governo do estado para 
enfrentar essa situação?
Ratinho - Em nível estadual estamos 
repassando conteúdo através da televisão 
aberta e da internet. Com os municí-
pios, estamos criando uma solução para 
também passar o conteúdo, vamos ajudar 
as prefeituras, achando uma solução para 
fazer chegar o conteúdo para as crianças 
do Ensino Fundamental I, que cabe aos 
municípios, justamente para não perde-
rem o conteúdo e não perderem o ano 
letivo. Agora, passa muito por uma ade-
quação da família. É difícil para o estado 
conseguir cuidar do problema do convívio 
familiar, da relação do pai, da mãe, com 
o horário de trabalho e as crianças no dia 
a dia. E não podemos neste momento 
abrir ou voltar à normalidade das escolas. 
Precisamos preservar os alunos neste 
momento. Até porque a gente achou uma 
solução de passar o conteúdo. É uma 
adequação. Como falei, a gente não está 
numa situação normal. Então vamos ter 
que tratar as coisas de maneira excepcio-
nal nesses 60, 90 dias, que é a previsão da 
duração da crise.

O Paraná colheu safra recorde, mas é um 
momento de frustração na economia. 
O setor do agronegócio poderá ser um 
motor para ajudar o Paraná na retoma-
da, ou será que pelo contrário, vai sofrer 
com a retração do comércio mundial?

Ratinho - Essa é uma parte que nos dói 
muito. A gente vinha num ritmo de cres-
cimento bem maior do que a média do 
Brasil. Em 2019, a indústria aqui cresceu 
5,7%, foi praticamente o segundo estado 
brasileiro que mais cresceu. Tivemos 
investimentos anunciados na ordem 
de R$ 24 bilhões em 2019 e neste ano 
estávamos na mesma velocidade. Acabou 
que estamos enfrentando o problema do 
coronavírus. Mas já temos um grupo de 
trabalho para fazer um projeto de recu-
peração do estado, e já há um programa, 
Avançar Juntos, que são medidas que es-
tão sendo tomadas para a partir de julho 
ir voltando à normalidade, se a pandemia 
passar ou reduzir de forma considerável. 
O agronegócio é um grande ativo que 
sempre tivemos, mas neste momento em 
especial, porque o PIB do agronegócio 
representa aproximadamente 35% do 
total do Paraná, e a média do Brasil é 20%. 
Neste ano estamos batendo recorde na 
produção de grãos. Acredito que como o 
agronegócio estará capitalizado com essa 
safra, como as cooperativas estão muito 
organizadas, e a gente conseguiu que elas 
não parassem nesse momento de crise, 
estão trabalhando normalmente, estão 
exportando muito. E faço uma avaliação 
pessoal, não vi dados nem falei com es-
pecialistas. Mas a imagem da China ficou 
relativamente arranhada com a questão 
do coronavírus, com a possibilidade de 
ter vindo de consumo de morcego como 
alimento. Acho que a China já estava num 
caminho de mudança alimentar, estão mi-
grando para uma alimentação melhor, de 
mais qualidade, mais industrializada, mas 
terá que colocar mais velocidade nessa 
mudança de padrão alimentar deles, não 
só por questão de qualidade de vida, mas 
pela imagem frente ao mundo. Então isso 
vai favorecer muito o Brasil, em especial o 
Paraná, que é o maior produtor de alimen-
tos do planeta.

Um grupo de 20 governadores assinou 
uma carta de repúdio à participação do 
presidente Jair Bolsonaro em um ato 

que pedia o fechamento do Congresso 
e do STF e o fim das medidas de isola-
mento social. O sr. não assinou a carta e 
divulgou uma nota dizendo que não tem 
tempo para brigas políticas. Mas como 
está sendo o apoio do governo federal, 
ou mesmo de outros estados, no comba-
te ao coronavírus? O Paraná precisaria 
de mais ajuda?
Ratinho - Acho que estamos muito orga-
nizados no sentido do planejamento da 
retomada da economia, do enfrentamento 
da crise do coronavírus. Claro, dependen-
do da expansão do vírus, a gente tem que 
rever o planejamento, mas acho que a 
gente está conseguindo ainda ter o con-
trole da situação. Eu tenho uma filosofia 
de trabalho que é a seguinte: eu não gasto 
energia com o que não vai dar retorno ao 
estado e nem vai ajudar a buscar soluções, 
é uma visão pessoal minha. Acho que 
essa briga política faz você gastar tempo, 
energia e não traz resultados. Nosso foco 
é passar por essa crise e já planejar o 
futuro, para a gente não perder tempo na 
retomada da economia. Tenho tido muito 
apoio da bancada federal do Paraná. Em 
30 anos não lembro de uma bancada estar 
tão alinhada com a defesa do estado do 
Paraná, com o governador. Os deputados 
federais e os três senadores participando 
ativamente da colaboração com o gover-
no, e isso não é de agora com o coronaví-
rus, é desde o ano passado. Acho que um 
dos segredos da retomada será essa união 
dos esforços. O Paraná sofreu demais no 
seu passado com a falta de união e briga 
política. Esta é uma receita que não fez 
bem ao estado, então não queremos 
repeti-la, queremos criar uma nova receita 
de desenvolvimento econômica e relação 
política no Paraná. Acredito que estamos 
conseguindo, em todos os meios. Temos 
uma rede de solidariedade entre os Pode-
res: o Tribunal de Justiça está ajudando o 
governo do estado, a Assembleia Legis-
lativa, Ministério Público, o Tribunal de 
Contas, coisa que não houve no passado 
recente. Acho que esse é um grande ativo 
que estamos também construindo para o 

