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R$ 82 milhões de investimentos nas obras de reformulaçãoO governador Carlos Massa Ratinho Junior 
assinou no último dia (10) a ordem de serviço 
para início da reconfiguração do Trevo Cata-
ratas, em Cascavel, com a construção de um 
viaduto. O entroncamento é um dos maiores 
gargalos rodoviários do Estado e a passagem 
em nível vai facilitar o fluxo de cerca de 45 mil 
veículos que circulam pelo local diariamente.
A expectativa para conclusão da obra é de 
dois anos e o investimento é de R$ 82 mi-
lhões. “É uma obra emblemática. 
A população cobrava do Estado há mais de 
30 anos. Cascavel é uma das cidades mais im-
portantes do País e essencial no desenvolvi-
mento do Paraná. Precisava desatar esse nó”, 
afirmou Ratinho Junior.
O Trevo Cataratas é um entroncamento que 
reúne as rodovias BR-369, no sentido de Ma-
ringá, a BR-277, entre Guarapuava e Foz do 
Iguaçu, a BR-467, em direção a Toledo, e a 
Avenida Brasil, que é principal via de acesso 
a Cascavel. 

Assim, para impactar o mínimo possível no 
trânsito e nas áreas próximas, explicou o go-
vernador, a intervenção será feita em duas 
etapas.
Inicialmente, serão construídas as vias mar-
ginais para que o trânsito possa fluir durante 
a execução da obra. Depois, ao longo da se-
gunda fase, esses desvios servirão de ponto 
principal, permitindo o desligamento dos se-
máforos que funcionam atualmente no local.
O governador Ratinho Junior ressaltou, ain-
da, que a concessionária tem um cronogra-
ma a ser executado e já existe uma tratativa 
com o Ministério da Infraestrutura para que, 
em caso de atraso, o Trevo Cataratas siga em 
obras após o fim da atual concessão, em no-
vembro de 2021. “Ou seja, não há risco dessa 
obra não ser entregue. Preciso agradecer do 
Ministério Público Federal que aceitou a indi-
cação do Paraná para a execução desta obra”, 
disse.

RESUMO DA NOTÍCIA:
Com investimento da concessionária de R$ 82 milhões, o viaduto 
vai resolver um dos maiores gargalos rodoviários do Estado, refor-
mular o local, facilitar a ligação entre as rodovias BR-369, BR-277 e 
BR-467, e a Avenida Brasil, principal via de acesso a Cascavel. 

TREVO CATARATAS

RATINHO JUNIOR autoriza e obras do 
Trevo Cataratas devem começar imediatamente

PACOTE
A obra, lembrou o secretário do Estado da 
Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, inte-
gra um pacote de projetos que começaram 
a ser executados com recursos do acordo de 
leniência de R$ 400 milhões firmado pela 
Ecorodovias com o Ministério Público Federal 
(MPF).
A empresa controla a Ecovia e a Ecocataratas 
e fará investimentos de R$ 150 milhões até 
2021 ao longo da BR-277, principal corredor 
rodoviário e de exportação do Paraná. “É um 
momento especial não só para Cascavel, mas 
para todo o Paraná. Será colocado um ponto 
final num dos maiores gargalos do País”, res-
saltou o secretário.
O acordo prevê R$ 130 milhões para a exe-
cução de obras no trecho da Ecocataratas, na 
BR-277 entre Cascavel e Guarapuava, com a 
criação de terceiras faixas e o novo viaduto 
da entrada de Cascavel, e R$ 20 milhões em 
intervenções da Ecovia, no trecho entre a Re-
gião Metropolitana de Curitiba e o Litoral.
Outros R$ 220 milhões estão sendo abatidos 
com a redução de tarifas e R$ 30 milhões 
serão pagos em multas. “Meu desejo é que 
com a próxima concessão possam ter a BR-
277 duplicada de Foz até Paranaguá”, desta-
cou Ratinho Junior.

GERAÇÕES
O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, 
disse que o novo trevo deveria ter saído do 
papel há uma década para acompanhar o 
crescimento do volume de veículos que tra-
fegam pela região.
“Cascavel vive uma grande expectativa por 
causa da importância desta obra, uma luta 
de gerações em nome da solução para um 
gargalo de desenvolvimento. É uma obra que 
vai mudar o Oeste do Paraná porque Cascavel 
é um corredor da produção do Paraná, Mato 
Grosso do Sul e do Paraguai”, afirmou.

SETOR PRODUTIVO
A reformulação do trevo terá impacto na eco-
nomia de toda a Região Oeste. Presidente da 
Coordenadoria das Associações Comerciais e 
Empresariais do Oeste do Paraná (Caciopar), 
Alci Rotta Júnior lembrou que as empresas 
passam a ganhar mais agilidade logística, di-
minuindo custos e ganhando agilidade.
“É um momento histórico. Sempre que tro-
cava o Governo do Estado, ficava o apelo e 
a expectativa desta obra neste importante 
entroncamento. A obra agora sai, e por isso 
precisamos agradecer o grande esforço do 
governador Ratinho Junior”, afirmou. “Se tra-
ta de uma das maiores obras do Paraná, que 
vai melhorar muito o trânsito no local. Sem 
semáforos, o motorista não vai mais preci-
sar ficar parado no trevo”, completou Michel 
Lopes, presidente da Associação Comercial e 
Industrial de Cascavel (Acic).

