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ticular, os esquemas de certificação de pro-
dutos animais baseados em rações livres de 
produtos geneticamente modificados estão 
ganhando força e podem deslocar a deman-
da de rações para outras fontes de proteína”, 
apontaram.
“Se forem bem-sucedidas, estas iniciativas 
voluntárias devem desencorajar o desmata-
mento adicional de terras pelos produtores 
de soja”, admitem. De acordo com a FAO e 
a OCDE, a América Latina perdeu uma área 
florestal considerável durante as últimas três 
décadas. “De 1990 a 2015 o desmatamento 
afetou 9% da área florestal, ou seja, 90,3 mi-
lhões de hectares. Quase 60% dessa perda 
ocorreu no Brasil”, destacou.
“Embora não tão grande em termos absolu-
tos, a América Central perdeu 25% de suas 
florestas durante este período; a América do 
Sul perdeu 9,5%, enquanto o Caribe aumen-
tou sua área florestal em 43,4%”, explicou. 
A taxa de desmatamento diminuiu ao longo 
dos anos, e foram introduzidas políticas para 
reduzi-la ainda mais. “No entanto, o Brasil 
apresentou uma perda líquida em área flo-
restal de quase um milhão de hectares entre 
2010 e 2015, enquanto o Paraguai, Argentina 
e Bolívia perderam cerca de 300 000 hectares 
cada um”, revelam os números.
“A área florestal como porcentagem da área 
total de terra na região diminuiu assim de 
51,3% em 1990 para 46,4% em 2015”, desta-
cou a FAO. Para as entidades, o crescimento 
agrícola tem contribuído, direta ou indireta-
mente, para o desmatamento. “As políticas e 
regulamentações agrícolas e ambientais, a le-
gislação e a falta de vigilância adequada e de 
capacidade de execução também desempe-
nharam um papel no desmatamento. Assim, 
qualquer flexibilização das regulamentações 
ambientais poderia representar um risco de 
desmatamento”, alertaram.

PANDEMIA
Para a FAO e OCDE, a pandemia deve levar a 
uma queda no preço de alimentos no mundo, 
com um impacto real para os exportadores. 
“Em abril de 2020, o consenso de especia-
listas sobre os impactos da COVID-19 ante-

A disputa comercial entre EUA e China deve 
transformar o Brasil no maior produtor de 
soja do mundo na próxima década. A previ-
são foi apresentada pela FAO e OCDE, num 

RESUMO DA NOTÍCIA
Espera-se que as importações chinesas de soja cresçam 
1,5% ao ano para cerca de 113 milhões de toneladas em 
2028, respondendo por cerca de dois terços das impor-
tações mundiais de soja. 

levantamento que avalia o mercado agrícola 
até 2028. Mas o desmatamento preocupa no 
Brasil e no resto da América Latina, e as enti-
dades alertam que qualquer flexibilização das 

regulamentações ambientais poderia repre-
sentar um risco de desmatamento. “Espera-
-se que as importações chinesas de soja cres-
çam 1,5% ao ano para cerca de 113 milhões 
de toneladas em 2028, respondendo por 
cerca de dois terços das importações mun-
diais de soja”, explica. Estados Unidos, Brasil 
e Argentina deverão responder por 87% das 
exportações mundiais de soja até o final da 
década. Mas enquanto os Estados Unidos 
foram historicamente o maior exportador 
mundial de soja, o Brasil assumiu esse papel 
com crescimento constante em sua capacida-

AGRONEGÓCIO

CAPA

OCDE: Brasil será maior produtor de SOJA 
do mundo; desmatamento preocupa

por Jamil Chade - fonte: UOL 

de de exportação.“Até 2028, projeta-se que o 
Brasil será responsável por 42% do total das 
exportações mundiais de soja. Este desenvol-
vimento é favorecido pelas tarifas adicionais 
de 25% aplicadas pela China sobre a soja im-
portada dos Estados Unidos. Presume-se que 
estas tarifas permanecerão em vigor durante 
todo o período de previsão”, explica a FAO. A 
entidade admite que a expansão da produ-
ção de soja nos Estados Unidos e no Brasil 
estará sujeita aos resultados das negociações 
comerciais em andamento entre a China e 
os Estados Unidos. Isso, segundo os espe-
cialistas, “poderá resultar em uma expansão 
do cultivo de soja no Brasil para responder à 
demanda chinesa e a conversão paralela da 
área de soja em milho nos Estados Unidos”. 
De acordo com o levantamento, o Brasil e os 
Estados Unidos produzem atualmente quan-
tidades semelhantes de soja (cerca de 120 
milhões de toneladas em 2016-18). “Mas na 
próxima década, o crescimento projetado no 
Brasil (1,8% ao ano) deverá ser mais forte 
que nos Estados Unidos (1,2%), principal-
mente devido à possibilidade de expansão 
da área plantada, principalmente através da 
intensificação da cultura através do cultivo 
duplo de soja com milho”, apontou.
“Além disso, assumindo que as tarifas adi-
cionais que a China introduziu recentemen-
te na soja dos Estados Unidos permaneçam 
em vigor, a soja brasileira desfrutará de uma 
vantagem competitiva no maior mercado de 
importação do mundo”, disse. 
“Com sua produção interna atingindo 144 
milhões de toneladas até 2028, o Brasil se 
tornará o maior produtor mundial, ultrapas-
sando os Estados Unidos, para os quais a pro-
dução está projetada para ser de 121 milhões 
de toneladas até 2028”, afirmou a FAO.

MEIO AMBIENTE
Mas há uma preocupação também direta 
com a produção da soja e seu impacto am-
biental. “As preocupações dos consumidores 
com relação à soja decorrem da alta partici-
pação da produção de soja derivada de se-
mentes geneticamente modificadas”, dizem 
as entidades. “Na União Europeia, em par-

cipou uma contração tanto na oferta quanto 
na demanda de produtos agrícolas e apontou 
possíveis rupturas no comércio e na logísti-
ca”, disseram.
“Essas perturbações afetarão todos os ele-
mentos do sistema alimentar, desde o for-
necimento primário, ao processamento, ao 
comércio e sistemas logísticos nacionais e 
internacionais, até a demanda intermediá-
ria e final”, indicaram. “Um cenário inicial 
da COVID-19 fornece algumas percepções 
preliminares sobre os impactos a curto prazo 
da atual pandemia nos mercados agrícolas. 
O cenário ilustra como a pandemia da CO-
VID-19 poderia criar um choque de mercado 
historicamente significativo. Neste cenário, 
os preços agrícolas caem fortemente em res-
posta à COVID-19 que induziu um declínio na 
renda disponível, especialmente em países 
de baixa renda.  Devido a esta perda sem pre-
cedentes no poder de compra, o consumo de 
alimentos pelo consumidor diminuirá, ape-
sar das quedas compensatórias dos preços”, 
explicaram. O cenário inicial mostra uma 
contração da demanda por óleo vegetal e 
produtos animais, enquanto a demanda por 
alimentos básicos seria menos afetada.
Os mercados agrícolas mundiais também 
enfrentam uma série de outras incerte-
zas além da pandêmica COVID-19. “No 
lado da oferta, estas incluem a propagação 
de doenças e pestes como a febre suína 
africana ou invasões de gafanhotos, re-
sistência crescente a substâncias antimi-
crobianas, respostas regulatórias as novas 
técnicas de cultivo de plantas e respostas, 
a eventos climáticos extremos”, indicam. 
“Do lado da demanda, elas incluem dietas em 
evolução, refletindo percepções com respei-
to às preocupações de saúde e sustentabili-
dade, e respostas políticas às tendências em 
obesidade”, completam.

** Este texto não reflete, necessariamente, a 
opinião da revista Nova Fase.
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POTENCIAL, TERRAS FÉRTEIS E INCENTIVOS
COM GARANTIA E SEGURANÇA DO GOVERNO

Para o governador Antonio Denarium, “o 
Estado possui um potencial enorme a ser 
explorado e, para isso, o Governo de Ro-
raima está valorizando os produtores que 
aqui estão e atraindo novos investidores. 
Hoje recebi, na fazenda Agropecuária 
Araguaia a visita dos produtores do Mato 
Grosso Marino Franz (Fiagril Lucas do 
Rio Verde), Jaime Alfredo Binsfeld e Idair 
Martins Ribeiro”.
Marino administra um dos mais modernos 
conglomerados de fazendas do Brasil, que 
cultiva 73 mil hectares por ano dividido 
em milho, soja e algodão. Ele foi ao Estado 
e pretende investir em Roraima.
“Apresentei as ações que o Governo de 
Roraima está desenvolvendo como a re-
gularização fundiária, entregando Títulos 
Definitivos e Autorizações de Ocupação, 
o fortalecimento da matriz energética e o 
licenciamento ambiental”. 
Denarium, disse também que, “Roraima 
está pronto para atender as expectativas 
de novos investidores que querem trazer 
seus investimentos ,e novas tecnologias 
para gerar emprego e renda para nossos 
municípios e conta com uma gestão pau-
tada na transparência e no compromisso 
com o desenvolvimento do agronegócio 
no Brasil”

Um exemplo disso, é a empresa Granterra, 
dos sócios James Franz, Geison Nicareta e 
Acione Nicoletti, que também estiveram 
presentes na fazenda. 
Eles foram do Mato Grosso e há oito anos 
produzem milho e soja na região de Alto 
Alegre.

Finalizando, disse o governador que, “com 
muita alegria, mostrei paara eles a produ-
ção de milho e soja da fazenda Araguaia e 
garanti que Roraima vai se transformar na 
melhor fronteira agrícola do País. Durante 
a nossa conversa, eles afirmaram que o 
Estado de Roraima e nossa gestão passa 
a segurança que um empresário precisa 
para investir no Estado. Agradecemos 
e convidamos outros empresários do 
agronegócio para conhecer de perto o que 
Roraima oferece”, finalizou.

A vocação do Estado de Roraima é a 
produção de alimentos. 

O GOVERNADOR DENARIUM - Recepcionou os empresáarios Marino Franz (Fiagril Lucas do Rio Verde), Jaime Alfredo Binsfeld e Idair 
Martins Ribeiro entre outros que foram conhecer de perto o potencial do Estado de Roraima

ARMAZENAMENTO - Um dos pontos fortes para garantir a produção de cereais

RORAIMA
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O agronegócio, salva
A título de informação, é bom saber que, o governo federal acabou de lançar 
o Plano Safra 2020/2021, que contará com R$ 236,3 bilhões para apoiar a 
produção agropecuária nacional, um aumento de R$ 13,5 bilhões em rela-
ção ao plano anterior. Os financiamentos estão liberados até 30 de junho de 
2021. Do total, R$ 179,38 bilhões serão destinados ao custeio e comerciali-
zação (5,9% acima do valor da safra passada) e R$ 56,92 bilhões serão para 
investimentos em infraestrutura (aumento de 6,6%). 
Esses recursos vão garantir a produção no campo e o abastecimento de ali-
mentos no país durante e após a pandemia do novo Coronavírus. 
Os pequenos produtores rurais terão R$ 33 bilhões para financiamento pelo 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), 
com juros de 2,75% e 4% ao ano, para custeio e comercialização.
O Plano Safra destaca linhas de crédito que contribuem para a sustentabi-
lidade da agricultura. 
Já o Programa para Redução de Emissão de Gases de Efeito Estufa na 
Agricultura (Programa ABC), que é a principal linha para financiamento 
de técnicas sustentáveis, terá R$ 2,5 bilhões em recursos com taxa de juros 
de 6% ao ano, uma ampliação de R$ 400 milhões. 
Na safra 2020-2021, os produtores terão acesso à linha ABC Ambiental, 
com recursos para restauração florestal, voltada para contribuir com a ade-
quação das propriedades rurais ao Código Florestal. A taxa de juros é de 
4,5% ao ano. A partir de 1º de julho de 2020, os produtores poderão finan-
ciar aquisição de cotas de reserva ambiental, medida aprovada pelo Conse-
lho Monetário Nacional.
Para o seguro rural, a subvenção do governo é 30% maior, de R$ 1 bilhão na 
safra 2019/2020 para R$ 1,3 bilhão no próximo ciclo 2020/2021.
Em 2020, a ferramenta de subvenção do seguro rural foi extremamente im-
portante na safra de verão, em estados e culturas que sofreram perdas com 
a estiagem, segundo a Cogo. O valor deve possibilitar a contratação de 298 
mil apólices, num montante segurado da ordem de R$ 52 bilhões e cobertura 
de 21 milhões de hectares.
Bem, com todas estas informações acima, a revista Nova Fase, alinha-se 
ao pensamento e aos projetos que visam não só alimentar a esperança de 
cada brasileiro que confia, que levanta cedo, que trabalha confiante numa 
superação de crises e combate a pandemia que, afeta momentaneamente 
nossa economia e saúde; mas não tira a certeza que cada um carrega, certos 
de que com união, apoio como este do Governo (que, na verdade, nada mais 
faz que cumprir sua parte) devolvendo uma pequena parcela do que arreca-
da em prol da sociedade.
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POLÍTICA, ETC. E TAL...
MOMENTO ESPÍRITA

A humildade é uma das mais difíceis virtudes a 
ser conquistada. Ela significa virtude caracteri-
zada pela consciência das próprias limitações, 
simplicidade, despir do orgulho exacerbado 
aceitando que não somos infalíveis, que nem 
sempre estamos certos. 