bem dos paranaenses.

Prefeitos e governadores, por gerirem os 
sistemas de saúde, parecem ver bem o 
que acontece no fluxo de hospitais, e por 
isso aplicaram as medidas de isolamento 
social por todo o Brasil. Mas é frustran-
te tomar decisões que vão impactar na 
perda de receita, não é? Não havia outro 
modo?
Ratinho - É como um barco no oceano. 
Quando há uma tempestade e o mar está 
revolto, tem que diminuir a velocidade 
para ter mais segurança no enfrentamento 
das ondas. Eu penso assim. Neste momen-
to, tem que dar uma freada na economia, 
porque o foco é cuidar da saúde, mas tam-
bém não dá para deixar o barco parar. Nós 
temos conseguido. Vai ter setores que vão 
sofrer mais. O setor de turismo, por exem-
plo, porque ninguém quer viajar agora. A 
parte de eventos também, pela aglome-
ração das pessoas. Mas acredito muito 
na musculatura da economia do Paraná e 
na musculatura da economia do Brasil. A 
partir de agosto, que é o prazo que tenho 
na minha cabeça para a situação voltar 
à normalidade, acredito que a gente vai 
voltar tão acelerado, com o estado tão 
programado, organizado, que a gente vai 
conseguir retomar as coisas bem rápido.

Estamos em uma crise inédita, provoca-
da por um vírus que paralisou a econo-
mia. O que essa pandemia já mudou na 
sua forma de gestão?
Ratinho - Todos nós estamos diferentes, 
ou nos reprogramando para ficar diferen-
tes, não é? Com essa pandemia, todos 
estão fazendo uma reflexão profunda, não 
só no trabalho, mas na questão pessoal, 
espiritual, então acho que é uma repro-
gramação acima de tudo que todo ser 
humano tem que fazer. Neste momento, 
tendo a honra e responsabilidade de ser o 
chefe do Executivo do meu estado, que é 
um estado maior que Portugal, por exem-
plo, sem dúvida nenhuma isso faz com 
que eu aprenda muito e também consiga 
passar um pouco do que, apesar de novo, 

PARANÁ

adquiri ao longo da minha vida como ges-
tor. Veja, estamos falando da pandemia de 
coronavírus, mas temos também o maior 
número de casos de dengue da história do 
Paraná, com 120 mil pessoas infectadas, 
com um sorotipo novo, para o qual não 
tínhamos imunidade. Estamos tendo a 
maior estiagem de água dos últimos 30 
anos, há reservatórios de água de Curitiba 
com 20% ou 30% da capacidade. Temos 
uma crise econômica que é maior que a 
geada negra de 1975. A necessidade e a 
busca de equilíbrio, de planejamento, de 
ter um time afinado, que possa correspon-
der a todos esses desafios é um grande 
aprendizado e uma grande responsabi-
lidade, para não deixar que as coisas se 
percam. Eu penso que quem vai se dar 
melhor nessa crise, se a gente pode falar 
assim, é aquele que errar menos. Quem 
estiver mais organizado para retomar a 
economia e ter um menor prejuízo social 
e econômico. E estamos tentando fazer 
isso todos os dias para entregar para a 
população aquilo que é nosso compromis-
so. Claro, eu sinto muito, por que a gente 
estava num ritmo muito bom, um dos 
três estados que mais geraram emprego 
em 2019. Isso frustra um pouco, porque 
tinha um planejamento a ser executado 
e muito disso se perde. Enfim, a gente 
tem que enfrentar os desafios que a vida 
nos coloca. Mas muda muito a gente, eu 
estou passando por uma grande provação, 
pessoal, espiritual, e como cidadão, como 
gestor, com a responsabilidade muito 
grande de fazer o Paraná ter o menor 
prejuízo possível, mas acho que isso é um 
processo que todos nós seres humanos 
vamos passar, e seremos melhores depois 
dessa pandemia, se Deus quiser.