LENIÊNCIA
A Justiça Federal do Paraná homologou o 
acordo de leniência da Ecorodovias em se-
tembro deste ano e a empresa reduziu as 
tarifas nas suas seis praças de pedágio em 
30%. Os R$ 400 milhões do acordo devem 
ser pagos até o fim das concessões, em 2021. 
A concessionária reconheceu o pagamento 
de propinas para conseguir mudanças con-

tratuais, atos de corrupção e lavagem de 
dinheiro. “Não medimos esforços para que 
isso acontecesse, com a melhor solução de 
engenharia. Representa o desenvolvimento 
do Paraná”, disse o diretor-superintendente 
da Ecocataratas, Silvio Caldas.

PRESENÇAS
Participaram do lançamento da obra os se-
cretários Marcel Micheletto (Administração e 

PARANÁ

Previdência) e Valdemar Jorge (Planejamen-
to e Projetos Estruturantes); o presidente da 
Cohapar, Jorge Lange; o diretor-geral do DER-
-PR, Fernando Furiatti; o diretor-presidente 
da Ferroeste, André Gonçalves; os deputa-
dos federais Evandro Roman e José Carlos 
Schiavinato; os deputados estaduais Márcio 
Pacheco, Gugu Bueno, Coronel Lee e Nelson 
Luersen; além de lideranças políticas e em-
presariais da região.

HOMENAGEM -  Alécio Spíndola, presidente da Câmara de Vereadores de Cascavel, homennageou o governador Carlos Massa em Cascavel



AEROPORTO: OBRAS ESTÃO 100% CONCLUÍDAS

A construção do Aeroporto Coronel Adalber-
to Mendes da Silva ou SBCA, em Cascavel, na 
Região Oeste, está 100% concluída, de acor-
do com a prefeitura, aguardando apenas as 
liberações por parte da Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) e Aeronáutica para que o 
terminal possa começar a funcionar.
Nesta segunda-feira (10), logo após assinar 
a ordem de serviço para o início da obra do 
Trevo Cataratas, o governador Carlos Massa 
Ratinho Junior vistoriou as obras de moderni-
zação do aeroporto. “É uma obra estruturan-
te que traz mais investimentos para o Paraná. 
Cascavel merecia um aeroporto de primeiro 
nível”, afirmou Ratinho Junior.  
A previsão é que em setembro haja a migra-
ção do antigo para o novo ponto de embar-
que e desembarque da cidade.  A obra envol-
veu mais de dez contratos e investimento de 
cerca de R$ 40 milhões.

O Governo do Estado participou disponibili-
zando recursos do Sistema de Financiamento 
aos Municípios (SFM), administrado pelo Pa-
ranacidade e pela Fomento Paraná. Foram R$ 
8 milhões para a construção do novo terminal 
de embarque e desembarque e mais R$ 3 mi-
lhões para a compra de mobiliário.
Há, ainda, verba federal a fundo perdido (R$ 
2,3 milhões), da Itaipu Binacional (R$ 4 mi-
lhões) e verba municipal. Apenas o prédio 
principal do terminal de passageiros (Octací-
lio Mion) custou cerca de R$ 19 milhões.
A estimativa é que o espaço possa receber 
em pouco tempo a circulação diária de até 
1.200 pessoas, atingindo a marca de mais 
400 mil passageiros por ano. Até por isso, já 
há estudos para uma ampliação, com a cons-
trução do terminal 2.

INTERVENÇÃO - A intervenção completa en-

globou a revitalização e duplicação de 2,2 
quilômetros da Avenida Itelo Webber com 
novo sistema de iluminação, seis quilômetros 
de cerca, estacionamento para 398 automó-
veis, sistema de drenagem da água da chuva 
do sítio aeroportuário, novo pátio de esta-
cionamento das aeronaves com piso de con-
creto, iluminação em LED, um novo terminal 
de passageiros com cinco portões e dois pa-
vimentos, dois fingers, uma novidade entre 
os aeroportos do interior do País; mobiliário 
aeroportuário, equipamentos de informáti-
ca e novas esteiras; deslocamento dos nove 
hangares particulares para uma nova área 
dentro da faixa de segurança; e demolição da 
estrutura atual, construída nos anos 70.

VOOS - O aeroporto de Cascavel tem voos 
com destino a Curitiba, Guarulhos (SP), Cam-
pinas (SP) e Porto Alegre, em operações das 
companhias Gol e Azul. “É o momento de 
prestar contas de um grande presente para 
Cascavel, que saiu do papel com a ajuda do 
Governo do Estado”, ressaltou o prefeito Leo-
naldo Paranhos.

Obra está 100% concluída e aguarda liberações da Anac e Aeronáu-
tica. Previsão é que em setembro haja a migração do antigo para o 
novo. Governador Ratinho Junior vistoriou o local.

CASCAVEL PARANÁ
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EDITORIAL

O sonho da reforma tributária
O assunto do momento no Brasil é a “reforma tributária”. Ninguém contesta a neces-
sidade de corrigir e adequar a carga tributária a capacidade de pagamento que nós 
brasileiros temos. Dois grandes objetivos são os alvos da reforma: um é a simplifica-
ção da apuração e recolhimento e o outro é a redução da carga tributária atual.
Sabemos que de um lado estão os pagadores de impostos que estão exprimidos e es-
gotados pelo peso dos impostos sobre suas receitas. Do outro lado estão os governos 
(municipal, estadual e federal) que estão com as despesas maiores que as receitas, 
gerando enorme déficit fiscal. Diante deste cenário a probabilidade é que a reforma 
proposta pelo Governo venha com aumento dos impostos. A redução é improvável 
porque o déficit fiscal deste ano está estimado entre 800 a 900 bilhões de reais. A dívi-