PARANÁ SERÁ SEDE DA MAIOR 
FÁBRICA DE QUEIJOS DO BRASIL
São Jorge D’Oeste, município com pouco mais de 9 mil habitantes, 
no Sudoeste do Paraná, vai abrigar a maior fábrica de queijo do 
Brasil. A unidade é da Piracanjuba e ficará em um espaço de 48,74 
hectares, nas margens da PR-281. O anúncio foi feito em solenida-
de com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior. A 
previsão inicial de investimento é de R$ 80 milhões e a expectativa 
é de geração de 300 empregos diretos.

DEPUTADO GUGU BUENO EM AÇÃO
Com o nosso governador Ratinho Júnior e o o Secretario 
da SEDU, João Ortega, acompanhei a comitiva de Cascavel, 
liderada pelo prefeito Paranhos,  tendo ainda, o presiden-
te  da Câmara de Vereadores, Alécio, vereador Vazatta e 
o suplente de senador Plinio Destro. Discutimos obras e 
ações que serão importantes para a retomada econômica 
de Cascavel e da região Oeste paranaense.

TENSÃO EUA X CHINA
As tensões entre os 
Estados Unidos e a China 
estão aumentando nos 
últimos meses. O gover-
no do presidente Donald 
Trump trava uma guerra 
comercial com Pequim.
A imposição chinesa da 
nova lei de segurança 
nacional a Hong Kong, 
região de interesse co-
mercial americano, levou 
Trump a suspender o 
tratamento especial que 
o país dava ao território 
semiautônomo.
Nos últimos meses, 
Trump acusa o governo chinês de não ter agido com transparência 
com relação à expansão de contaminações pelo novo coronavírus, 
que foi relatado pela primeira vez na cidade de Wuhan, na provín-
cia chinesa de Hubei.
Críticos acusam Trump de tentar desviar das críticas em relação a 
sua própria forma de administrar o controle da pandemia do Co-
vid-19 nos Estados Unidos, que registra o maior número de casos 
e mortes do mundo.

O abate de frangos da LAR COOPERATIVA vai ampliar a partir de 
setembro, uma vez que a Cooperativa assinou no dia 07 de julho um 
contrato de arrendamento do complexo industrial da Granjeiro, lo-
calizado em Rolândia, norte do Paraná. A estrutura contempla uma 
planta para abate de 175 mil aves/dia, indústria de rações e unidade 
de recepção de grãos, além da frota de veículos leves e pesados da 
empresa. A LAR vai manter os mais de 1.700 empregos e os 300 
aviários integrados. 
“Nós estávamos procurando uma planta de abate de frangos que 
fosse adequada e tivesse as condições da Lar, em termos de qua-
lidade do produto, para atendermos o mercado interno. E essa 
oportunidade surgiu no complexo industrial da Granjeiro, que é 
uma empresa privada de um único dono, e que por algumas razões 
de ordem familiar estavam com estudos avançados para arren-
dar”, afirmou o diretor-presidente da Lar, Irineo da Costa Rodrigues. 
De acordo com o dirigente essa indústria é estratégica, possui ha-
bilitações importantes, como exportação para China por exemplo, 
e está localizada a menos de 15 km da ferrovia, portanto, pode em-
barcar os cortes de frango da Lar por trem para Paranaguá, o que 
reduz o custo de transporte. 
Com relação ao destino da produção em Rolândia, Irineo comenta 
que o município, de mais de 60 mil habitantes, está muito próximo 
de Londrina e Maringá, uma das regiões do Paraná que concentra 
uma grande população consumidora.
De acordo com ele a nova planta viabilizará 
o atendimento ao importante mercado do 
norte do Paraná e também poderá servir 
como centro de distribuição pela proximi-
dade ao interior de São Paulo.

OPORTUNIDADE
Rodrigues destacou que esse aumento na 
produção da Lar não irá saturar o mercado 
interno, que é uma grande preocupação 
atualmente no país, pois é um Frigorífico 
que já abate frangos e vai apenas mudar de 
dono, com o sistema de arrendamento. 
A nova indústria também gera oportunida-
des de crescimento profissional para os fun-
cionários da Lar Cooperativa. 
Muitas pessoas capacitadas e que estavam 
trabalhando na região Oeste vão ocupar 
cargos de liderança no novo complexo in-
dustrial.

IRINEO DA COSTA RODRIGUES - Presidente da Lar 
Cooperativa com sede em Medianeira, Oeste do 
Paraná, amplia sua área de atuação levando mais 
qualidade e mão de obra especializada no setor de 
alimentos como carne para o mercado brasileiro e 
de exportação

LAR COOPERATIVA
Agora com três Frigoríficos

LAR COOPERATIVA  - sempre inovando e expadindo com geração de empregos e rendas com mais nova unidade em Rolândia-PR.

Assessoria de  Imprensa da Lar Cooperativa

GOVERNADOR DISCUTE PARCERIA 
PARA PRODUZIR VACINA CONTRA A 
COVID NO PARANÁ
O Governo do Paraná está formalizando uma parceria de cooperação 
técnica e científica com a China que permitirá a testagem e a produ-
ção de vacina contra a Covid-19 no Estado, por meio do Instituto de 
Tecnologia do Paraná (Tecpar).

US$ 13 BILHÕES MAIS 
RICO EM UM DIA Gazeta do Povo

Jeff Bezos, dono da Amazon 
e o homem mais rico do 
mundo, viu sua fortuna 
aumentar US$ 13 bilhões 
em um único dia – um 
recorde individual desde 
que o índice de bilionários 
da Bloomberg foi criado, em 
2012. Segundo a Bloom-
berg, aconteceu porque as 
ações da Amazon subiram 
7,9%, a maior alta desde de-
zembro de 2018, motivada 

pelo crescente otimismo sobre 
as compras online em meio à 

pandemia. A fortuna de Bezos aumentou de US$ 74 bilhões em 2019 
para US$ 189,3 bilhões em 2020. A esposa dele, Mackenzie Bezos, 
também está colhendo os frutos e se tornou ontem a 13ª pessoa mais 
rica do mundo.

Jeff Bezos, dono da Amazon e o 
homem mais rico do mundo

Sobre a Lar Cooperativa
Formada por mais de 11 mil associados e 16 mil funcionários (não inclusos os núme-
ros do arrendamento acima mencionado) atua no Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa 
Catarina há mais de 56 anos. Os negócios sólidos e com seriedade são conduzidos 
no ramo agrícola (comercialização de insumos e grãos) e pecuária. O abate de aves 
agora com o frigorífico da Granjeiro, somado a uma indústria em Matelândia e outra 
em Cascavel, resulta em aproximadamente 700 mil aves/dia. O know-how da Lar em 
avicultura já ultrapassa a marca de 20 anos. A Cooperativa também tem produção 
própria de suínos, ovos comerciais e leite. 

GOVERNADOR COM - Os representantes do Paraná no grupo serão: 
o chefe da Casa Civil, Guto Silva; o presidente do Tecpar, Jorge Callado; o 
superintendente-geral de Ciência Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, 
Aldo Bona; e o diretor-geral da Secretaria da Saúde, Nestor Werner Júnior.
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 DE PIRES NA MÃO
O ministro da economia está no mato sem 
cachorro. Nem o dito popular de quem não 
tem cão caça com gato, serve para ajudar. O 
Brasil está quebrado. O governo atual culpa 
o anterior, que culpa o anterior e assim vai 
até a proclamação da república. É a política 
de empurrar com a barriga o problema para 
o próximo, uma característica da política 
brasileira que nasce no governo federal, se 
espalha pelos estados e é pulverizada nos 
municípios. O ministro é um liberal que de-
fende, na medida do possível, uma economia 
de mercado apesar de uma forte linha das 
recentes escolas econômicas defender uma 
imediata intervenção do Estado na regula-
ção econômica. Ele apresenta um  plano eco-
nômico que imediatamente sofre uma forte 
oposição especialmente dos exportadores e 
das camadas urbanas de uma forma geral, 
uma vez que embute um aumento de impos-
tos. Os críticos dizem que esse plano vai levar 
o Brasil a um recessão econômica com de-
semprego e empobrecimento da população.
Ninguém podia imaginar que apareceria um 
cisne negro bem no meio do mandato de 
um presidente e que exigisse grandes somas 

de dinheiro e com isso um esvaziamento do 
cofre público, já esvaziado. Os gastos herda-
dos impediam o Brasil de pagar os emprés-
timos internacionais. Certamente os bancos 
lotados em grandes potências não ficariam 
impassíveis diante do calote. Resta, por incrí-
vel que pareça,  apenas pedir mais dinheiro 
emprestado. A questão é saber se os bancões 
vão querer arriscar a perder os investimen-
tos, a não ser que o risco seja compensado 
com alta taxa de juro, o que vai aumentar 
ainda mais a dívida externa. Pedir mais em-
préstimo para poder pagar as prestações 
atrasadas. Mas não há outro jeito e o gover-
no federal não tem saída, precisa, ao mesmo 
tempo, bancar as despesas do orçamento e 
pagar prestações dos empréstimos feitos pe-
los presidentes anteriores . Se correr o bicho 
pega, se ficar...
O plano produzido pelo  ministro garante que 
vai ocorrer uma melhora no ambiente econô-
mico do país, ainda que o principal motor da 
economia seja o agronegócio voltado para o 
mercado internacional. Na opinião dele  os 
melhores produtores devem sobreviver, os 
mais fortes e organizados. 

Os demais seriam alijados da competição e 
seus proprietários destinados a outras ativi-
dades econômicas. Nada mais liberal do que 
isso. Ao governo não resta outra alternativa 
senão recorrer aos banqueiros internacio-
nais, especialmente os instalados na City. 
Ele  não era nenhum Posto Ipiranga, mas 
mesmo assim o presidente eleito, Campos 
Sales,  escolheu Joaquim Murtinho para a 
pasta. Negocia o funding loan, ou seja um 
novo empréstimo dos banqueiros para uni-
ficar toda a dívida externa do Brasil. Os dez 
milhões de libras obtidos vão ser pagos com 
a arrecadação do serviço de água do Rio de 
Janeiro, os impostos recolhidos na alfandega 
e no faturamento da estrada de ferro Central 
do Brasil e uma moratória de 3 anos para 
juntar dinheiro no caixa. Por algum tempo o 
cisne se aquietou no lago.