Nova Fase  | 2322 |  Nova Fase

Na coluna deste mês, estou tra-
zendo um pouco da experiência de 
se hospedar no Iguazú Grand na 

charmosa cidade de Puerto Iguazú na 
Argentina. O vestido de festa traz a 
elegância do Atelier Sonia e Helena. 
E os looks mais despojados são do 

majestoso Shopping China importa-
dos de Ciudad Del Este.

 
Ficha técnica

Fotos Gabriel Silvério
Produção Anielly Richter

Cabelo Rommy Ciudad del Este
Maquiagem Rommy Ciudad del Este

SEU CANAL
DAS TRÊS

FRONTEIRAS

Patricia Limah
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beminparaguay

Bem in Paraguay

Bem in Paraguay



Nova Fase  | 2524 |  Nova Fase

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

cristinaliraturismo

Blog Turismo por Cristina Lira
TURISMO &
DESTAQUES

SERHS Natal Grand Hotel & Resort recebe certificado de energia renovável 

Vila Galé abre hotel na Coudelaria de Alter do Chão, a mais antiga do mundo SERHS Natal Grand Hotel & Resort 

Abriu no dia 9 de junho o novo Vila Galé 
Collection Alter Real – Resort Equestre, Con-
ference & Spa, integrado na Coudelaria de 
Alter do Chão, no Alto Alentejo, em Portugal.
Esta unidade de 4 estrelas conta com 77 
quartos, duas piscinas exteriores de adultos 
e uma infantil, spa Satsanga com piscina 
interior aquecida, restaurante ‘Inevitável’ de 
gastronomia regional, bar ‘Dressage’, biblio-
teca, enoteca, duas salas de reuniões e um 
salão de eventos com um museu do cavalo. 
Tem ainda um tradicional lagar de azeite 
totalmente recuperado, falcoaria também 
reabilitada e o respetivo museu.
Com um investimento de cerca de dez 
milhões de euros, resulta da reconversão de 
alguns dos espaços da Coudelaria de Alter, 
concessionados por 50 anos no âmbito do 
Revive. O Vila Galé Collection Alter Real é 

assim o segundo hotel em Portugal a abrir 
ao abrigo deste programa de reabilitação e 
valorização do patrimônio histórico nacional. 
O primeiro, também um projeto do grupo, 
foi o Vila Galé Collection Elvas, em junho de 
2019, no antigo Convento de São Paulo.
Inspirada na história do local, esta unidade 
é dedicada à temática eq2uestre. Casa do 
cavalo puro-sangue lusitano, a Coudelaria de 
Alter foi criada em 1748, graças a uma nova 
política coudélica iniciada em 1708 pelo Rei 
D. João V. É considerada a mais antiga coude-
laria do mundo a funcionar ininterruptamen-
te no mesmo sítio, superando adversidades 
históricas, genéticas, sociais e econômicas, 
numa singular longevidade.
Em plena Herdade da Tapada do Arneiro, 
com cerca de 800 hectares, tem também um 
notável patrimônio natural e uma grande 

riqueza de fauna e flora, propícias ao turismo 
de natureza, ao ecoturismo e às atividades 
ao ar-livre, além do turismo equestre.
“Este projeto junta e materializa dois dos 
grandes desígnios do grupo Vila Galé: a 
aposta no interior do país e a recuperação 
de patrimônio histórico. Este novo hotel é 
mais um dos nossos contributos para manter 
a nossa história viva, mas também para criar 
novos polos de desenvolvimento regional e 
gerar emprego”, sublinha o presidente do 
grupo Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida.
”Por outro lado, há já algum tempo que 
temos vindo a investir e a promover o turis-
mo equestre, acreditando no seu enorme 
potencial para ser um produto diferenciador 
de Portugal enquanto destino turístico”, 
acrescenta.

Localizado entre Elvas e Portalegre, o Vila 
Galé Collection Alter Real é o quarto hotel da 
Vila Galé no Alentejo. E criou 40 postos de 
trabalho diretos.

O SERHS Natal Grand Hotel & Resort acaba 
de receber da Ícone Energia, o certificado de 
consumidor de energia elétrica renovável. 
Desde janeiro de 2020, o resort utiliza em 
suas instalações energia limpa, cuja geração 
é de baixo impacto ambiental, provenientes 
de fontes como eólica, solar, biomassa e pe-
quenas centrais hidrelétricas. Esta iniciativa 
do SERHS Resort, contribui para o desenvol-

vimento sustentável do planeta e a redução 
das emissões de carbono na atmosfera. Para 
a empresa gestora de energia, o prêmio 
foi concedido ao SERHS Brasil Empreendi-
mentos Turísticos Ltda por contribuir com a 
diversificação da matriz energética brasileira 
e a preservação do meio ambiente. Segundo 
o diretor geral do SERHS, Willian Lass, esta 
certificação, faz jus ao trabalho desenvolvido 

pelo grupo no tocante à sustentabilidade 
e vanguarda em novas soluções, aliadas 
ao bem estar dos seus colaboradores e 
hóspedes.