da pública está em 100% de PIB, dificul-
tando o empréstimo de novos valores. 
A emissão de dinheiro (cédulas) novo 
levará a um salto na inflação, como já 
vivemos.
Outras medidas para recuperar a eco-
nomia são de médio e longo prazo, que 
vão desde a reforma administrativa 
para enxugamento da máquina públi-
ca, passam pela privatização intensiva 
até retomada dos investimentos priva-
dos e públicos para mover a economia 
e as arrecadações.
O que vemos é hoje um Congresso re-

presentado por senadores e deputados federais defendendo grupos de interesses em 
manter ou reduzir os impostos. Esses mesmos congressistas não se manifestam para 
fazer a redução das despesas da gigante máquina pública que consome cada vez mais 
recursos da sociedade. A maioria do povo não sabe que tudo que vem dos governos, 
antes precisa ser arrecadado pelos impostos.
A expectativa auspiciosa é que pelo menos no primeiro momento, tenhamos uma sim-
plificação no número de impostos e uma limpeza no entulho tributário que estamos 
metidos. Esse emaranhado gera uma enorme insegurança jurídica aos empresários e 
até para pessoas físicas.
Diante da falta de coesão e vontade dos políticos, nosso sentimento é de que pouco 
evoluiremos nessa reforma tributária em cena. Os interesses são muitos e divergen-
tes, o clima político é volátil e os esforços para construir uma reforma adequada, não 
são visíveis. Continuaremos com os 30% da população produtiva pagando a conta por 
100% dos brasileiros. Mesmo com a significativa renovação do senado e da Câmara 
dos Deputados, não será nessa legislatura que as indispensáveis reformas irão acon-
tecer. O que ainda podemos, é fazer marcação em cima dos Deputados e Senadores, 
nos quais votamos, para que o sonho da reforma tributária aconteça.

Elias José Zydek
Diretor da Frimesa Cooperativa Agroindustrial
- com sede em Medianeira- Estado do Paraná
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HERÓDOTO BARBEIRO
hbarbeiro@recordtv.com.br

ENTÃO TÁ...

A mudança da capital não é uma ação  im-
pune. Os cofres públicos, confortavelmente 
cheios com os impostos, têm que bancar 
um projeto tão extraordinário. É um desafio 
imenso e que somente um povo com garra 
e determinação pode executar. Os homens 
e mulheres que se dispõem  a mudar para 
a nova capital tem certeza que não  ficarão 
a ver navios, uma vez que o erário existe 
exatamente para isso. A gorda burocracia, 
detentora das engrenagens da máquina 
pública esperam algum benefício em troca 
do sacrifício da mudança. Um deles e o re-
sidência na nova cidade. Afinal tiveram que 
deixar a confortável e pacífica que viviam 
para se arriscar em um ambiente desconhe-
cido. Portanto nada mais justo que as casas 
sejam fornecidas pelo Estado. Além dos go-
vernantes diretos, políticos, membros do 
poder judiciário, da saúde, educação, obras 
públicas e um sem número de assessores, só 
não sobrou moradia para pobres e trabalha-
dores de todo tipo. Estes moram em choupa-
nas miseráveis, com o esgoto à céu aberto e 
que vivem da prestação de qualquer tipo de 
serviço. De abastecer as cozinhas dos ricos à 
prostituição gerenciada por proxenetas com 
nível social. 
Os recém chegados não estão preocupados 

Av. das Cataratas, 1749
Foz do Iguaçu - Paraná - Brasil

www.rafainchurrascaria.com.br
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 CAPITAL DA ESPERANÇA 
com os destinos do Brasil. Primeiro querem 
se instalar e engordar os proventos com o 
maior número possível de vantagens que ga-
rantem a eles e seus descendentes uma vida 
digna e saudável. Nem mesmo os governos 
europeus tem tanto servidores a sua disposi-
ção sem nada darem em troca. O transporte 
de autoridades é cuidado com o dobro de 
pessoas, o que deixa a monarquia britâni-
ca com uma pontinha de inveja. Contudo é 
preciso  alimentar o alto escalão dos poderes 
do Estado. E somente um ano depois da mu-
dança da capital foram consumidos 200 mil 
galinhas, 33 mil perus, e 90 dúzias de ovos 
por dia. Nessa época ainda não se acreditava 
que gema de ovo faz aumentar o colesterol. 
As compras dos cardápios são  realizadas da 
forma mais discreta possível. Já pensou se 
o povo soubesse que além dessa galinhada 
toda fossem compradas lagostas, caviar, vi-
nho com pelo menos quatro prêmios inter-
nacionais. O menu exigido inclui bobó de 
camarão, camarão à baiana, pratos como 
bacalhau à Gomes de Sá, frigideira de siri, 
moqueca baiana e capixaba além arroz de 
pato. Ops ia esquecendo que os vinhos de-
vem ser de safra igual ou posterior de 2010 
envelhecido em barril de carvalho francês ou 
americano, ou ambos, de primeiro uso por 