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

A Copel concluiu a primeira etapa do pro-
grama Confiabilidade Total, criado com o 
objetivo de modernizar a rede elétrica que 
atende toda sua área de concessão no Pa-
raná. O conjunto de obras totaliza R$ 300 
milhões de investimentos programados 
para o período de 2020 a 2022, nas áreas 
de automação de redes, construção de 
subestações e tecnologia de comunicação 
entre equipes de campo e a operação re-
mota do sistema.
Todas as ações previstas no programa 
são dedicadas ao aumento da confiabili-
dade do sistema, ou seja, evitar os desli-
gamentos na rede elétrica e possibilitar a 
religação com maior agilidade, no caso de 
eventual interrupção no fornecimento aos 
consumidores.
Neste primeiro semestre foram implanta-
dos 597 pontos de automação e 52 siste-
mas de autorreconstituição da rede elétri-
ca, que identificam o defeito e religam os 
trechos não afetados, sem a necessidade 
de interferência humana.
De acordo com o superintendente de 
Smart Grid e Projetos Especiais da Copel, 
Julio Shigeaki Omori, o leque de atuação 
do programa foi definido a partir de uma 
análise criteriosa dos ativos da empresa. 
“Vamos dar mais inteligência à operação 
de redes, fortalecendo o sistema e redu-

zindo a indisponibilidade de equipamen-
tos na rede. O resultado desse investi-
mento começará a ser sentido já no curto 
prazo pelos consumidores”, comenta.
Outra frente de atuação da Copel no Con-
fiabilidade Total é o redimensionamento 
de circuitos alimentadores, a fim de evitar 
que o impacto dos desligamentos atinja 
um universo muito grande de unidades 
consumidoras. Em 2020, esta segmenta-
ção foi realizada em 26 circuitos de distri-
buição.
Também foi implantado um sistema de 
transferência automática de fontes em 
sete subestações de energia e construídas 
duas novas estações de chaves, em Rosá-
rio do Ivaí, no Norte do Estado, e Sapope-
ma na região Centro-Sul.
Até o final de 2022, terão sido implantadas 
86 novas subestações ou estações de cha-
ves em  pequenos municípios que ainda 
não contavam com uma dessas unidades 
em seu território.
Na área de comunicação, o programa 
prevê a implantação de 65 conjuntos re-
petidores de rádio VHF adicionais para a 
rede utilizada pelos eletricistas, além da 
implantação de um novo sistema de co-
municação via satélite, para atendimento 
aos pontos sem cobertura por rádio.

Os clientes da Copel Distribuição terão uma 
redução na tarifa de energia entre 3,5% 
e 4,1%, conforme a classe de consumo. A 
diminuição média será de 3,8% e vale já a 
partir de julho, com benefício na fatura de 
agosto.
A redução ocorre porque a Copel venceu 
uma ação judicial, impetrada em 2009, que 
desobriga a empresa de continuar recolhen-
do PIS e Cofins sobre o ICMS que incide na 
tarifa de energia elétrica. A medida beneficia 
diretamente todas as classes de consumido-
res da Copel Distribuição.
“Por uma postura proativa da empresa, que 
buscou a defesa do direito dos seus clientes, 
conseguimos uma grande vitória na Justiça 
que vem corrigir uma distorção histórica”, 
disse o diretor-geral da Copel Distribuição, 
Maximiliano Andres Orfali.
A Copel foi uma das primeiras empresas de 
energia elétrica do Brasil a ingressar com 
ação judicial pedindo a exclusão da cobrança 
desses dois impostos sobre o ICMS.
A companhia defendeu, no processo, que o 
ICMS não é receita da empresa, mas sim do 
Estado, e como o PIS e a Cofins são calcu-
lados sobre a receita da companhia, o ICMS 
não poderia estar nesta base de cálculo. A 
justiça reconheceu o argumento da Copel.
“Essa é uma conquista muito importante 
para a Copel e todos os paranaenses, espe-
cialmente num momento como o que esta-
mos vivendo, de pandemia e crise sanitária, 
em que toda e qualquer redução de custos 
tem grande significado”, afirmou o presiden-
te da Copel, Daniel Slaviero.
A nova redução na tarifa é a segunda este 
ano. Na anterior, já haviam sido beneficiados 
os clientes residenciais, setores de comércio 
e serviços, além da iluminação pública.

COPEL
Investe R$ 300 milhões em 
modernização da rede elétrica

Companhia conclui a primeira etapa do programa Confia-
bilidade Total, criado com o objetivo de modernizar a rede 
elétrica que atende toda sua área de concessão no Paraná. 

Obras em várias frentes estão programadas até 2022.

Fonte: AEN PR - Foto: Copel

DANIEL PIMENTEL SLAVIERO - Presidente da 
Copel - Companhia Paranaense de Energia

ALTO NÍVEL - equipamentos modernos asseguram qualidade, rapidez e eficiência na Copel

COPEL ganha ação
judicial que reduzirá 

tarifa de energia
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A Coopavel Cooperativa Agroindustrial, com sede em Cascavel, 
no Oeste do Paraná, empenha 40 anos de tradição na produção 
de fertilizantes em um novo negócio. É na área de fertilizantes 
foliares, com produção iniciada em fevereiro.
A marca Nutriagro reúne o melhor da tradição da Coopavel, que 
em dezembro chega aos seus 50 anos de fundação. Para produ-
zir a nova linha de produtos, a cooperativa criou uma nova uni-
dade industrial. “Há muito tempo analisamos as possibilidades 
desse negócio e há um ano trabalhamos na estruturação dele”, 
conforme Dilvo Grolli.
“Nossa finalidade é fazer desses fertilizantes foliares aliados de 
produtividades ainda mais altas e rentáveis”, destaca o agrôno-
mo Rogério Rizzardi, gerente da área de Fertilizantes da Coope-
rativa. Para fazer o negócio acontecer, a Coopavel investiu R$ 
12 milhões. “Esse é um investimento estratégico que observa 
os movimentos e a demanda do mercado e os produtos da nu-
trição foliar carregam a força de uma cooperativa referência na 
produção e comercialização de produtos sustentáveis”, confor-
me Rizzardi.
Valor nutricional - O fertilizante foliar é destinado à nutrição de 
micro e macroelementos a partir da folha da planta. 

O portfólio disponibiliza produ-
tos para as culturas de milho, 
soja, feijão, citrus, cana e tam-
bém um mix para aplicações 
em cada período determinan-
te no desenvolvimento dessas 
culturas.

A nova indústria da Coopavel é sofisticada 
e conta, entre outros recursos, com labo-
ratório próprio para garantir a qualidade 
final de tudo o que a Nutriagro oferece ao 
mercado. O potencial de fabricação é de 
quatro milhões de litros por ano, poden-
do chegar a seis milhões.

DILVO GROLLI - O poderoso Presidente da Coopavel Cooperativa 
com sede em Cascavel, Oeste do Paraná

COOPAVEL
Nova indústria vai produzir     
fertilizantes foliares

COOPAVEL COOPERATIVA  - que em dezembro chega aos seus 50 anos de fundação, 
agora tem a marca Nutriagro

por Editoria do Agronegócio

Sobre a COOPAVEL
A Coopavel - Constituída por 42 produtores rurais em 1970, a Coopavel Coope-
rativa Agroindustrial tem 5,5 mil cooperados e seis mil colaboradores. Ela conta 
com 32 unidades espalhadas por 21 municípios das regiões Oeste e Sudoeste do 
Paraná. Mesmo em um ano de grandes desafios, a Coopavel projeta crescimento 
de faturamento de 15% em 2020, fechando o exercício com R$ 3,1 bilhões.

A COOPAVEL VAI FE-
CHAR 2020 COM MAIS 
DE R$ 3 BILHÕES EM 
VENDAS 
por Roberto Benjamim - Fonte: Radio CBN/
Cascavel
 
A Coopavel está se ajustando ao 
“novo normal” e criou o Show Rural 
de Inverno, evento técnico que leva 
informações e conhecimentos aos 
produtores por meio de canais digitais 
e de plataformas on-line. Dilvo Grolli, 
disse à CBN Cascavel, “que esse novo 
evento,disponibilizado em ambiente 
virtual, vai ampliar a difusão de conhe-
cimentos sobre cultivos de inverno, 
principalmente o trigo”.

FATOS E AÇÕES
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SANEPAR
INVESTE R$ 72 MILHÕES NA CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Cerca de 30 quilômetros de rodovias pavimen-
tadas, estradas rurais e grandes chácaras sepa-
ram o centro de Cascavel de uma de suas obras 
mais emblemáticas: a barragem de captação de 
águas no Rio São José, na comunidade de São 
Salvador. É o primeiro estágio da ampliação do 
abastecimento previsto no plano diretor para as 
novas gerações.
O ponto azul e amarelo no mapa dos arredores 
do município incrementará o abastecimento 
do município em 25% na próxima década. O 
investimento da Sanepar é de cerca de R$ 72 
milhões e engloba, ainda, a ampliação da es-
tação de tratamento de água e das estações 
elevatórias de água, localizadas nas margens do 
Rio Cascavel.
As obras da estrutura de captação atingiram 
patamar de 70% no começo de julho. O pré-
dio erguido sobre o rio já está praticamente 
concluído, assim como a tubulação de 14 qui-
lômetros que vai levar as águas até a estação 
de tratamento do Rio Cascavel, que a bombea-
rá até o perímetro urbano do município. Ainda 
restam algumas instalações elétricas e a cabine 
de força.
“Cascavel é uma cidade que atrai muitas em-
presas e que tem potencial imenso de cresci-
mento, o que induz investimentos pesados em 
cidadania e qualidade de vida”, afirma o gover-

nador Carlos Massa Ratinho Junior. Segundo 
ele, o novo sistema de captação de água vai 
ajudar o município nos próximos anos e já há 
um planejamento para ampliar essa captação, 
o que mostra que o Oeste é um dos pilares do 
desenvolvimento sustentável do Estado.
“Esse sistema tem uma importância significati-
va para Cascavel, que é uma cidade que cresce 
no ritmo do agronegócio. É uma obra de grande 
porte e que nos dá condição de atendimento 
pelos próximos dez anos”, diz o gerente-geral 
regional da Sanepar, Renato Mayer Bueno. “O 
principal é a capacidade de prover a infraes-
trutura que o município precisa para o seu de-
senvolvimento econômico, além da garantia de 
saúde e melhores condições de vida”.
A Sanepar tem a outorga do Rio São José desde 
2002 e tem feito monitoramento da qualidade 
da água de tempos em tempos, mesmo antes 
de iniciar a captação. Esse rio tem classificação 
2 no Conama (Conselho Nacional de Meio Am-
biente) e atende toda a legislação que regula 
os mananciais para abastecimento das cidades. 
No controle efetuado pela companhia, nun-
ca foram encontradas alterações que possam 
comprometer a qualidade da água ou inviabi-
lizar seu uso para o abastecimento.
PROCESSO  - Uma vez concluída, a barragem de 
nível terá suas três comportas elétricas automa-

tizadas fechadas e a água vai passar por cima 
da estrutura de concreto cravada no fundo do 
rio. Ela será captada por três bombas (são cinco 
no total, com duas reservas) que estão sendo 
instaladas na margem direita do fluxo e a capta-
ção será direcionada por grandes tubos até tan-
ques sedimentadores de 210 metros cúbicos, 
que têm como função ajudar a filtrar a areia e 
qualquer tipo de sujeira mais grossa.
Desse tanque a água filtrada é encaminhada 
para outro reservatório com capacidade para 
armazenar 200 metros cúbicos, localizado no 
prédio principal da estrutura. Em seguida a 
água será encaminhada por um sistema de 
bombeamento para a estação de tratamento 
por tubulações enterradas a 1,5 metro de pro-
fundidade em meio ao cenário rural. Elas têm 
700 milímetros de diâmetro e podem levar a 
água com fluxo de 350 litros por segundo.
Também estão em andamento as obras de am-
pliação da estação de tratamento de água e das 
estações elevatórias de água, localizadas nas 
margens do Rio Cascavel. Com essa ampliação, 
a unidade passará a tratar 750 litros de água por 
segundo (eram 200). Estão sendo implantados 
novos filtros, floculadores, decantadores, sis-
tema de dosagem e controle de produtos quí-
micos, câmaras de contato e duas lagoas para 
depósito do lodo resultante do tratamento.
Nesses R$ 72 milhões aportados pela Sanepar 
também estão previstos os equipamentos elé-
tricos, de tratamento e de automação, um re-
servatório com capacidade para 2 milhões de 
litros de água e proteção da mata ciliar do Rio 
São José ao longo do seu curso.

A SANEPAR - tem a outorga do Rio São José desde 2002. As obras da estrutura de captação atingiram patamar de 70% no 
começo de julho e após a conclusão, vai contribuir para grande parte da população na questão de saneamento

“Cascavel é uma cidade que atrai muitas empresas e que tem potencial 
imenso de crescimento, o que induz investimentos pesados em cidada-
nia e qualidade de vida”, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho.