UNIDADE DE QUATRO ESTRELAS É 
DEDICADA À TEMÁTICA EQUESTRE
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Empresária Destaque!

Julia e Julia Modas

Sonhos, conquistas, objetivos, novos caminhos, 
assim como muitos brasileiros chegam no Ja-
pão em busca de uma mudança de vida para a 
família, não foi diferente com a brasileira Aline 
Okumura Shiroiwa, de São José do Rio Preto/
SP. Quando seu pai foi ao Japão em 1993, Aline 
ficou no Brasil para concluir os estudos, traba-
lhou numa loja de informática, como secretária, 
e depois passou para a área de vendas. Com 19 
anos, foi visitar a família no Japão, e para uma 
menina nessa idade percebeu que conseguiria 
a sua independência financeira trabalhando lá. 
Com essa decisão, sua vida mudou, e em 2003 
conheceu o seu marido Ronaldo Shiroiwa, e ti-
veram duas filhas Gabriela (15) e Rafaela (11). 
Quando a sua filha Gabriela, com 6 meses, co-
meçou a passar mal,  descobriram que ela tinha 
intolerância a glúten, e com a imunidade muito 
baixa, Aline não pode voltar ao trabalho e pre-

cisou se reinventar, buscando novos caminhos, 
e com a indicação de amigos, começou a fazer 
doces, e sobremesas para colocar nos restau-
rantes de brasileiros. Assim começou uma rede 
de contatos, naquela época através do Orkut, 
divulgava os seus produtos e fazia entregas dos 
seus doces, bolachas, bolos, tortas e salgados, 
acompanhando as datas comemorativas do 
Brasil, como Dia das Mães, Dia dos Namorados, 
Páscoa, e Natal, atendia pedidos de brasileiros 
no Japão todo, e que faziam muito sucesso. 
Com seu trabalho, dedicação e determinação, 
seus pedidos aumentavam a cada dia, conquis-
tou a sua casa própria, em 2007 onde funciona 
o seu Atelier. No ano de 2014 conseguiu forma-
lizar a sua empresa para poder atender melhor 
os seus clientes, seguindo todas as normas da 
Vigilância Sanitária no Japão. Mas Aline sempre 
em busca de conhecimento, já realizou vários 
cursos inclusive no famoso Instituto Le Cordon 
Bleu com sede em Tóquio. Além de outros cur-
sos como o de Cake Flowers com uma confei-
teira conceituada da Coreia, com planos para 
ingressar na faculdade de Gastronomia. 
Sempre buscando atualizar-se fez cursos de Mi-
dias Sociais, e Marketing Digital, para entender 
as métricas, e utilizar melhor as ferramentas di-
gitais para o crescimento do seu negócio. Além 
dos cursos presenciais que ela ministra 2 vezes 
ao mês, desde o ano de 2018.

Aline Okumura Shiroiwa
EMPREENDEDORA BRASILEIRA REALIZA A 9ª EDIÇÃO DO 
CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONFEITEIROS NO JAPÃO

Aline quer levar o seu conhecimento às pes-
soas, agregando valor a vida delas, valorizando 
desde os pequenos confeiteiros, à profissionais 
da área. Assim em 2017 teve a ideia de realizar 
o 1o Congresso Internacional Online de Con-
feiteiros, que alcançou 2.000.000 pessoas nas 
mídias sociais, com workshops online gratuitos, 
e participação de 15 confeiteiros. O sucesso foi 
tanto, que este ano está realizando a 9ª Edição 
do Top Class Congresso Internacional Online 
de Confeitaria,  com mais de 110 lives, com 
110 confeiteiros, durante 30 dias, com entrega 
de certificados e troféus para os ganhadores, 
transformando a vida de muitas pessoas. 
Aline é uma mulher empreendedora, disse que, 
“O Congresso não visa retorno financeiro, mas 
o importante é o legado que estou deixando, e 
compreendi o meu propósito de vida, depois 
de participar de uma imersão em Tóquio, em 
2018,  com os empresários Robison Shiba, dono 
de uma rede de Franquias de alimentos, e Ca-
mila Farani, os dois participantes do programa 
Shark Tank”.
Com planos para o futuro, já recebeu convi-
tes para dar cursos na Itália, Portugal, e Brasil, 
“não tenho medo da concorrência, eu quero ter 
ao meu lado,  pessoas iguais ou melhores que 
eu,  para não me acomodar, e estar sempre me 
aperfeiçoando, porque eu quero ser  hoje me-
lhor do que ontem”, conclui Aline.