período máximo de doze meses. 
Infelizmente a compra não pode ser realiza-
da por falta de verba, mas o governo prome-
te que no futuro tudo isso seria levado aos al-
moços, jantares e cocktails das autoridades. 
É só uma questão de tempo diz o chefe de 
estado. A nova capital se revestiu da prática 
da caixinha, uma forma mais terna de se di-
zer corrupção. Cobra-se para ganhar concor-
rências e pagamentos dos serviços públicos 
17%. Se não pagar os processos não andam. 
A corte portuguesa chegou ao Rio de Janeiro, 
a nova capital do reino. Moradores são joga-
dos na rua e os endinheirados “doam” boas 
vivendas para o príncipe regente D.João, sua 
esposa Carlota Joaquina e toda a filharada. 
Entre eles o príncipe D.Pedro, futuro impe-
rador. Com Portugal ocupado pelo exército 
de Napoleão há outra saída para a colônia, 
que foi a vaca leiteira do erário por 300 anos, 
produzir aqui o que era proibido até bem 
pouco tempo como o comércio, fábricas de 
tecidos, ferro, cordoaria, navios... A impres-
são que se tem é que os brasileiros herda-
ram  algo mais do que a língua e a cultura 
da terra do Camões. A instalação da família 
real no Rio de Janeiro é apenas um exemplo. 
Inspirado no maravilhoso livro do Laurentino 
Gomes, 1808. 

No próximo dia 10 de setembro, o Ministro Luiz 
Fux assumirá a presidência do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), em mandato que durará dois 
anos. Estará nas mãos dele pautar julgamen-
tos sobre temas de costumes como aborto, 
ideologia de gênero, casamento homoafetivo, 
descriminalização de drogas, desarmamento e 
homeschooling.
A julgar por declarações e votos de Fux desde 
2011 – quando ele assumiu uma cadeira no STF 
por indicação da então presidente Dilma Rous-
seff –, a presidência do tribunal deverá ter um 
viés progressista nesses temas até 2022. 
Fux segue à risca a cartilha progressista na 
maioria desses assuntos, ainda que, em algu-
mas ocasiões, tenha manifestado preocupação 
com o risco de o STF assumir atribuições do Le-
gislativo.
A votação secreta para a eleição do novo pre-
sidente do STF foi feita em junho, por video-
conferência. A ministra Rosa Weber será a vi-
ce-presidente do STF durante a gestão Fux. O 
Supremo tradicionalmente segue o princípio da 
antiguidade, elegendo para a presidência o ma-
gistrado com mais tempo de atuação ali e que 
ainda não tenha chefiado o tribunal.

ABORTO: 
Fux votou a favor do aborto de anencéfalos
Em 2012, Fux foi um dos oito ministros que vo-
tou a favor de descriminalizar o aborto de be-
bês anencéfalos. A decisão veio no julgamento 
da Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental nº 54 (ADPF 54).
Na ocasião, o ministro disse que “o aborto é 
uma questão de saúde pública, não uma ques-
tão de direito penal”. Para o ministro, penalizar 
o aborto no caso de bebês anencéfalos “não 
tem a menor eficácia”. “Há dados aterrorizantes 
sobre a morte de mulheres que fazem o aborto 
de maneira incipiente e, depois, são obrigadas 
a percorrer a via crúcis dos hospitais públicos”, 
disse ele em 2012.
Apesar de ter participado da decisão que des-
criminalizou o aborto de anencéfalos, Fux disse 
em uma entrevista de 2017 à BBC que “o lugar 
próprio de decidir sobre a descriminalização do 
aborto é o parlamento, e não o Supremo Tri-
bunal Federal”. “Tenho a impressão de que al-
gumas questões são judicializadas exatamente 
porque o parlamento não quer pagar o preço 
social de tomar a solução adequada”, afirmou.
Em uma entrevista ao G1 em 2011, o ministro 
disse que o aborto “deveria ser uma questão 
plebiscitária feminina”. Para ele, “as mulheres 
tinham que decidir”. Fux disse ainda que o 
aborto não pode ser julgado à luz da religião, 
“porque o estado é laico”.

UNIÃO ESTÁVEL ENTRE HOMOSSEXUAIS: 
O ministro votou a favor, em 2011, da decisão 
do STF que reconheceu unanimemente a pos-
sibilidade de união estável para parceiros do 
mesmo sexo. “Assim como companheiros hete-
rossexuais, companheiros homossexuais ligam-
-se e apoiam-se emocional e financeiramente; 
vivem juntos as alegrias e dificuldades do dia a 
dia; projetam um futuro comum”, disse o ma-
gistrado na ocasião.
Para ele “se, ontologicamente, união estável 
(heterossexual) e união (estável) homoafetiva 
são simétricas, não se pode considerar apenas 
a primeira como entidade familiar”. Fux consi-

dera que a união homoafetiva merece “a mes-
ma proteção do Estado de Direito que a união 
entre pessoas de sexos opostos”.

MACONHA: 
Fux acha que é preciso ouvir a sociedade
Fux nunca manifestou de forma clara sua po-
sição pessoal sobre a descriminalização das 
drogas, mas já deu sinais de ser favorável à le-
galização da maconha em uma entrevista dada 
à BBC em 2017. Ao ser questionado sobre a 
possibilidade de legalizar o comércio da droga, 
afirmou que, “segundo os cientistas políticos e 
os sociólogos afirmam, isso seria um golpe cer-
teiro contra o tráfico, que é uma das tragédias 
da nossa sociedade brasileira”.
Por outro lado, o novo presidente do STF dis-
se em 2015 que considera que o Congresso é 
o espaço ideal para discutir o assunto. “Esse 
tema encerra um desacordo moral bastante ex-
pressivo na sociedade. Entendo que haja uma 
parcela maior da sociedade contrária à descri-
minalização. Então, o Supremo pode vir, ou não, 
a adotar uma solução contramajoritária, contra 
a vontade social”, disse.
Para ele, como a maioria da sociedade tende a 
ser contrária à descriminalização da maconha, 
“recomenda-se que a Corte seja bastante pon-
derada no momento de adotar uma solução”. 
“Eu não sei se a sociedade está preparada para 
receber esta solução”, afirmou.