PLANO DIRETOR
De acordo com a Sanepar, cerca de 75% da 
captação atual de água é feita nos rios Casca-
vel, Peroba e Saltinho e os outros 25% de 16 
poços artesianos do Aquífero Serra Geral. O 
plano diretor municipal, sancionado em 2017, 
define, ainda, que os rios São José e do Salto 
podem compor o sistema hídrico municipal e 
ser usados para o abastecimento da popula-
ção. Foi nesse período que a Sanepar começou 
a organizar o investimento para utilização do 
primeiro.
“Mapeamos esses rios há tempos e optamos 
por começar as obras pelo Rio São José. É uma 
obra de grande porte e que nos dará segurança 
para os próximos anos. Também é importante 
diante de um histórico recente de crise hídrica 
na cidade e de um momento delicado por qual 
o Paraná passa”, afirma Claudio Stbile, presi-
dente da Sanepar.
O processo de expansão da companhia conta 
ainda com a captação no Rio do Salto, cerca de 
sete quilômetros abaixo do Rio São José, em di-
reção a Boa Vista da Aparecida. Esse rio nasce 
em Cascavel, nas proximidades com a BR-277, 
e é um dos afluentes do Rio São Salvador, que 
desemboca no Rio Iguaçu.
“Cascavel se mantém há alguns anos entre as 
melhores cidades do País em abastecimento de 
água e redes de esgoto. Os investimentos da 
Sanepar são uma garantia de que essa estrutu-
ra será melhorada e que as próximas gerações 
terão a mesma qualidade de vida”, diz Leonaldo 
Paranhos, prefeito de Cascavel.

SÃO SALVADOR
São Salvador é uma pequena comunidade rural 
de cerca de três mil habitantes. A região tem 
como vocação a produção de soja e milho, mas 
também pecuária, fruticultura e olericultura. 
Ela está localizada na bacia do Baixo Iguaçu, 
uma das três que compõem o mapa de recur-
sos hídricos municipal, composto, também, pe-
las bacias do Piquiri e do Paraná.

INVESTIMENTOS DA SANEPAR 
ALCANÇAM R$ 1,3 BILHÃO

A crise provocada pela pandemia do coronaví-
rus não alterou a programação de investimen-
tos da Sanepar. Para 2020 estão programados 
R$ 1,3 bilhão para assegurar o abastecimento 
com água tratada a 100% da população urbana 
e ampliar o esgotamento sanitário no Estado.
Os recursos foram garantidos em uma estra-
tégia financeira que reuniu recursos próprios, 
gerados pelo lucro da Companhia, de linhas de 
financiamentos do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social (BNDES), da Cai-
xa Econômica Federal e do banco alemão KfW. 
A emissão de debêntures, realizada no primeiro 
trimestre, é outra fonte de recursos. A empresa 
captou R$ 350 milhões.
Entre as principais obras em execução no Es-
tado está a construção da Barragem do Mi-
ringuava, que vai se integrar ao Sistema de 
Abastecimento Integrado de Curitiba e Região 
Metropolitana, ampliando em 10% a capacida-
de de produção, garantindo maior segurança 
para o abastecimento da região.
Em Umuarama, na região Noroeste, a Sanepar 
expande o serviço de esgotamento sanitário, 

com uma nova estação elevatória de esgoto e a 
ampliação da ETE Pinhalzinho, que recebe nova 
tecnologia com aproveitamento do biogás para 
geração de energia elétrica.

OBRAS NA REGIÃO OESTE GARANTEM 
DIGNIDADE A MILHARES DE FAMÍLIAS

Além da ampliação de captação de R$ 72 mi-
lhões em Cascavel, o Escritório Regional da Sa-
nepar no Oeste tem investimentos em outros 
21 municípios. Nessa lista estão obras realiza-
das em 2019 ou que estão em andamento.
Em Céu Azul foi feita uma ampliação no sistema 
de abastecimento com a implantação de dois 
reservatórios de água com capacidade para ar-
mazenar 100 mil litros de água. Em Matelândia 
já foi concluída a implantação de 24 quilôme-
tros de redes coletoras de esgoto e interligados 
1.021 domicílios ao sistema. A cidade saltou de 
57% para 75% no índice de atendimento com 
a rede coletora de esgoto. Foram investidos R$ 
3,6 milhões.
Em Corbélia foi feita a ampliação do sistema de 
abastecimento com a implantação de mais um 
poço (R$ 2,6 milhões) e de 6,2 mil metros de re-
des coletoras e 356 ligações de esgoto (R$ 724 
mil). Em Santa Tereza do Oeste será implantado 
o sistema de esgoto sanitário. Uma das etapas 
será licitada em 2020 e a outra em 2021. Estão 
previstos 48,6 mil metros de redes coletoras e 
uma estação de tratamento de esgoto. O com-
promisso da Sanepar é atender 85% da cidade 
com o sistema até 2025.
As obras de implantação do sistema de esgoto 
sanitário em Capitão Leônidas Marques e Ca-
tanduvas serão licitadas nesse segundo semes-
tre. Em Santa Lúcia a ampliação do sistema de 
abastecimento de água receberá investimento 
de R$ 745 mil, e em Três Barras do Paraná foi 
concluída a ampliação das redes coletoras de 
esgoto (3 mil metros de redes e 150 ligações 
domiciliares).
Foi concluída em dezembro de 2019 a amplia-
ção do sistema de abastecimento de água de 
Palotina, com a execução de anéis e redes de 
distribuição em mais de 8 mil metros (R$ 1,9 
milhão). Em Jesuítas estão em andamento as 
obras do novo escritório de atendimento ao 
público.
Em Toledo foi feita a ampliação do sistema de 
abastecimento de água com a implantação de 
três reservatórios e interligação de mais um 
poço. Entraram em operação no segundo se-
mestre do ano passado o do Jardim Coopagro 
para 2 milhões de litros e o do Jardim Porto 

Alegre, que armazena 1,1 milhão de litros de 
água. Está em andamento a operacionalização 
do poço 19, com capacidade de produção de 
2,6 milhões de litros/dia.
Em São José das Palmeiras entrou em operação 
em outubro de 2019 mais um poço com vazão 
de 800 mil litros/dia e em Guaíra começou a 
funcionar, em janeiro deste ano, a Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE Modular) com va-
zão de 120 litros por segundo e capacidade de 
tratamento de 10.368 m³/dia, com investimen-
to de R$ 24 milhões. No mesmo município foi 
concluída a ampliação do sistema de abasteci-
mento com a implantação de mais um reserva-
tório para 2 milhões de litros de água.
Em Terra Roxa foi concluída a ampliação do sis-
tema de coleta e tratamento de esgoto. Foram 
implantados 10,9 mil metros de redes e 475 
ligações de esgoto. Também está em andamen-
to a ampliação do sistema de abastecimento de 
água com um poço com vazão de 2,5 milhões 
de litros/dia.
Em Assis Chateaubriand está em andamento a 
ampliação do sistema de esgoto sanitário (as-
sentados 13,5 mil metros de rede coletora e 
809 ligações prediais); em Nova Aurora a am-
pliação do sistema de abastecimento com mais 
um poço; em Santa Terezinha do Itaipu a am-
pliação do sistema de esgoto sanitário (8,6 mil 
metros de redes e 305 ligações domiciliares), 
no bairro Parque dos Estados; e em São Miguel 
do Iguaçu, a implantação das redes coletoras de 
esgoto (8,8 mil metros de extensão e 416 liga-
ções domiciliares).
Em Foz do Iguaçu estão em andamento a am-
pliação do sistema de coleta de esgoto nos bair-
ros Distrito Industrial, Evangélico, Cidade Nova, 
Universitário 2 e Beverly Falls Park, além da im-
plantação de 4,8 mil metros de interceptor DN 
500 e 600, 16 mil metros de redes coletoras e 
990 ligações de esgoto.
Em Medianeira foi concluída a ampliação do sis-
tema de abastecimento com a implantação de 
mais um poço para garantir o abastecimento e 
em Santa Helena a instalação da nova estação 
de tratamento de esgoto (ETE Modular) com 
capacidade para tratar 30 litros por segundo.

Fonte: AEN PR - Foto: Geraldo Bubniak

CASCAVEL E OESTE
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Então, estimados assinantes e leitores, se real-
mente estão se sentido cansados deste momen-
to em que se exige confinamento por conta da 
pandemia e planejam um esticada de final de 

semana ou mesmo um período mais longo in-
dividualmente, com familiares ou amigos, nos-
sa dica é o Hotel Bourbon Cataratas do Iguaçu 
Resort. Um verdadeiro Spa para quem precisar 
de uma alimentação de alto nível, o melhor café 
da manhã da tríplice fronteira; aos sábados, a 
melhor feijoada e amplo espaço composto por 
piscinas, saunas com água termal, pista de ca-
minhada, academia, quadras de esportes, salas 
de jogos e o que se pode imaginar para relaxar, 
ficar com o físico e mente prepados para voltar 
as atividades normais.
Passei dias inesquecíveis com minha noiva Leci, 
e posso assegurar que o melhor investimento 
na vida, são mesmo os momentos de lazer. 

BOURBON CATARATAS 
DO IGUAÇU RESORT

por JOSÉ IVALDECE PEREIRA - Editor da revista Nova Fase

JOSÉ IVALDECE e Leci Farina, da revis-
ta Nova Fase no Bourbon Cataratas

LAZER E ATRAÇÕES - O Hotel Bourbon de Foz do Iguaçu, um paraíso à sua espera

Só para lembrar que o Bourbon Cataratas do 
Iguaçu Resort,  coloca a disposição vários paco-
tes. Inclusive para as crianças que neste perío-
do de pandemia, precisam se movimentar em 
espaço com atrações e uma equipe treinada 
pela Turma da Mônica para os pequenos.
O jeito é espantar de vez o “stress” e recarregar 
as baterias com conforto e muita alegria.
Na hora do descanso, apartamentos confortá-
veis e planos de pagamentos que compensam 
cada centavo.
Afinal, o Bourbon é formado por uma rede de 
Hoteis, Resorts e Spas que orgulham a hotelaria 
paranaense e brasileira.
O único risco que se corre, é não querer voltar 
mais para sua casa.

BOURBON, É TUDO DE BOM
Está localizado próximo das principais cidades 
do Oeste e a cinco minutos do aeroporto Inter-
nacional de Foz do Iguaçu/Cataratas.

RESUMO DA NOTÍCIA
Foi um final de semana perfeito desde a recepção, com gastronomia de alto ní-
vel, o melhor café da manhã da TrÍplice Fronteira, piscinas com águas termais, 
sol e a atenção de uma equipe de profissionais sob o comando de Luiz Fernan-
do de Macedo, que faz a grande diferença com academia, pista de caminhada, 
sauna e muito mais! Eu e minha noiva Leci, vamos voltar. BOURBON-CATARA-
TAS DO IGUAÇU RESORT, é tudo de bom...!

É TUDO DE BOM
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O Líbano tem 18 comunidades religiosas.
No Líbano falam-se 3 línguas: Árabe, francês 
e inglês, todos fluentemente.
Circulam 40 jornais diferentes diariamente.
O nível de alfabetização é de 99 %.
Tem 42 Universidades.
Há mais de 100 bancos diferentes.
70 % dos estudantes estão em escolas priva-
das nas principais cidades e alguns em outros 
países. 40% da população libanesa é cristã (é a 
percentagem mais elevada no mundo árabe).

Há um médico para cada 10 pessoas (na Eu-
ropa e na América há um médico para cada 
100 pessoas).
O nome do Líbano aparece 75 vezes no Anti-
go Testamento. O nome cedro também apa-
rece 75 vezes no Antigo Testamento.
Beirute foi destruída e reconstruída 7 vezes 
(por isso é comparado com o Phoenix).
Há 4,5 milhões de libaneses no Líbano.
Há cerca de 14 milhões de libaneses fora do 
Líbano e grande parte deles, vivem no Brasil, 
em especial em São Paulo e Foz do Iguaçu.

Só na capital Beirute há mais de 
350 centros noturnos.
O país foi ocupado por mais de 16 
povos/países: Egito - Hititas  - Assí-
rios - Babilônios - Persas - o Exército 
de Alexandre - o Império Romano 
Bizantino - a Península Arábica - os 
Cruzados - os Otomanos- França - 
Israel e a Síria). E continua libanês.
Byblos é a cidade mais velha do 
mundo que ainda existe e concen-
tra 365 Igrejas, onde se pode as-
sistir uma missa a cada dia do ano.