ALINE OKUMURA SHIROIWA - empresária 

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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Investir numa cidade como Gramado tem 
um significado muito abrangente. Não nasce 
apenas dos encantos naturais que a região 
de clima e topografia únicos tem a oferecer 
a quem a visita ou àqueles que nela vivem – 
tem a ver, sobretudo, com um estilo de vida 
que combina com a paisagem. 
A atração que ela exerce sobre os que bus-
cam um equilíbrio entre o viver e o sobre-
viver, encontra um centro de expansão raro 
de se ver em outras cidades, pois permite a 
combinação de diversos elementos que pos-
sibilitam farta, variada e saudável diversi-
dade de pontos de visitação – conectados a 
outros como eficientes serviços de transpor-
te, informação e hotelaria, aliaram-se quase 
que irresistivelmente ao fator principal: seu 
povo acolhedor, atencioso e dedicado ao 
que se dispõe a fazer. 
Tudo somado, o resultado só poderia ser 
um: Gramado foi elevada, naturalmente, 
a um patamar de destaque no cenário da 
atividade econômica que mais cresce hoje 
no mundo, o turismo.  
Daí nasceu a Caza Wilfrido, fruto da ob-

servação das tendências de uma cidade 
que tem uma inesgotável capacidade de 
absorver projetos que vêm para melhorar 
seu perfil com serviços de qualidade.
Inaugurada no final do ano passado, o local 
se consolida no mercado como um dos 
mais bem planejados espaços para eventos 
sociais da região sul do país.
Em uma atmosfera bucólica e inebriante, a 
Caza Wilfrido, abriga a fascinante história 
da chegada dos primeiros imigrantes ita-
lianos à Serra Gaúcha, dando início ao que 
conhecemos hoje como Gramado. 
Talvez seja este um dos maiores diferen-
ciais do local: existe alma ali. A construção 
original de 1920, foi toda restaurada, mas 
sem perder o essencial, sua identidade. É 
possível sentir a vibração positiva de uma 
história que foi preservada e, mais do que 
isso, continuada. 
Pensada especialmente para receber 
eventos, a Caza Wilfrido dispõe de uma 
infraestrutura completa e diferenciada. São 
5 salões, área de desembarque coberta, 
estacionamento cercado para 200 carros, 

heliponto, deck em madeira com larei-
ra externa, belíssimo jardim com muro 
cenográfico, cozinha industrial equipada, 
copa com monta carga, acesso de serviço, 
área de serviço com vestiários, refeitório e 
banheiros para colaboradores, gerador de 
150kwas, lavabos com acessibilidade para 
cadeirantes, som ambiente, iluminação 
externa e variados móveis decorativos. 
Para os que buscam mobiliário de alto pa-
drão, a Caza pode oferecer mesas e cadeiras 
para 300 pessoas. Além disso, não realizam 
mais do que um evento por dia, a fim de 
manter a exclusividade de cada cliente. 
São, ao total, 1.400m² de área construída, a 
7km do centro de Gramado. Um espaço que 
pode receber cerca de 600 pessoas sentadas 
e mais de mil em formato de coquetel. Em 
resumo, a Caza Wilfrido é o local que estava 
faltando para acolher todo o potencial de 
eventos de cunho social que o sul do Brasil 
oferece. A proposta de um ambiente aprazí-
vel, em meio à natureza, com infraestrutura 
de primeira qualidade, é simplesmente 
irresistível, e encanta a cada olhar.

A nova atração de Gramado-RS
CAZA WILFRIDO
Destaque no ranking nacional como terceiro destino turístico mais visitado 
do Brasil, com forte tendência de crescimento no número de estrangeiros 

que aportam em Gramado na bela Serra Gaúcha, tem nova atração. 
por Editoria Nacional - fotos: Uirá Castanha

OS MAIS IMPORTANTES EVENTOS - do Brasil, acontecem na Caza Wilfrido na bela cidade de Gramado - RS

GRAMADO - RIO GRANDE DO SUL

as pessoas, às vezes, não se dão conta do quanto
de direito possuem. Mas existem, também, às obrigações. 