IDEOLOGIA DE GÊNERO E EDUCAÇÃO SEXUAL
Em decisão recente, de junho de 2020, Fux foi 
o relator de uma decisão unânime do STF que 
julgou inconstitucional uma lei do município de 
Cascavel (PR) que vedava a referência a “ideo-
logia de gênero”, “gênero” ou “orientação de 
gênero” no ensino público.
Para Fux, ao proibir o docente de lecionar esses 
assuntos, a norma municipal estabelecia uma 
censura prévia que “restringe a liberdade cons-
titucional de ensino” e “emudece o professor 
sobre um tema latente da realidade política e 
social do país, relativo à diversidade sexual e à 
discriminação de minorias sexuais”.

O ministro afirmou que “a autonomia da von-
tade dos pais não pode obstar a proposta pro-
gressista da Constituição” e não pode ditar os 
termos que os profissionais da educação vão 
usar no exercício de sua profissão. Disse ainda 
que “a liberdade religiosa ou filosófica não se 
presta a travestir o abuso de poder familiar”.
Fux citou em seu voto uma decisão do Tribu-
nal Constitucional Alemão afirmando que “a 
educação sexual integra o dever do Estado que 
não pode ser obstado pela vontade dos pais”. 
“No entanto, os pais têm direito a informações 
oportunas sobre o conteúdo e a maneira me-
tódico-didática da educação sexual na escola”, 
ressalvou o ministro.

HOMESCHOOLING: Fux é contra
Fux foi um dos ministros que votou contra a 
legitimidade do ensino domiciliar em uma de-
cisão de 2018 que considerou inconstitucional 
essa prática no Brasil.
Para ele, o ensino domiciliar é incompatível 
com alguns dispositivos constitucionais, como 
os que dispõem sobre o dever dos pais de 
matricular os filhos na escola, garantir sua fre-
quência nas aulas, e o que obriga a matrícula 
em instituições de ensino. O ministro também 
citou o regulamento do programa Bolsa Famí-
lia, que exige comprovação de que a criança 
está frequentando a escola.
Fux também destacou a importância da educa-
ção formal para a socialização das crianças, que, 
em sua opinião, contribui para o exercício da ci-
dadania e para a qualificação para o trabalho.

DESARMAMENTO:
“povo votou errado”, disse Fux
“Todo o mundo sabe que o desarmamento é 
fundamental”, disse Luiz Fux em entrevista de 
2011 ao G1. Ao ser questionado pela repor-
tagem sobre o plebiscito de 2005, em que a 
maioria da população se mostrou favorável ao 
comércio de armas, Fux afirmou: “Eu acho que 
o povo votou errado”.

Como pensa LUIZ FUX, 
que vai presidir o STF

Por Leonardo Desideri – Brasília - fonte Gazeta do Povo

O ministro Luiz Fux, 
que assumirá a 

presidência 
do STF.

Foto: 
Nelson Jr/STF
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Construir Roraima é impulsionar o setor 
produtivo para gerar mais empregos, rendas, 
saúde e bem-estar social que puxam os 
setores da economia da educação, do lazer e 
agregam valores para o indivíduo, sua família 
e a sociedade como um todo.
Este é o trabalho de um governante e daque-
les que se propõem a atuar na vida pública 
com foco, esmero e competência.
Para tanto, não basta só uma cabeça pensan-
te. É preciso ação de pessoas que compõem 
uma equipe, como fez o governador Antonio 
Denarium de Roraima, que soube escolher 
seus assessores e acaba de entregar títulos 
definitivos para empresas do Distrito Indus-
trial da Capital.
Diga-se de passagem, um projeto arroja-
do que tem o apoio de várias entidades, 
do Governo Federal e principalmente dos 
empresários que a cada dia, buscam mais 
espaço para expandir num Estado que cresce 
muito acima da média nacional, oferecen-

do oportunidades aos micros, pequenos, 
médios e grandes empreendedores onde a 
procura supera a oferta num momento em 
que o Brasil busca saídas para superar as cri-
ses existentes por conta da pandemia viral.
O Governador Antonio Denarium falou com 
nosso editor por telefone e a “conversa”, 
acabou gerando esta entrevista aos leitores 
da revista Nova Fase. Vamos conferir ...

Nova Fase  - Entre tantas conquistas de seu 
governo, o setor industrial está ganhando 
destaque especial neste momento. Qual a 
estratégia ou estava em seu programa?
Governador Denarium - Estava sim, como já 
deveria ter ocorrido em tempos pretéritos. 
Veja que, o Distrito Industrial de Boa Vista foi 
instalado em 1979. Isto representa 41 anos. 
Então nossa obrigação é atender da melhor 
forma possível como está ocorrendo agora, e 
dar, além de esperança, condições e resulta-
dos aos que querem progredir.

RESUMO DA NOTÍCIA:
“Roraima não é só o pedaço de chão mais rico do Brasil. É o pedaço de 
chão mais rico do mundo. Somos uma terra rica, abençoada com tudo 
que precisamos: sol, chuva em período definido, área plana. Estamos 
acima da Linha do Equador, fator que favorece o clima e as condições 
de plantio, na entressafra brasileira. Além disso a nossa localização 
estratégica, torna a logística de transporte de produtos para merca-
dos como Caribe, América do Norte, Europa e Ásia, um atrativo para 
a instalação de agroindústrias. Estamos trabalhando com seriedade e 
em pouco tempo, questões como energia, Zoneamento Ecológico Eco-
nômico e regularização fundiária serão resolvidas, dando ainda mais 
segurança para quem já investe e quem quer investir em Roraima”, 
destacou  Denarium.