LÍBANO
Encantos e segredos a sua espera

por FAISAL HAMMOUD  - Especial para revista Nova Fase

ATRAÇÕES - deserto, montanha de gelo, praias, cidades históricas e muito mais...

O nome do Líbano existe há 4.000 anos sem 
alteração (é o nome mais velho de um país 
no mundo que ainda existe).

O LÍBANO NÃO TEM DESERTOS
Há 15 rios no Líbano e todos vêm das suas 
próprias montanhas.
Os seus sítios arqueológicos estão entre os 
mais populares do mundo.
O primeiro alfabeto foi criado em Byblos (en-
contra-se no museu do Líbano e está escrito 
no túmulo de Ahiram Rei de Byblos que deu 
grande impulso a cidade).
O único templo de Júpiter (o mais importan-
te deus romano) está em Baalbeck.
O Líbano é o único país do mundo árabe que 
não tem um ditador.
O nome Bíblia vem da cidade de Byblos.
No Líbano é onde se escreveram a maior 
quantidade de livros relacionados com a Bí-
blia. (A bíblia como conhecemos é formada por 
um total de 66 livros, sendo 39 livros do antigo 
testamento e 27 do novo testamento).
Jesus Cristo fez seu primeiro milagre no Líba-
no, na cidade de Caanã, (transformou a água 
em vinho).
Os fenícios no Líbano foram os primeiros a 
construir um barco e os primeiros a navegar 
na história.
Os fenícios também chegaram à América 
muito antes de Colombo (foi encontrado um 
navio fenício no Brasil).
A primeira faculdade de direito no mundo foi 
construída no centro de Beirute.
Diz-se que os cedros do Líbano foram planta-
das pelas mãos de Deus por isso são chama-
dos de cedros de Deus e o Líbano a cidade de 
Deus na terra.
A generosidade  aliada a amabilidade de seu 
povo, faz do Líbano um dos países onde as 
famílias mais se unem para a fé, trabalho, es-
tudos, conquistas e lazer.

MUNDO
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O enfrentamento à pandemia da Covid-19 
exige articulação de governo federal, esta-
dual e municipal para a atuação em várias 
áreas ao mesmo tempo – da estruturação 
das redes de saúde, passando pelas reco-
mendações de isolamento social e a coorde-
nação do que fecha e do que reabre, além da 
preocupação com as medidas econômicas. 
No Brasil, essas ações acabaram escancaran-
do alguns problemas estruturais que o país 
enfrenta há tempos, mas que se tornaram 
mais explícitos nesse período.
Hospitais com déficit de leitos e equipamen-
tos, falta de saneamento básico, condições 
precárias de moradia, transporte coletivo 
sobrecarregado são alguns exemplos de pro-
blemas que existem há tempos no Brasil. 
O jornal Gazeta do Povo listou oito proble-
mas estruturais que foram escancarados 
pela pandemia da Covid-19.

1. REDES DE SAÚDE DEFICITÁRIAS
Sem um tratamento com eficácia comprova-
da e sem vacina, a prevenção e medidas de 
distanciamento social acabaram se tornando 
o protocolo para evitar a disseminação do 
coronavírus no país. A intenção nunca foi 
evitar que as pessoas se contaminassem – o 
que seria impossível –, mas sim evitar o co-
lapso dos sistemas de saúde público e priva-
dos, que precisariam atender muita gente ao 
mesmo tempo com casos graves.
No começo da pandemia no país, ainda em 
março, o Ministério da Saúde mostrou que 
as redes públicas e privadas tinham 424.421 
leitos e 55,1 mil de UTIs. As UTIs, por exem-
plo, já começaram a pandemia com taxa de 
ocupação de 78%. E, de fato, em algumas 
cidades e estados, o sistema não deu conta 
dos atendimentos, nem com a multiplicação 
dos hospitais de campanha pelo país. Ma-
naus foi a primeira cidade a enfrentar um 
colapso do sistema de saúde e, mesmo no 
atual momento em que o país alcançou um 
platô de mortes, a ocupação dos leitos de 
UTI preocupa em muitos locais, como no Sul 
do país, que viu os casos da doença multipli-
carem nas últimas semanas.

Além da falta de espaço físico, faltam equipa-
mentos, medicamentos e até mesmo profis-
sionais preparados para atuar em unidades 
de tratamento intensivo. O Brasil investiu na 
produção nacional de respiradores, mas as 
entregas não foram efetuadas no ritmo pre-
tendido pelo Ministério da Saúde. A pasta 
também fez chamamentos de médicos, in-
clusive cubanos, para atuarem no programa 
Mais Médicos. No atual momento, são me-
dicamentos usados para procedimentos de 
entubação que estão em falta.

2. MORADIAS PRECÁRIAS
A recomendação de distanciamento social é 
aplicada tanto para a prevenção da Covid-19 
quanto é uma das orientações médicas para 
o tratamento de quem contraiu a doença. 
Entre as recomendações para o tratamento 
de casos leves está ficar em casa e isolado do 
restante da família – o que significa ficar em 
um cômodo distinto, usar louça e talheres 
exclusivos e ter as roupas lavadas separada-
mente.
À primeira vista, podem parecer instruções 
simples, mas como cumpri-las em casos de 
famílias que dividem um único cômodo? 
Essa era uma preocupação muito presente 
especialmente em cidades que concentram 
grandes favelas. A população mais pobre, 
que vive em moradias bastante precárias 
não teria como cumprir as orientações, 
nem que quisessem. No Rio de Janeiro, por 
exemplo, a prefeitura chegou a ofertar vagas 
em hotéis para idosos moradores de favelas 
numa tentativa de conter o avanço da doen-
ça nas comunidades, mas a iniciativa encon-
trou bastante resistência.

3. SANEAMENTO BÁSICO NÃO ACESSÍVEL
O saneamento básico é um assunto histo-
ricamente negligenciado no Brasil, que não 
investe o suficiente para universalizar o aces-
so à água tratada e esgoto. Para a prevenção 
de uma doença em que lavar as mãos é uma 
ação muito eficaz, é preocupante saber que 
muitos brasileiros não tem acesso a esse tipo 
de serviço.

problemas estruturais do Brasil 
que foram escancarados 
pela Covid-19

A pandemia também escancarou os riscos 
de o país não ter universalizado o sistema de 
coleta e tratamento de esgoto. A Covid-19, 
como uma série de outras doenças, também 
se transmite por meio da fezes – o que re-
presenta uma ameaça em comunidades sem 
acesso a esgoto canalizado.
Apesar disso, o esgoto também trouxe algu-
mas respostas sobre a doença. Pesquisado-
res rastrearam traços do vírus em redes de 
esgoto, antes mesmo da confirmação dos 
primeiros casos no país. Essa informação po-
deria ajudar os gestores públicos, com apoio 
de cientistas, a traçar como ocorre a circula-
ção do vírus.
A pandemia da Covid-19 também colocou 
em xeque investimentos no setor de sanea-
mento para este ano: a inadimplência dis-
parou e praticamente não há espaço para 
novas captações no mercado. Porém, há es-
perança de que isso possa mudar daqui para 
frente, após a aprovação do novo Marco Le-
gal do Saneamento.

4 E 5. DESIGUALDADE E ACESSO PRECÁ-
RIO À ALIMENTAÇÃO: O ENSINAMENTO 

DAS ESCOLAS FECHADAS
Fechadas desde março, as escolas são um 
tema bastante delicado na discussão da 
pandemia. A medida foi adotada preventiva-
mente para conter o avanço do coronavírus. 
Mas pouco se debate sobre o retorno das 
aulas com a sociedade. Com muitos estados 
e cidades retomando as atividades comer-
ciais, pais enfrentam o dilema de não ter 
com quem deixar seus filhos. A discussão so-
bre a educação foi jogada para o fim da fila.
O fechamento das escolas também expôs 
as deficiências do país na área de segurança 
alimentar: famílias pobres são dependentes 
da merenda escolar para alimentar os filhos. 
Ao longo da pandemia, houve uma série de 
relatos de quem não tinha alimentos para 
dar aos filhos e das dificuldades que enfren-
tavam por causa da interrupção das aulas 
presenciais.
O fechamento das escolas também expôs a 
profunda desigualdade do país, que ficou ca-

SAÚDE

por Fernanda Trisotto - Fonte: GAZETA DO POVO

racterizada por um aspecto: o acesso a inter-
net de qualidade. Com aulas realizadas pela 
TV ou pela web, alunos de família sem aces-
so a banda larga têm tido dificuldades para 
acompanhar as aulas – criando um fosso ain-
da maior em relação àqueles que dispõem 
de uma boa infraestrutura de comunicações 
em casa.
Também há debates sobre como fazer o 
nivelamento das crianças quando houver 
algum retorno das aulas presenciais. Para 
muitos especialistas, esse pode ser um ano 
perdido e a decisão de como será encarado 
– como será feita a reposição do conteúdo 
e trabalhada a entrada no mercado de tra-
balho desses estudantes no futuro –, pode 
implicar em perdas significativas para o PIB.

6. INFORMALIDADE NO 
MERCADO DE TRABALHO

O Brasil já sofria com a recuperação pati-
nante da última recessão econômica e não 
conseguia diminuir a taxa de desemprego 
da casa dos dois dígitos – já era um sinal da 
crise do mercado de trabalho anterior à pan-
demia. Com a adoção do isolamento social 
e a necessidade imposta de fechamento de 
vários setores da economia, já havia uma 
preocupação de a situação se agravar. Os da-
dos de duas pesquisas – a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua), do IBGE, e o Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged), do 
Ministério da Economia – mostraram a gra-
vidade do cenário brasileiro.
O IBGE mostrou que a taxa de desocupação 
no trimestre de março, abril e maio deste 
ano chegou a 12,9% – são 12,7 milhões de 
pessoas sem trabalho. O número pode ser 

ainda maior, porque muitos brasileiros sim-
plesmente desistiram de buscar emprego 
nesse momento.
E isso também explica porque a redução 
da quantidade de trabalhadores informais 
é vista com preocupação por analistas: são 
pessoas que trabalhavam por conta e ganha-
vam pouco, e agora tiveram a renda zerada. 
Algumas delas, engrossam a lista dos que pe-
diram ajuda ao governo, por meio do auxílio 
emergencial.
Além do pagamento de R$ 600 para aque-
les trabalhadores que perderam a renda, o 
governo federal tentou frear o desemprego 
com a edição da Medida Provisória (MP) 936, 
que permitiu empresas a fazerem acordos de 
suspensão de contratos e de redução de jor-
nada, com diminuição salarial, por dois ou 
três meses, respectivamente. O trabalhador 
recebia uma compensação pela perda de 
renda, chamada de Benefício Emergencial. 
A MP foi prorrogada para mais dois meses, 
no caso da suspensão de contrato, e um mês 
para redução de jornada.

7. A INVISIBILIDADE DA POBREZA
Milhões de brasileiros serão submetidos à 
pobreza por causa da Covid-19: são pessoas 
que não engrossavam essas estatísticas, mas 
foram afetadas pela queda da renda. Pelo 
menos 64,5 milhões de pessoas pediram o 
auxílio emergencial, de acordo com a Caixa 
Econômica. Para se ter noção, o Bolsa Família 
atendia a uma média de 14 milhões de fa-
mílias em situação de pobreza ou extrema 
pobreza por mês.
O Brasil já registrava retrocessos entre os 
mais pobres e vulnerabilizados antes da 
crise do coronavírus – a extrema pobreza 

avançou 67% entre 2014 e 2018 e a renda 
dos 5% mais pobres caiu 39%. A tendência é 
que, com essa nova crise e possível recessão, 
a classe C seja esvaziada e as classes D e E, 
infladas. A assistência social entrou no radar 
prioritário do governo federal, que estuda 
fundir o Bolsa Família a outros programas, 
que não são tão bem focalizados quanto. O 
novo programa é chamado de Renda Brasil.

8. TRANSPORTE COLETIVO
SOBRECARREGADO

No início da pandemia da Covid-19 no Brasil, 
algumas localidades – sobretudo cidades de 
médio e pequeno porte – optaram pela para-
lisação dos sistemas de transporte coletivo. 
A decisão fazia sentido, já que ônibus, trens, 
metrôs, barcas e terminais são espaços com 
muita aglomeração e que favoreceriam a dis-
seminação do vírus.
O problema é que, a partir da reabertura gra-
dual e da retomada de atividades econômi-
cas em várias cidades e estados, o transporte 
público voltou a ser demandado como antes 
e ficou superlotado, como de costume. Es-
pecialistas demonstram preocupação com a 
possibilidade de o transporte coletivo se tor-
nar o grande vetor do novo coronavírus nas 
cidades com a retomada do comércio.