Ciente da crise econômica que vem 
assolando o país alavancada pelo 
COVID-19, foram publicadas algumas 
Medidas Provisórias com o intuito de 
manter o maior número de postos de 
trabalho, sendo as principais a MP 
927 e a MP 936.
Dentre todas as possibilidades apre-
sentadas aos empregadores para 
garantir a continuidade da relação 
de emprego, a MP 927 “flexibilizou” 
alguns direitos previstos na CLT, tais 
como, teletrabalho (“home office”), 
férias individuais e coletivas, anteci-
pação de feriados religiosos e não re-
ligiosos e banco de horas. E a MP 936 
previu a redução da jornada e salário 
e a suspensão temporária dos contra-
tos de trabalho.
- Home office: se os seus colaborado-
res já estiverem trabalhando de casa, 
é importante que seja feito aditivo 
contratual com os direitos e deveres, 
especialmente no que tange às regras 
sobre quem arcará com os custos 
com equipamentos e infraestrutura, 
lembrando que o empregador pode-
rá fornecer os equipamentos em co-
modato e pagar a infraestrutura, sem 

Descomplicando
a interpretação da Lei
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DEVERES

natureza salarial. Na impossibilidade 
do comodato, o período de jornada 
normal de trabalho será computador 
como tempo à disposição.
- Férias individuais: o empregador 
pode antecipar as férias do empre-
gado. Também cabe antecipar férias 
futuras, mas desde que com a con-
cordância do empregado, via acordo 
escrito. O pagamento das férias será 
até o 5º. dia útil do mês após o iní-
cio do gozo das férias e o do 1/3 até 
a data do pagamento do 13º. salário.
- Antecipação dos feriados: no caso 
dos não religiosos, o empregador 
poderá antecipá-los, desde que com 
notificação escrita com antecedência 
mínima de 48 horas. Se forem feria-
dos religiosos, a antecipação depen-
de da concordância expressa do em-
pregado, via acordo individual.
- Banco de horas: as horas não traba-
lhadas poderão ser compensadas em 
até 18 meses após o fim da pande-
mia, limitadas a 10 horas de trabalho 
e 2 horas extras por dia.
- Redução de jornada e salário: o pra-
zo máximo é de 90 dias, via acordo 
escrito. Pode ser de 25, 50 ou 70%.

- Suspensão temporária do contrato 
de trabalho: o prazo máximo é de 60 
dias, podendo fracionar em 2 perío-
dos de 30 dias. O empregado conti-
nuará recebendo os benefícios e, se a 
empresa teve receita bruta em 2019 
superior a R$ 4.800.000,00, tem que 
pagar ajuda compensatória de 30% 
do salário do empregado.
Pode haver a utilização desses 2 úl-
timos institutos de forma sucessiva, 
desde que a somatória dos 2 perío-
dos (de redução de jornada e de sus-
pensão) não ultrapasse 90 dias. E nos 
2 casos o empregado tem estabilida-
de durante a redução/suspensão e 
mais o mesmo tempo após o retorno 
às atividades. Se houver dispensa do 
colaborador durante a suspensão ou 
redução, o empregador deverá pagar 
uma indenização nos percentuais 
previstos na MP 936.

Contrato de trabalho x pandemia
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ENTÃO TÁ...

O movimento é contra o governo liberal de-
mocraticamente instituído. Afinal o país tem 
liberdade de imprensa, liberdade de ir e vir 
e de associação política de toda ordem. Nin-
guém pode negar que o regime é democráti-
co e as regras para a ascensão ao poder são 
claras e estão estabelecidas na constituição. 
O clima político não é dos mais pacíficos e as 
acusações partem de ambos os lados. Um 
acusa ou outro de querer implantar uma di-
tadura no país e acabar com o Estado Liberal 
que impera. Para isso a direita tem um líder 
fleugmático, carismático e que prega uma 
mudança no país, que vive ao meio de uma 
crise econômica provocada por questões in-
ternas e externas, e que reflete especialmen-
te nas camadas mais pobres da população. 
Há no ar uma vontade de mudança, mas não  
se sabe muito bem para onde. É um momen-
to de indecisão nacional e as fórmulas políti-
cas mais confundem do que esclarecem a po-
pulação. Deputados e senadores degladiam 
no parlamento.
O panorama é de radicalismo entre a direi-
ta e a esquerda. Esta está fortalecida pelo 
exemplo da revolução que aconteceu sob a 
liderança dos bolchevistas na Rússia. Os slo-
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 MARCHA sobre a Capital
gans são  os mesmos do movimento liderado 
por Lênin e Trótsky: fim da propriedade pri-
vada dos meios de produção,  ditadura do 
proletariado, fim a exploração do homem 
pelo homem, limitação da liberdade de im-
prensa, expressão e escolha religiosa, entre 
outras. Essa plataforma deixa a burguesia 
nacional temente de perder os seus bens, 
sejam eles fábricas, bancos ou  propriedades 
rurais. Os grupos de esquerda estão cada vez 
mais fortes e vão dos comunistas aos sociais 
democratas. A guerra também é travada nos 
meios de comunicação e com demonstra-
ções, passeatas e confrontos entre os grupos 
nas maiores cidades do país. Ninguém sabe 
exatamente o que vai acontecer apesar do 
chefe  de estado proclamar exaustivamente 
que o pais é democrático e de forma alguma 
vai se permitir a implantação de uma ditadu-
ra, seja ela de direita ou de esquerda.
A questão central que se coloca é: é possível 
trocar o governo? De onde parte a maior 
ameaça à ordem constitucional? O líder da 
direita incentiva uma marcha de seus apoia-
dores à capital do país. São das mais  diver-
sas origens sociais e incentivados pelos que 
temem a ascensão da esquerda ao poder. 