ENTREVISTA

O Estado com
as terras mais 
ricas do Brasil

ANTONIO DENARIUM
GOVERNADOR DE

Nova Fase - Neste período, pode-se dizer 
que o DI cumpriu suas finalidades?
Governador Denarium - Certamente que 
sim, e hoje, contabilizamos dezenas de em-
preendedores e mais de 150 empresas que 
estão instaladas no Distrito Industrial.

Nova Fase - É possível uma estimativa de 
quantos empregos estão ativos no Distrito 
Industrial de Boa Vista?
Governador Denarium - O Distrito Industrial 
de Boa Vista, gera mais de 4 mil empregos 
diretos e indiretos, mas posso assegurar que 
esta ação de legalização vai motivar novos 
investidores e ampliar significativamente a 
oferta de empregos.

Nova Fase - Esta ação mostra que não havia 
segurança jurídica aos empresários?
Governador Denarium - É preciso lembrar 
que Roraima, com aproximadamente 650 
mil habitantes, conforme dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é 
o segundo estado mais novo do Brasil e man-
tém um potencial econômico em processo 
de evolução constante.

Nova Fase - E sobre a segurança jurídica 
para os investidores?
Governador Denarium - Então, como eu 
estava dizendo, é um Estado ainda novo e 
com muitos setores que agora no nosso go-
verno, estamos emitindo os primeiros títulos 
definitivos.
Nova Fase - Neste evento, foram entregues 
quantos títulos definitivos?
Governador Denarium - Poderia ser mais, 
no entanto, o momento exige de todos 
uma certa cautela. Desta forma, para nossa 
alegria, são 39 títulos definitivos entregues 
que darão um novo direcionamento aos 
empresários.

Nova Fase - O que seria este novo direcio-
namento, governador?
Governador Denarium - Acima de tudo, a 
segurança jurídica. Agora, eles podem ofe-
recer como garantia em suas diversas ativi-
dades tanto junto às instituições financeiras, 
como mostrar aos fornecedores seus ativos 
e desta forma alavancar seus negócios, 
inclusive, junto ao próprio governo que é um 
grande comprador de bens e serviços e, por 
conta da Lei, não poderia agir com eles.

Nova Fase - Resolvido esta etapa do setor 
industrial, o que o Sr., tem a falar sobre a 
liberação no setor do agronegócio?
Governador Denarium - Muito a falar. 
Graças à Deus, avançamos com as novas 
glebas liberadas junto ao  Governo Federal, 
milhares de empreendedores ganharão 
impulso na indústria, no comércio e na pro-
dução rural, como destacou  a empresária 
Izabel Itikawa “A garantia e a segurança que 
o empresário tem no momento da aquisi-
ção desse título, e a importância de gerar 
segurança e oportunidade de incentivo para 
que ele possa investir mais na sua indústria e 
propriedade”.
Outro que demonstrou confiança em nossa 
atividade, foi o empresário Genor Faccio:  “É 
como aquela história, disse ele: ‘Quem não 
registra não é dono’. Então sem títulos nós 
não poderíamos registrar o direito a proprie-
dade nos investimentos”. E assim, sucessi-
vamente, vamos avançando nos pleitos dos 
diversos setores que querem participar do 
crescimento de Roraima.

Nova Fase - Como está distribuída a popula-
ção de Roraima?
Governador Denarium - Vale registrar que, 
a área territorial de nosso Estado, é maior 
que alguns países e possuímos apenas 15 
municípios. Todos em constante crescimento 
demográfico e econômico; evidentemente, 
sendo a Capital que concentra a maior parte 
da população.

Nova Fase - E a proporção de migrantes e 
pessoas nascidas em Roraima?
Governador Denarium - Conforme as 
informações do IBGE, o número de pessoas 
nascidas em Roraima é 55% superior ao nú-
mero de migrantes. A mistura de culturas de 
outros estados com a cultura indígena local é 
o diferencial da localidade ao Norte do país, 
que desde a época do garimpo, acolhe quem 
veio em busca de oportunidades.

Nova Fase - Com a abertura e expansão 
da área agrícola, como o Sr., vai lidar com a 
expectativa da chegada de migrantes, espe-
cialmente do Sul do Brasil?
Governador Denarium - Primeiramente, 
quero reforçar as boas vindas aos irmãos 
do Sul, assim como do Centro-Oeste e 
outras regiões do nosso imenso País que a 
todo instante, procuram nosso Estado para 
investimentos. Em especial no agronegócio. 
Digo que estamos trabalhando com técnicos 
que atuam diretamente neste setor, e cada 
região do Estado recebe um tratamento 
diferenciado de acordo com o Mapa Agrícola 
elaborado.