PANDEMIAPANDEMIA
8
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BOLSONARO
PEDIU A PROTEÇÃO DE FIÉIS DA 
IGREJA UNIVERSAL EM ANGOLA

No último dia 11 de julho, o presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) saiu em defesa de brasi-
leiros pastores da Igreja Universal em Angola, 
na África. Em carta endereçada ao dirigente 
angolano João Manuel Lourenço, Bolsonaro 
solicita proteção contra ataques frequentes 
aos quais os fiéis têm sido expostos no país.
Os autores das ofensivas são supostos dissi-
dentes, desligados da instituição por desvio de 
conduta moral. Eles, que chegaram a ferir fiéis 
e destruir templos, alegam que a liderança da 
Igreja Universal tem cometido racismo contra 
angolanos, lavagem de dinheiro e evasão de 
divisas.
“Permito-me trazer à atenção de Vossa Ex-
celência nossa preocupação com recentes 

episódios em Angola de invasões a templos e 
outras instalações da Igreja Universal do Reino 
de Deus (IURD). Registram-se, ainda, relatos de 
agressões a membros da IURD, que, em certos 
casos, teriam sido expulsos de suas residên-
cias”, escreveu Bolsonaro.
Dos cerca de 500 líderes religiosos da igreja 
neopentecostal em Angola, pelo menos 65 são 
brasileiros. No documento, Bolsonaro ainda 
pede que autoridades angolanas não sejam 
omissas e atuem de forma a garantir a integri-
dade física dos fiéis.
Em junho, supostos dissidentes da entidade 
invadiram e atacaram fiéis durante um culto. 
Alguns dos feridos tiveram de receber aten-
dimento médico. A Igreja Universal afirma ter 

sido vítima do “golpe de um grupo de dissi-
dentes” que tenta desprestigiar a imagem da 
instituição e “confundir a sociedade angolana”. 
Esse grupo seria formado por membros desli-
gados da igreja por desvio de conduta moral e 
crimes. A IURD também acusa as forças de se-
gurança angolanas de não agirem em proteção 
dos membros da igreja.
Por outro lado, críticos à Universal afirmam 
que a entidade tem cometido racismo e mal-
trato contra pastores angolanos. Quem con-
traria a igreja, estaria sendo perseguido, de-
nunciam eles. A Universal também é acusada 
de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. 
As acusações levaram a polícia de Angola a in-
vestigar a entidade. 
Neste mês, em uma ação de busca e apreen-
são, pastores da instituição tiveram suas resi-
dências e pertences averiguados.
A reportagem não conseguiu contato com a 
polícia local. Não há, até agora, veredito sobre 
a investigação, que ocorre desde 2019. Procu-

No documento, Bolsonaro ainda pede que autoridades 
angolanas não sejam omissas e atuem de forma a garan-
tir a integridade física dos fiéis.

IGREJA É ACUSADA DE RACISMO
E LAVAGEM DE DINHEIRO

Os dissidentes da IURD, por sua vez, acusam a 
instituição de cometer racismo, maltrato aos 
pastores angolanos, imposição para que líde-
res se submetam a procedimentos de vasecto-
mia, além de evasão de divisas e lavagem de 
dinheiro.
Recentemente, o Serviço de Investigação Cri-
minal (SIC) angolano fez buscas e apreensões 
nas igrejas e residências de pastores da Univer-
sal que estão no país africano.
À CNN, Honorilton Gonçalves, líder da IURD 
em Angola, afirmou que “não há nenhuma 
ilegalidade na igreja, mesmo porque as contas 
da igreja sofrem auditorias externas e fiscaliza-
ções constantes do governo”.

 
CARTA DE BOLSONARO 

AO PRESIDENTE DA ANGOLA:
É sempre com satisfação que me dirijo à Vos-
sa Excelência, cujo Governo tem sido marcado 
por admiráveis esforços em prol da consolida-
ção da Angola na trajetória do desenvolvimen-
to. Também no Brasil, temos levado adiante 
uma agenda de reformas econômicas com o 
propósito de firmar as bases para o crescimen-
to sustentado. Esta crise global que enfrenta-
mos reforça minha convicção quanto ao inte-
resse de nossos países em seguir cultivando 
colaboração e entendimento cada vez mais 
estreitos.
Neste espírito, permito-me trazer à atenção 
de Vossa Excelência nossa preocupação com 
recentes episódios em Angola de invasões a 
templos e outras instalações da Igreja Univer-
sal do Reino de Deus (IURD). Registram-se, ain-
da, relatos de agressões a membros da IURD, 
que, em certos casos, teriam sido expulsos de 
suas residências.
Julgamos ser preciso evitar que fatos dessa 
ordem voltem a produzir-se ou sejam carac-
terizados como consequência de disputas in-
ternas. Há perto de 500 pastores da IURD em 
Angola e, nesse universo, 65 são brasileiros. Os 
aludidos atos de violência são atribuídos a ex-
-membros da IURD, que também têm levanta-
do acusações e, com isso, motivado diligências 
policiais na sede da entidade e nos domicílios 
de dirigentes seus.
Sabemos de processos de apuração em curso 
na Justiça angolana, cujas decisões soberanas 
serão, por óbvio, plenamente acatadas. Meu 
apelo à Vossa Excelência é para que, sem pre-
juízo dos trâmites judiciais, com seu tempo 
próprio, se aumente a proteção dos membros 
da IURD, a fim de garantir sua integridade físi-
ca e material e a restituição de propriedades 
e moradias, enquanto prosseguem as delibera-
ções nas instâncias pertinentes.
Tendo presente o quanto Angola valoriza a 
liberdade religiosa e a atuação de diferentes 
denominações, no marco do respeito ao orde-
namento angolano, estou seguro de que Vossa 
Excelência acolherá favoravelmente minhas 
palavras.

NOTA OFICIAL DA IGREJA EM ANGOLA:
A Igreja Universal do Reino Deus está presente 

O PRESIDENTE JAIR BOLSONARO e o bispo Edir Macedo (à dir.) visitam o Templo de Salomão.|Foto: Alan Santos/ Presidência

em Angola, oficialmente reconhecida desde 17 
de Julho de 1992, tem atualmente 512 pasto-
res dos quais 419 Angolanos, 65 Brasileiros, 24 
Moçambicanos e 4 São-tomenses.
A Igreja Universal sempre se pautou pelo amor 
ao próximo, moralidade, civismo e respeito as 
autoridades constituídas.
Hoje a Igreja viu-se invadida em Luanda, Ben-
guela, Huambo e Malange por um grupo de 
ex-pastores desvinculados da Instituição por 
práticas e desvio de condutas morais e em al-
guns casos criminosas contrárias aos princípios 
cristãos exigidos de um ministro de culto, os 
mesmos tomados por um sentimento de ódio 
utilizaram de ataques xenófobos, agrediram e 
feriram pastores, esposas de pastores e fun-
cionários, usando a violência com objectivo de 
tomar de assalto a igreja com propósitos escu-
sos. Atitude essa completamente contraria aos 
preceitos cristãos.
Por isso, apelamos as autoridades competen-
tes que corrijam as práticas aqui mencionadas 
definitivamente, pois estão prejudicando mi-
lhares de famílias que encontram o conforto e 
socorro através da fé cristã. Aguardamos com 
maior brevidade a resposta definitiva repondo 
a legalidade e impedindo as práticas crimino-
sas.

 
NOTA OFICIAL DA FRENTE 

PARLAMENTAR EVANGÉLICA:
A Frente Parlamentar Evangélica no Congres-
so Nacional vem a público pronunciar-se em 
relação aos acontecimentos que estão ocor-
rendo na República de Angola contra a Igreja 
Universal do Reino de Deus e seus membros. 
 
Vários templos a serem invadidos a partir do 
último dia 22 de junho de 2020 por pessoas 
que são ex-pastores e que já não fazem parte 
do corpo de ministros daquela instituição.
Nas invasões os legítimos pastores foram agre-
didos fisicamente e expulsos de seus templos 
e residências com suas respectivas famílias 
por este grupo de agressores. Foram reporta-
dos casos em que estão sofrendo ameaças de 
morte.
Sabedores que a Igreja Universal do Reino de 
Deus em Angola é uma entidade religiosa com 
sua diretoria composta por cidadãos angola-
nos, vale salientar que este grupo de ex pasto-
res está colocando a integridade física tanto de 
membros, pastores locais, cidadãos angolanos, 
bem como cidadãos brasileiros em risco.
Foi nos reportado que autoridades locais têm 
se mostrado omissas e em alguns casos favorá-
veis aos agressores. Esperamos que providên-
cias cabais sejam tomadas pelas autoridades 
para que o direito à propriedade seja justa-
mente estabelecido e garantido e que a violên-
cia não venha escalar-se.
Que a palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
prevaleça quando diz: “Eu vos deixo a paz, eu 
vos dou a minha paz.”

rada por telefone e e-mail, a IURD também não 
atendeu à reportagem da Gazeta do Povo.

PARLAMENTARES PEDEM
PROTEÇÃO DE BRASILEIROS

A Frente Parlamentar Evangélica no Congresso 
também saiu em defesa dos brasileiros mem-
bros da Igreja Universal em Angola. Em nota, 
eles pedem que “providências cabais sejam to-
madas pelas autoridades para que o direito à 
propriedade seja justamente estabelecido e ga-
rantido e que a violência não venha escalar-se”.
O Itamaraty também tem atuado para tentar 
solucionar o conflito. Ernesto Araújo, ministro 
das Relações Exteriores, disse à Record ter fala-
do pessoalmente com o chanceler de Angola. 
“Pedi para que houvesse uma atenção especial 
das forças de segurança, para que não houves-
se mais agressões e violência contra membros 
e propriedade da igreja”, disse.
André Mendonça, ministro da Justiça, além 
disso, afirmou à emissora que “o governo bra-
sileiro tem atuado e é imprescindível que auto-
ridades angolanas garantam integridade física, 
vida e patrimônio dos brasileiros e da própria 
Igreja Universal em Angola”.

 
ATAQUES

Além dos ataques a fiéis, os supostos dissiden-
tes, desde 2019, tentam tomar as unidades da 
Igreja Universal em Angola. Até o momento, 
afirma a entidade, 80 igrejas já foram ocupadas. 
Segundo a IURD, um dos ex-pastores angola-
nos que liderou os ataques foi, meses atrás, 
alvo de uma queixa-crime apresentada pelos 
advogados da instituição. Em um documento 
tornado público pela emissora Record, capi-
taneada pelo bispo Edir Macedo, fundador 
da IURD, a igreja acusa o dissidente de ter 
desviado, sistematicamente, ofertas dos fiéis. 
Outro dos dissidentes é denunciado pela IURD 
por desvio de conduta moral. Segundo a insti-
tuição, o ex-líder religioso teria cometido adul-
tério e, portanto, acabou sendo desligado das 
atividades.
“Hoje, a Igreja viu-se invadida em Luanda, 
Benguela, Huambo e Malange por um grupo 
de ex-pastores desvinculados da Instituição 
por práticas e desvio de condutas morais e, 
em alguns casos, criminosas, contrárias aos 
princípios cristãos exigidos de um ministro de 
culto”, afirmou a IURD em Angola, por nota. 
Essas pessoas, continua a instituição, foram to-
madas “por um sentimento de ódio, utilizaram 
de ataques xenófobos, agrediram e feriram 
pastores, esposas de pastores e funcionários, 
usando a violência com objectivo de tomar 
de assalto a igreja com propósitos escusos”. 
“Por isso, apelamos às autoridades competen-
tes que corrijam as práticas aqui mencionadas 
definitivamente, pois estão prejudicando mi-
lhares de famílias que encontram o conforto e 
socorro através da fé cristã. Aguardamos com 
maior brevidade a resposta definitiva repondo 
a legalidade e impedindo as práticas crimino-
sas”, concluem. A igreja acusa o governo Ango-
la de não atuar em defesa da integridade física 
dos fiéis.