São conhecidos pela truculência e pregam a 
tomada do poder pela força, como seus opo-
sitores comunistas. Roma se via cercada por 
grupos vindos especialmente do norte da Itá-
lia, conhecidos como Camisas Negras. Benito 
Mussolini, um ex-socialista, lidera os grupos  
auto intitulados Fascio di Combattimento, o 
núcleo para a formação do Partido Nacional 
Fascista. À princípio não advogam uma revo-
lução, mas sim a nomeação pelo rei da Itália, 
Victor Emanuel, de Mussolini primeiro mi-
nistro. É o que acontece. Mussolini, Il Duce, 
assume o posto de forma democrática, po-
rém em menos de três  anos de governo, im-
planta uma ditadura de extrema direita em 
1925. Seu programa de governo inspira vá-
rios outros países do mundo, inclusive o Bra-
sil. O sistema liberal abre uma brecha para 
sua própria destruição na Itália, exemplo que 
logo depois eleva como primeiro ministro da 
Alemanha Adolf Hitler.

HERÓDOTO  BARBEIRO - é editor chefe e 
âncora do Jornal da Record News  em mul-
tiplataforma.
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ETC E TAL

A declaração do ministro Paulo Guedes foi 
recebida com entusiasmo pelo deputado Ver-
melho. O ministro mostrava certa resistência 
a proposta, mas afirmou à revista Época, que 
o Brasil reúne todas as condições para abri-
gar esse tipo de empreendimento, impulsio-
nando o turismo de luxo.
A proposta de reabertura de cassinos no 
Brasil chegou a ser bandeira de campanha 
do deputado. Quando assumiu o cargo, em 
fevereiro de 2019, Vermelho conversou com 
lideranças de bancadas, participou de comis-
sões e frentes parlamentares em defesa dos 
cassinos.
Por sua atuação, Vermelho foi alçado à presi-
dência da Subcomissão para Legalização dos 
Jogos: “Depois de mais de 70 anos do decre-
to presidencial que extinguiu os cassinos no 
Brasil, eu nunca vi um momento tão favorá-
vel como esse para que os jogos voltem a ser 
permitidos no Brasil”, explica o deputado. Os 
cassinos foram extintos por Eurico Gaspar 
Dutra, em 1946.
O trabalho desenvolvido na Câmara dos De-
putados tem apoio incondicional do presi-

A geração acumulada deste ano seria sufi-
ciente para atender ao consumo de eletrici-
dade no Brasil por um mês e no Paraguai por 
dois anos e nove meses.
Em um ano com cenário hídrico desfavorá-
vel, mas marcado por recordes de produtivi-
dade (fazer mais com menos), a usina de Itai-
pu chega nesta quarta-feira (8) à produção 
acumulada de 40 milhões de megawatt-hora 
(MWh) em 2020.
Este montante de energia seria suficiente 
para atender o mundo todo por 15 horas e 
meia; o Brasil por um mês e o Paraguai por 
dois anos e nove meses. Ainda para ficar nos 
comparativos, a energia de Itaipu produzida 
em 2020 atenderia ao consumo do Estado do 
Paraná por um ano e três meses. E, por um 
ano, seria suficiente para atender 68 cidades 
do porte de Foz do Iguaçu (260 mil habitan-
tes).
Outros dados levantados pela área técnica 
da usina mostram a importância de Itaipu 
no setor elétrico brasileiro. Os 40 milhões de 
MWh corresponderiam a cinco vezes a gera-
ção da usina de Xingó em 2019. Ou, ainda, a 
1,4 vez a geração total da usina hidrelétrica 
de Tucuruí, a que mais produziu no País em 
2019 (25 milhões de MWh).
Outros comparativos, até esse momento, en-
tre a produção de Itaipu e das maiores usinas 
brasileiras, em 2019:

CASSINOS no Brasil vão 
gerar empregos e renda

ITAIPU 
Pouca água, muita 

produtividade. 
40 milhões de MWh 

em 2020dente Rodrigo Maia e do deputado Newton 
Cardoso, presidente da Comissão de Turismo. 
Vermelho é membro efetivo da comissão e 
faz parte da Frente Parlamentar de Turismo, 
formada por mais de 200 senadores e depu-
tados.
O deputado explicou que os cassinos irão im-
pactar positivamente todo o setor de turismo 
no Brasil. “A  ideia que ganhou força na Fren-
te Parlamentar é a implantação de cassino 
no modelo de Las Vegas e Singapura, onde 
os cassinos funcionam anexados aos grandes 
centros de lazer. Esses estabelecimentos te-
rão hotéis de luxo, bares, restaurantes, lojas, 
arena de espetáculos culturais, danceterias e 
parques temáticos”, frisa o deputado.
De acordo com ele, serão atrações para to-
dos os gostos e não apenas para quem gosta 
de fazer apostas. “Vamos trazer turistas es-
trangeiros e permitir que os brasileiros que 
vão apostar em outros países permaneçam 
aqui, gastando seu dinheiro em nosso país, 
gerando emprego e desenvolvimento”.
Antes da pandemia da covid-19, cerca 200 
mil brasileiros saiam do país todos os meses 

• 1,6 vez a geração da usina de Belo Monte;
• 2,4 vezes a geração da usina de Jirau;
• 2,3 vezes a geração da usina de Santo An-
tônio;
• 3,1 vezes a geração da usina de Ilha Sol-
teira.
Em relação à produção de usinas internacio-
nais em todo o ano passado, esse volume só 
foi superado pelas chinesas Três Gargantas 
e Xiluodu.
“Itaipu tem um papel primordial no desen-
volvimento do Brasil e do Paraguai. Mesmo 
com a queda no consumo de eletricidade por 
causa da pandemia do novo coronavírus, 
nossos índices de produção e produtividade 
têm sido excelentes”, ressaltou o diretor-ge-
ral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva 
e Luna.
Segundo Silva e Luna, isso se deve a dois fa-
tores principais. “O primeiro é a atuação da 
equipe de trabalho da usina, brasileiros e pa-
raguaios que se unem para garantir a exce-
lência; o outro, a qualidade das máquinas e o 
sistema de gestão da área técnica.”

PRODUTIVIDADE
Para o diretor técnico executivo, engenheiro 
Celso Torino, se a produção foi boa, apesar 
das condições hidrológicas pouco favoráveis, 
a produtividade alcançada no primeiro se-
mestre de 2020 foi a maior de todos os tem-

para jogar em cassinos de todo o mundo. 
Só para Las Vegas, vão cerca de 150 mil por 
ano. “O Brasil está exportando jogadores, 
consumo, dividendos e divisas, que poderiam 
permanecer aqui caso os cassinos fossem le-
galizados”.
 

APOIO DO EXECUTIVO
O trabalho dos parlamentares e lideranças 
empresariais do setor turístico acabou sen-
sibilizando autoridades do poder Executivo. 
Vermelho manteve diversas audiências com 
o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Anto-
nio, e o presidente da Embratur, Gilson Ma-
chado Neto, que defendem a propostas com 
toda convicção.
“Nas conversas que tive com o ministro do 
turismo e o presidente da Embratur, ficou 
claro que o governo é favorável a implanta-
ção de cassinos”, diz Vermelho. “O Marcelo 
disse que a geração de emprego será muito 
grande e o Gilson afirmou ter estudos de que 
o número de turistas estrangeiros poderá tri-
plicar”, acrescenta.

pos: 1,0881 megawatt médio produzido a 
cada metro cúbico de água que passou pelas 
turbinas da usina por segundo.
O resultado é 2% superior ao mesmo período 
em 2019 e demonstra a eficiência no uso da 
água, em um ano em que esta matéria-pri-
ma foi bastante escassa – a afluência foi 12% 
inferior à observada no mesmo período em 
2019, o pior cenário do histórico 1983-2020.
Já o índice de disponibilidade das unidades 
geradoras – ou seja, a porcentagem do tem-
po em que as máquinas ficaram disponíveis 
para serem usadas – foi de 97,24% no semes-
tre, bem acima do valor de 94% estipulado 
como meta empresarial.
Outro indicador, o de indisponibilidade for-
çada – quando as unidades geradoras preci-
sam entrar para manutenção de forma não 
prevista – ficou em 0,07%, muito abaixo dos 
0,5% usados como referência.

A ITAIPU
Com 20 unidades geradoras e 14 mil MW de 
potência instalada, a Itaipu Binacional é líder 
mundial na geração de energia limpa.
A hidrelétrica é responsável pelo abasteci-
mento de aproximadamente 15% de toda a 
energia consumida pelo Brasil e de 90% do 
Paraguai.

Marcelo Álvaro Antonio, Ministro do Turismo 
e o Deputado Federal Vermelho do Paraná
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SILVA E LUNA, destacou a atuação da equipe de trabalho como fator
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