Nova Fase - O Sr., viajou pelo interior do 
Paraná, mostrando esta realidade. Já colheu 
resultado?
Governador Denarium - De fato. Nos conta-
tos, falei do crescimento de nossa população 
de aproximadamente 650 mil pessoas que 
representam uma grande mudança, ainda 
mais que estamos prestes a completar 32 
anos no próximo dia cinco de outubro. Penso 
que temos uma população relativamente 
pequena, mas está revertendo ao que era há 
vinte anos.
Expus a nossa geografia e como estamos 
bem localizados para a exportação de safras 
recordes, pois possuímos as melhores terras 
férteis do Brasil e com os investimentos que 
estamos recebendo do Governo Federal, 
através dos Ministérios e diretamente do 
Presidente Jair Bolsonaro, Roraima está 

dando um salto extraordinário.
Quanto aos resultados, foram muito além 
do esperado nas cidades de Ponta Grossa, 
Castro, Campo Mourão, apenas para citar 
algumas que nos receberam de braços 
abertos.

Nova Fase - Pretende retornar ao Paraná e 
outros Estados do Sul para falar de Roraima, 
seus atrativos e dos incentivos que podem 
ser oferecidos aos que desejam adquirir ter-
ras, ou nos setores de prestação de serviços, 
por exemplo?
Governador Denarium - Em breve. Estamos 
preparando um roteiro e vamos expor com 
muitas informações o potencial de nosso 
Estado na região Oeste do Paraná, onde 
temos grandes amigos, como Arnaldo Curio-
ni, Ibrahim Fayad, Marcos Solano e muitos 
outros dos bons tempos em que fomos 
gerentes do Bamerindus e deixamos uma 
lista enorme de pessoas amigas.

Nova Fase - Então este é o momento de 
fincar bandeira em Roraima, Governador?
Governador Denarium - Exato. Eu fiz isto há 
muitos anos, minha família está aqui, meus 
amigos que vieram estão super satisfeitos. 
Convido aos empresários para conhecer 
nosso Estado, nosso potencial agrícola e do 
agronegócio em geral além de outros seto-
res, como o industrial que acabamos de dar 
um incentivo. Da mesma forma, agimos para 
levar estradas, energia, saúde, educação e 
comunicação no interior e posso assegurar: 
esta é a fronteira agrícola mais importante 
para aqueles que desejam uma nova etapa 
de vida.
Os que vieram antes estão crescendo 
avassaladoramente. E ainda temos milhares 
e milhares de áreas para explorar de forma 
legal e todo o apoio tecnológico e financeiro 
do governo do Estado e do Governo Federal.
Sem dúvidas, Roraima é a bola da vez pelos 
próximos 50 anos ou mais.

RORAIMARORAIMA



O governador Carlos Massa Ratinho Junior 
disse que o Governo do Estado vai apoiar o 
cooperativismo paranaense para que alcance 
as metas do PRC-200, plano estratégico 
elaborado pela Ocepar para atingir R$ 200 
bilhões de faturamento nos próximos anos. 
A parceria envolve crédito, melhorias na 
infraestrutura e desburocratização.
“O Estado deve muito à qualidade das suas 
cooperativas, que empregam milhares de 
paranaenses. Queremos ajudar a Ocepar a 
alcançar a meta otimista, em 2026, o quanto 
antes”, disse Ratinho Junior. “Todos os in-
vestimentos e a cadeia do agronegócio têm 
influência direta no dia a dia da economia do 
Estado”, afirmou.
A apresentação do plano estratégico ao go-
vernador foi feita pelo presidente da Ocepar, 
José Roberto Ricken, durante o 1º Fórum 
Digital dos Presidentes das Cooperativas. 
O PRC-200 ainda será formatado e o lança-
mento oficial acontecerá em abril de 2021, 
na Assembleia Geral da entidade, quando o 
sistema completa 50 anos. Ele será uma atu-
alização do PRC-100, de 2015, e que terá fim 

A deputada Federal Chistiane Yared (PL) dis-
se, que espera “para os próximos dias”, vai 
para a sanção do presidente Jair Bolsonaro à 
criação do Programa Emergencial de Acesso 
a Crédito (Peac) já aprovado pela Câmara 
dos Deputados e Senado. 
“O Congresso Nacional está criando uma 
série de leis, garantindo mais recursos na 
aprovação das MPs (medidas provisórias) 
aos setores mais afetados pela pandemia, 
especialmente às pequenas empresas, 
pequenos empreendedores, profissionais e 
trabalhadores do turismo”, reforçou Yared.
A criação do programa foi aprovada na 
Câmara dos Deputados no início de julho. 
Os deputados fizeram alterações na MP e, 
por isso, a matéria seguiu para o Senado. 
Editada pelo governo federal em junho, o 
Peac destina crédito a empresas com receita 
bruta superior a R$ 360 mil e inferior ou 
igual a R$ 300 milhões.

APOIO 
O Peac complementa o Pronampe (Programa 
de Apoio às Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte) que ganhou um reforço de 

neste ano, com a previsão das cooperativas 
paranaenses de ultrapassar faturamento de 
R$ 100 bilhões – R$ 102 bilhões, no cenário 
otimista.
O Paraná, disse o governador, será a central 
logística da América do Sul. “Temos inves-
timentos e modernizações em todos os 
modais. Com isso, vamos ajudar o cooperati-
vismo e toda a sociedade”.
No apoio ao agronegócio, o governador 
citou o programa Paraná Trifásico, da Copel, 
que prevê implementação de 25 mil quilô-
metros de linhas seguras para os produtores 
rurais; o Descomplica Rural, que permite 
acesso mais ágil às licenças necessárias para 
ampliação da produção; a conquista de área 
livre de febre aftosa sem vacinação, que 
deve ser chancelada pela Organização Inter-
nacional de Saúde Animal (OIE) em 2021; e 
o Plano Safra e os programas regulares de 
investimento do Banco Regional de Desen-
volvimento do Extremo Sul (BRDE).