BRASIL
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Mas, atenção! Não é apenas a edição dessa norma que 
deve permitir a recontratação sem critérios. 

Todo empresário ou profissional de recur-
sos humanos já ouviu falar de uma regra 
muito conhecida: se uma empresa dispen-
sa um empregado, é preciso esperar um 
período de tempo antes de recontratá-lo. 
Ela está prevista na portaria 384/1992 do 
Ministério do Trabalho, que determina que 
a recontratação de algum empregado me-
nos de noventa dias depois da rescisão do 
contrato configura uma fraude. Isso pode-
ria levar o empregado a buscar na justiça 
a declaração de unicidade contratual, o 
que faria com que o empregador tivesse 
que pagar todas as verbas salariais mesmo 
durante esse período de intervalo entre os 
contratos. 
Para fugir dessa condenação, era preciso 
provar que a readmissão em tão curto pe-
ríodo não foi fraudulenta: que a dispensa 
aconteceu em razão da saída de clientes da 
empresa, por exemplo, e que, rapidamen-
te, houve aumento na carga de trabalho. 
Não é permitido que o empregado preste 
serviços para a empresa nesse intervalo, 
nem que ele seja contratado por alguma 

Mudanças nas regras sobre 
recontratação de empregados

DIREITOS &

Lilliana Bortolini Ramos
OAB-PR 21.943
lilliana.bortolini@gmail.com
@lilliana.bortolini
WhatsApp: (41) 99228-4899

DEVERES

empresa do mesmo grupo econômico, 
com sócios em comum. 
Uma nova regra editada agora em julho 
parece ter alterado esse cenário: a Portaria 
16.655/2020 do Ministério da Economia 
passou a prever que não será considerada 
fraudulenta a readmissão nesse período 
de noventa dias, desde que sejam man-
tidos os mesmos termos do contrato de 
trabalho original. Essa nova regra só vale 
durante o período de calamidade pública 
do novo coronavírus. Caso o empregador 
queira alterar qualquer condição do con-
trato (como o valor do salário), a portaria 
prevê que é necessária negociação coletiva 
com o sindicato. 

MAS, ATENÇÃO!
Não é apenas a edição dessa norma que 
deve permitir a recontratação sem cri-
térios. Mesmo com essa portaria, ainda 
permanece vigente a regra da CLT que 
considera nulo qualquer ato que seja fei-
to para dissimular ou impedir a aplicação 
das regras de direito do trabalho. É preciso 

considerar, também, que o direito 
do trabalho tem caráter protetor 
ao empregado.  
Assim, caso alguma empresa dese-
je recontratar seu empregado nes-
se período atual e em menos de 90 
dias após a dispensa, é preciso pen-
sar no risco de responder a uma 
ação e que será necessário provar 
que essa dispensa e readmissão 
aconteceram em razão da pande-
mia, o que provocou a redução da 
força de trabalho necessária, por 
exemplo. É importante, portanto, 
sempre consultar o seu advogado 
para avaliar os riscos antes de to-
mar essa decisão. Fica a dica!
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Empresária Destaque!

Julia e Julia Modas

Uma empresária dinâmica, empreendedora 
e com uma experiência de 16 anos no co-
mércio de marcas e franquias. Nascida em 
Maximiliano de Almeida/RS, Elda T. Pizzatto 
Círico, veio com 10 anos para Cascavel. É ca-
sada com o arquiteto Luiz Alberto Círico, e 
tem duas filhas: Mariana e Carolina, que já 
estão seguindo seus próprios caminhos.
É formada em Administração de Empresas 
pela Unioeste, e como toda empreendedo-
ra de sucesso, teve em sua trajetória expe-
riências com as quais aprendeu e superou 
desafios rapidamente, se reinventando, bus-
cando alternativas e sempre atenta às ten-
dências do mercado.
Elda trabalhou durante 10 anos no setor ad-
ministrativo da Telepar, e já pensava em abrir 
seu próprio negócio. Foi assim que montou 
sua primeira loja, a P & C, no ano de 1993, 
vendendo bolsas, carteiras e malas de via-
gem. No ano seguinte, em 1994, casou-se, 
e formando a sua família com a chegada de 
suas filhas, sentiu a necessidade de estar 
mais presente no dia a dia delas. Elda pre-
cisava diminuir as viagens de compras para 
poder acompanhar o crescimento de suas 
filhas. 
Foi nessa época que buscando e pesqui-
sando o mercado, Elda encontrou um novo 
formato de negócio: uma marca de bolsas e 
malas de viagens, que estava em fase de ex-
pansão no mercado de franquias, onde teria 
todo o suporte e formato de negócio que ela 
precisava. E assim no ano de 2004, trouxe 
para a cidade de Cascavel, a loja da franquia 
Le Postiche. Elda teve dois grandes desafios 
naquela época: não se conhecia muito o 
mercado de Franquias, e abrir uma loja no 
primeiro Shopping da cidade, o recém inau-
gurado Shopping JL.
Com toda a coragem e determinação, ca-
racterísticas de uma empreendedora, Elda 
superou suas expectativas com a abertura 
da loja, com produtos de qualidade e uma 

grande diversidade, atendendo desde os 
pais até os filhos. A franquia Le Postiche ofe-
rece todo o apoio e suporte com uma grande 
estrutura, desde a parte financeira, controle 
de estoques, até planejamentos estratégi-
cos voltados às campanhas publicitárias de 
marketing, que são realizadas durante o ano 
todo,  com desenvolvimento de coleções de 
produtos com designs exclusivos de estilistas 
da própria marca. 
O propósito da marca Le Postiche, faz com 
que os próprios franqueados participem e se 
sintam parte de uma grande família. 

ELDA Pizzatto Círico
EMPRESÁRIA ARROJADA E BEM 
SUCEDIDA NO RAMO DE FRANQUIAS

Da mesma forma, a empresária Elda preocu-
pa-se com o bem-estar e o crescimento de 
seus colaboradores, que se aprimoram cons-
tantemente através de cursos, treinamentos 
e participações em feiras e exposições, para 
oferecer um atendimento de excelência aos 
seus clientes. 
Elda que ama o comércio, já está com novos 
projetos para o futuro.

COMO TOMAR 
VINHO SEM 
TER MEDO DOS 
OLHARES DE 
DESAPROVAÇÃO 
DOS EXPERTS

Fonte Gazeta do Povo

Está cansado de sentir vergonha
em relação aos vinhos? Confira 
três dicas básicas para beber 
vinho com confiança

Está cansado de sentir vergonha em relação 
aos vinhos? Muitas pessoas dizem o que 
você está fazendo errado quando o assunto 
é esse. Matérias jornalísticas, supostamente 
com a intenção de fazer você se sentir mais 
confortável em ocasiões sociais, acabam na 
verdade gritando: “Você está fazendo tudo 
errado!”
Uma rápida pesquisa no Google resulta em 
títulos como “8 erros que você pode estar co-
metendo quando o assunto é vinho”. Ou o fa-
miliar “você está segurando errado a taça”. 
Ou ainda “Os erros mais comuns que todo 
mundo comete com vinhos”, que já alerta 
no começo “você provavelmente está co-
metendo erros com o seu vinho que levam a 
grandes decepções uma vez que a garrafa é 
aberta”. Ou ainda matérias que te instigam a 
comprar um vinho diretamente em uma loja 
ao invés de online.
Quem precisa desse tipo de crítica? Somos 
julgados em tantas coisas na vida. Vinho não 
deveria ser uma delas. Podemos aprimorar 
nossa satisfação com os vinhos sem a ridicu-
larização dos experts que querem nos fazer 
sentir inferiores.
Esses artigos negativos contêm algumas 
boas dicas às vezes, mas não deveriam estar 
contribuindo para aumentar o nosso medo 
em relação aos vinhos. Ao invés disso, deve-
riam nos encorajar a apreciá-los de acordo 
com nossas preferências e gostos particula-
res. Então aqui estão algumas sugestões so-
bre como você pode apreciar um vinho com 
confiança, sem que alguém te lance um olhar 
de desaprovação.

SERVIR O VINHO NA TEMPERATURA IDEAL
Nós temos a tendência de beber vinhos 

ricamente) esquentar ele uma fração de grau 
acima da temperatura precisamente ideal. 
Ah, meu Deus!
É por isso que as taças sem a haste são boas. 
Podem não ser apropriadas para jantares 
formais, mas evitam constrangimentos, pois 
só há uma forma de segurá-las e são menos 
difíceis de derrubar.

APRENDA A RECONHECER A FALHA MAIS 
COMUM DO VINHO

Essa dica dá um pouco de trabalho, mas vai 
evitar algumas experiências ruins. O gosto de 
rolha é causado por um químico que pode 
infectar a rolha e afetar o aroma e o sabor 
do vinho. Não é prejudicial à saúde, mas ar-
ruína o vinho. Se o seu vinho está cheirando 
mal, provavelmente aconteceu isso. Chame 
o sommelier e peça por outra garrafa, ou 
leve de volta para a loja que você comprou 
para uma troca. Algumas pessoas dizem que 
derrubar uma moeda de cobre na taça vai 
neutralizar o gosto de rolha, mas quem ainda 
anda com moedas?
Essa lista poderia se alongar, mas esses três 
pontos vão ajudar você a apreciar o vinho 
sem aquela ansiedade de seguir a etiqueta. 
E se você achar que alguém está te olhando 
feio, sorria de volta, pegue sua taça pelo bojo 
e tome um grande gole.

brancos muito gelados e tintos muito quen-
tes. Isso é porque tiramos os brancos da ge-
ladeira em torno de 4oC. Essa temperatura 
faz com que o vinho pareça refrescante no 
começo, mas não parece com água gelada? 
Queremos notas frutadas, acidez, nuances, 
etc. Isso só vem com temperaturas modera-
damente frias.
Se você deixar o vinho branco na geladeira, 
tire cerca de 30 minutos antes de consumir. 
Se você duvida disso, preste atenção ao vi-
nho enquanto ele aquece. Você vai perceber 
mais sabores. Brancos encorpados, como 
alguns chardonnays ou os vinhos laranjas 
da moda, estão geralmente no seu melhor 
somente um pouco abaixo da temperatura 
ambiente.
Já os tintos devem ser servidos em uma tem-
peratura de adega, e não ambiente. Uma 
adega ideal mantém sua temperatura por 
volta dos 13oC (comparado com os 4oC da 
geladeira e dos 21oC ou mais do interior das 
casas). Então coloque sua garrafa de tinto 
em um balde de gelo e água por cerca de 20 
minutos.
Não seja tímido nos restaurantes: tire sua 
garrafa de vinho branco de fora do balde e 
deixe-a esquentando na mesa se estiver mui-
to fria; com o tinto, faça ao contrário, e colo-
que-a dentro do balde.

INVISTA EM BOAS TAÇAS SEM HASTES
Devemos segurar nossa taça pelo caule ou 
pelo pé por duas razões. Facilita o movimen-
to de rodar o vinho, o que ajuda a liberar 
seus aromas. Também evita deixar marcas 
de dedo oleosas que dificultam a apreciação 
da cor e claridade do vinho, e que pode (teo-

DICAS

ELDA PIZZATO CÍRICO  empreendedora com experiência de 16 anos no comércio 
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 ABAV Anuncia novo evento 
virtual e colaborativo

A presidente da Associação Brasileira de 
Agências de Viagens (ABAV Nacional), Mag-
da Nassar, anunciou no dia 1º de julho o re-
agendamento da 48ª edição da ABAV Expo 
para 2021 em decorrência da pandemia da 
Covid-19. Em contrapartida, foi anunciado o 
ABAV Collab, um evento virtual que chega ao 
mercado para marcar a retomada dos negó-
cios do setor turístico ainda em 2020.
O evento tem por objetivo fortalecer toda a 
cadeia turística e acontecerá entre os dias 27 
de setembro e 2 de outubro. “Adiamos a ABAV 
Expo presencial, conhecida por todos, para 
2021. No entanto, sabemos da importância 
que a maior feira de turismo da América La-
tina tem para a realização dos negócios do 
setor. Por isso buscamos uma alternativa que 
não só fortaleça esse momento de retoma-

da, mas também impulsione as vendas neste 
ano. Foi assim que nasceu o ABAV Collab, que 
contará com a contribuição da Braztoa, Abra-
corp, Clia e tantas outras entidades. Juntos 
colocaremos o turismo no lugar de destaque 
merecido”, explica a presidente da ABAV.
A programação terá início no Dia Mundial do 
Turismo e trará dinâmicas virtuais com ênfa-
se tecnológico e colaborativo, promovendo 
novos olhares sobre as formas de fazer o tu-
rismo por meio de capacitações, geração de 
negócios e relacionamento entre os players 
da cadeia turística. Assim, diversos recursos 
permitirão o diálogo entre os profissionais do 
turismo de todo o mundo, possibilitando a 
projeção das marcas em ampla escala.
O evento terá ainda uma versão virtual da 
Black Friday de Viagens, com vendas diretas 
ao público final através de agências de via-
gens associadas à ABAV.
“O ABAV Collab contará com capacitações, 
networking e muitos negócios por meio das 
dinâmicas inovadoras que um evento online 

viabiliza. Vamos, ainda, ampliar virtualmente 
o sucesso que foi a Black Friday de Viagens. 
Temos certeza de que o ABAV Collab marcará 
a virada do turismo esse ano”, concluiu Mag-
da.

SOBRE A ABAV NACIONAL
Reconhecida como uma das principais enti-
dades de turismo no Brasil, com crescente 
força política, a ABAV Nacional está presente 

RIO GRANDE DO NORTE 
PRIMEIRO DESTINO DO BRASIL A RECEBER SELO 

DE TURISMO SEGURO INTERNACIONAL
Selo Safe Travels do Conselho Mundial de 
Viagens e Turismo (WTTC) foi concedido ao 
RN devido às suas medidas de segurança sa-
nitária. 
Empenhada em atender as melhores formas 
de se adaptar ao novo normal do turismo e 
dedicada a atingir os mais atuais protocolos 
de segurança sanitária de destinos turísticos, 
a Empresa Potiguar de Promoção Turística – 
EMPROTUR foi em busca do reconhecimento 
do WTTC  - Conselho Mundial de Viagens e 
Turismo, com a requisição do selo de viagem 
segura criado pela entidade (Travel Safety 
Stamp). 
O Rio Grande do Norte passou a ser o pri-
meiro estado brasileiro a receber o selo que 
tem o respaldo da Organização Mundial do 
Turismo e de mais de 200 CEOs das principais 
empresas de turismo do mundo, tais como: 
Hilton, Radisson Hospitality, Marriott Inter-
national, Expedia, InterContinental Hotels 
Group, Grupo Accor, Grupo Trip.com, Hyatt, 

Booking.com, entre outros.
O presidente da EMPROTUR, Bruno Reis, con-
tou que o objetivo da ação é posicionar o Rio 
Grande do Norte como a melhor e mais se-
gura opção de viagem. “É importante que o 
trade tenha confiança e credibilidade na ven-
da do nosso destino para os turistas terem a 
melhor experiência de viagem por aqui”. 
Para a secretária de turismo do RN, Aninha 
Costa, a referência do selo internacional tra-
duz o trabalho que vem sendo realizado de 
forma profissional e participativa. “Para ob-
tenção deste importante reconhecimento, 
contamos com a participação ativa do Siste-
ma Fecomércio por meio do SENAC, Sebrae, 
Secretaria Estadual de Saúde do RN, todas 
as entidades do trade turístico potiguar e o 
conselho dos cinco polos turísticos do esta-
do. Um trabalho realizado de forma conjunta 
buscando gerar os benefícios reais aos turis-
tas e transformar o RN em um destino que 
planeja a atividade com seriedade e profis-

sionalismo para colaborar com a retomada da 
economia em nosso estado”.
Importante destacar que para o selo ser vali-
dado, os protocolos precisam atender a requi-
sitos que equilibrem segurança e viabilidade. 
Nesse sentido, são aceitos somente aqueles 
que propõem as devidas regras sanitárias, 
de saúde, desinfecção, distanciamento e se-
gurança em equilíbrio com a viabilidade dos 
negócios de todos os tamanhos, de forma que 
possam ser realisticamente executadas. 

SELO DO RN
Essa iniciativa se soma à criação do selo local, 
chamado Turismo + Protegido, com objetivo 
capacitar os profissionais do setor e promover 
os serviços turísticos do Rio Grande do Norte. 
Lançaremos uma plataforma para que os via-
jantes tenham acesso às empresas do estado 
que fizerem adesão voluntária ao selo.

Localizado em meio a exuberante região da 
Costa Esmeralda, em Santa Catarina, o Itape-
ma Beach Resorts By Nobile está preparado 
para oferecer experiências únicas. Com re-
tomada prevista para julho, o resort aplicará 
rigorosos protocolos de higienização, confor-
me as diretrizes da Organização Mundial de 
Saúde, Ministério da Saúde e ANVISA. Para 
garantir o bem-estar, saúde e segurança dos 
colaboradores, o uso de EPI (equipamento de 
proteção individual) será obrigatório em toda 
a propriedade, assim como o uso do álcool 
gel 70% e medidas de distanciamento.
Na retomada o resort disponibilizará 47 cha-
lés que acomodam duas ou quatro pessoas, 
e mais seis apartamentos com entrada inde-
pendente, de um total de 187 unidades exis-
tentes na propriedade. Todos eles contam 
com espaços amplos e arejados, alguns com 
vista para o mar e outros com vista para os 
jardins do empreendimento. 
Para utilização da infraestrutura de lazer, 
como campo de golfe com 9 buracos (68 
pares), quadra de tênis, academia, piscina 
externa e ancoradouro (que recebe embarca-
ções de pequeno e médio porte), os hóspe-
des devem agendar os horários previamente, 
obedecendo aos intervalos de higienização.
Luciano Agostini, Gerente Geral do empre-
endimento, destaca que, neste primeiro 
momento, o resort só oferecerá pacotes de 
hospedagem sem refeições inclusas. Café 
da manhã, almoço e jantar serão cobrados à 

ITAPEMA BEACH RESORTS BY NOBILE (SC) 
REABRE EM JULHO E ANUNCIA NOVO POSICIONAMENTO

parte e o hóspede poderá escolher entre as 
opções gastronômicas do espaço Boulevard, 
composto por restaurantes que oferecem 
desde pratos à la carte inspirados na culinária 
internacional, a especialistas em carnes com 
cortes nobres feitos na parrilla, além desses, 
o restaurante Sea Beach disponibiliza cardá-
pio da culinária regional e frutos do mar. O 
Boulevard também abriga uma cafeteria com 
deliciosas sobremesas, e lojas de conveniên-
cias.
“Estamos contentes e totalmente preparados 
para a reabertura. Nossas equipes passaram 
por treinamentos operacionais e administra-
tivos, assim como se familiarizaram com as 
cartilhas informativas. Criamos materiais de 
comunicação com os protocolos de higieniza-
ção e inserimos nas áreas do resort sinaliza-
ções com as medidas adotadas pelo Itapema 
Beach Resorts By Nobile”, declara Agostini.
 

NOVO POSICIONAMENTO
Para proporcionar uma estadia que continue 
excedendo as expectativas dos hóspedes 
durante o “novo normal”, o Itapema Beach 
Resorts By Nobile anuncia uma readequação 
no público-alvo. No retorno das operações, o 
resort passará inicialmente a aceitar somente 
hóspedes acima de 18 anos, tendo em vista o 
momento atual.
O novo posicionamento está focado na se-
gurança para satisfação dos hóspedes mais 
exigentes, oferecendo ambientes aconche-

gantes, serviços de alto padrão e localiza-
ção privilegiada, tudo isso combinando com 
casais que procuram experiências únicas e 
espaços que preservam a tranquilidade e pri-
vacidade.

ITAPEMA BEACH RESORTS BY NOBILE
O resort está a aproximadamente 47 Km do 
Aeroporto de Navegantes e a 80 Km do Aero-
porto de Florianópolis, e próximo ao Terminal 
Rodoviário de Itapema e Balneário Camboriú. 
A localização do Itapema Beach Resorts By 
Nobile é privilegiada por estar a cerca de 15 
Km do Aeroporto do Condomínio Aeronáu-
tico Costa Esmeralda. Além da proximidade 
com importantes pontos turísticos, negócios 
e lazer da região, como o Parque Beto Carrero 
World, a 45 Km, o Parque Unipraias, a 16 Km, 
Blumenau – Vila Germânica, a 83 Km, o Cen-
tro de Eventos Balneário Camboriú, a 8 Km, e 

o Santuário Santa Paulina, a 60 Km.

SERVIÇO
Endereço do complexo: BR 101 km 144 
nº 3146, Itapema, 88220000, Brasil
Telefone: +55 47 3261-7000 (central de re-
servas)
E-mail: atendimento@itapemabeachresorts.
com.br

em todos os estados brasileiros e no Distrito 
Federal. Sua base é composta por 2,3 mil em-
presas associadas, entre agências de viagens, 
operadoras e consolidadoras, que juntas res-
pondem por cerca de 80% de toda a movi-
mentação de vendas do setor no país.
A entidade tem sua imagem fortalecida por 
meio de iniciativas do seu Instituto de Capaci-
tação e Certificação (ICCABAV), na promoção 
de cursos, palestras, estudos e convênios de 

cooperação, e na gestão e curadoria do Con-
gresso ABAV de Turismo – âncora da Vila do 
Saber, o espaço é dedicado ao conhecimento 
e à capacitação profissional integrado à pro-
gramação da ABAV Expo. Globalmente a ABAV 
Nacional está integrada à World Travel Agents 
Association Alliance (WTAAA) e ao Fórum Lati-
no-Americano. 
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A comissão organizadora do Festival das Ca-
taratas anunciou que a 15ª edição da Feira de 
Turismo e Negócios foi adiada para os dias 2, 
3 e 4 de dezembro, em Foz do Iguaçu (PR). 
“Entendemos que é a medida mais prudente 
para este momento que exige muito cuidado 
e segurança de todos nós, entretanto mante-
mos o otimismo e a confiança quanto ao fu-
turo do turismo, com as instituições e a popu-
lação trabalhando juntas para que logo tudo 
esteja normalizado”, destacou o idealizador e 
coordenador do evento, Paulo Angeli.
Os dois principais eventos complementares 
estão mantidos para as datas originais em 
formato on-line. O Hackatour Cataratas - uma 
maratona de programação para o desenvol-
vimento de soluções para o turismo - ocorre 

nos dias 7, 8 e 9 de agosto, em parceria com 
o Sebrae e a UniAmérica, na qual a De Angeli 
e o Parque Tecnológico Itaipu são organiza-
dores. O Fórum Internacional de Turismo do 
Iguassu - principal evento técnico científico 
do turismo nacional - segue nos dias 9, 10 e 
11 de setembro  em parceria com a Univali, 
Unioeste - Campus Foz, Idestur, CNPQ e di-
versas universidades e institutos brasileiros. 
Também em setembro devem ser realizadas 
as tradicionais rodadas de negócios em for-
mato virtual.  

INFORMAÇÕES: 
Telefones (45) 3029-6603 e (45) 99958-0025 
E-mail: comercial@festivaldascataratas.com

EVENTO

15º Festival das Cataratas divul-
ga nova data para a tradicional 
Feira de Turismo e Negócios

PAULO ANGELI - idealizador do Festival, disse 
que o evento vai superar todas as expectativas

PRESENÇAS: Gilmar Piolla, Secretário de Turismo de Foz do Iguaçu, Sofia de Montiel, Ministra de Turismo do Paraguai, Marcelo Antonio 
Álvaro, Ministro do Turismo no Brasil; Vice-Governador do Paraná Darci Piana, Deputado Federal Vermelho

EXPOSITORES E PÚBLICO - do Brasil e vários países, marcam presença no Festival das Cataratas que este ano, acontece em várias etapas

Redes Sociaiscomercial@festivaldascataratas.com
WHATS +55 (45) 9 9958 0025
TELEFONE +55 (45) 3029 6603

ADQUIRA JÁ SEU ESPAÇO

festivaldascataratas.com

Em breve estaremos
juntos novamente para
comemorar a vida, o turismo
e fazer bons negócios!

ONLINE ONLINE

7•8•9
AGOSTO

Hackatour
Cataratas

9•10•11
SETEMBRO

Fórum de
Turismo

DEZEMBRO
2•3•4

Feira de Turismo
e Negócios 

PRESENCIAL

DeAngeli
Feiras & Eventos

ORGANIZADORA
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