PRODUÇÃO E PIB - O sistema cooperativo 
responde por 60% da produção de grãos 

R$ 12,5 bilhões já aprovado pelo legislativo 
federal. O Ministério da Economia deve criar 
as novas linhas de créditos até 15 de agosto.
“Em um momento com o que estamos 
vivendo, de pandemia mundial, é quase 
improvável que as pequenas e médias 
empresas consigam novos financiamentos 
ou empréstimos. É nesse momento que o 
governo deve assumir o papel, como está 
fazendo, de fiador do pequeno empresá-
rio”, lemboru a Deputada Yared.
As empresas terão o apoio do Peac na ob-
tenção de financiamentos ou empréstimos, 
por meio da oferta de uma garantia de 80% 
à instituição financeira. “Com a sanção, os 
empresários terão grandes vantagens na 
adesão desse programa, como o aumento 
do acesso ao crédito, as melhores condi-
ções de prazo, maiores limites de crédito e 
a diminuição da taxa de juros”, disse ela.

MAIS RECURSOS 
A Deputada Christiane Yared destaca ainda 
a aprovação do repasse R$ 16 bilhões para 
estados e municípios por meio dos FPE e 
FPM que tiveram os recursos em função da 

RESUMO DA NOTÍCIA:
No 1º Fórum Digital dos Presidentes das Cooperativas, promovido 
pela Ocepar, o governador Ratinho Junior destacou o papel do setor 
na economia paranaense e afirmou que Estado será parceiro em cré-
dito, infraestrutura e desburocratização.

RESUMO DA NOTÍCIA:
O Tesouro Nacional prevê o repasse de R$ 10 bilhões ao Banco Na-
cional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que ficará 
responsável por coordenar o Peac.

Estado vai apoiar o COOPERATIVISMO 
nas metas de crescimento

DEPUTADA YARED, APOIA MAIS 
CRÉDITOS ÀS PEQUENAS EMPRESAS

e 45% da indústria de carnes e lácteos no 
Paraná e vai encerrar o ano com mais de 100 
mil funcionários diretos. As 112 unidades 
agroindustriais das cooperativas e os 2,6 
milhões de cooperados ajudaram o Produto 
Interno Bruto (PIB) estadual a crescer 2,3% 
no primeiro trimestre de 2020, mesmo 
diante dos impactos da pandemia provo-
cada pelo novo coronavírus. O segmento 
agroindustrial, responsável por cerca de 34% 
da fatia da geração de riquezas da economia 
do Estado, cresceu 14,96% nesse mesmo 
período.
A Ocepar reúne 221 cooperativas. Além do 
agronegócio, no segmento de crédito as co-
operativas geram mais de 14 mil empregos, 
e, na saúde, as 35 cooperativas médicas e 
odontológicas reúnem 2 milhões de bene-
ficiários e 13 mil profissionais associados. O 
Paraná possui, ainda, entidades com esse 
perfil que atuam nos ramos de transporte, 
infraestrutura, consumo, trabalho, produção 
de bens e serviços.

PRESENÇAS – Participaram do encontro 
virtual o vice-governador Darci Piana; o 
secretário estadual de Agricultura e do Abas-
tecimento, Norberto Ortigara; o presidente 
da Organização das Cooperativas do Brasil 
(OCB), Márcio Lopes de Freitas; e o diretor 
administrativo do BRDE, Luiz Carlos Borges 
da Silveira.

queda na arrecadação do imposto de renda 
e imposto de produtos industrializados em 
função da pandemia da covid-19. A MP, 
convertida em projeto pelo Senado, seguiu 
também para sanção presidencial.
A Câmara dos Deputados votará outro 
projeto convertido, aprovado no Senado, 
que permite ao trabalhador sacar até R$ 
1.045 (um salário mínimo) do FGTS (Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço). O saque, 
segundo calendário da Caixa Econômica 
Federal, passou valer em junho (para contas 
digitais) e julho (em dinheiro ou transferên-
cia). O trabalhador pode retirar o dinheiro 
até 31 de dezembro de 2020.
Para garantia da validade das propostas, o 
presidente do Congresso Nacional, senador 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), prorrogou por 
60 dias a validade de três medidas provisó-
rias que abrem crédito para o enfrentamen-
to da pandemia. Entre elas, a que liberou R$ 
20 bilhões para crédito a pequenas e médias 
empresas, a que garante R$ 60 bilhões para 
estados e municípios aplicarem em ações de 
combate à covid-19, e a que reforça o caixa 
do Ministério da Saúde com RS 4,48 bilhões.

CARLOS MASSA JÚNIOR -  Governador do Paraná sempre atento às necessidades de crescimento do agronegócio 

DEPUTADA YARED -  destaca ainda a aprovação do repasse R$ 16 bilhões para estados e municípios, graças as ações dos parlamentares

por Editoria Política - foto: Assessoria de Imprensa da Deputada Yared

AÇÃO PARLAMENTAR PARANÁ



ITAIPU
“FUNDAMENTAL PARA A ECONOMIA”

Diz Ministro das Minas e Energias

O ministro de Minas e Energia, Bento Albu-
querque, cumpriu agenda em Foz do Iguaçu e 
disse que “Itaipu demonstra a sua importân-
cia nesse momento sem precedentes em que 
vivemos. Ela bateu o recorde de produtivida-
de e tem gerado uma energia essencial para 
a retomada da atividade econômica do País”.
 
O Ministro e sua comitiva se reuniu com a dire-
toria brasileira da Itaipu, para conhecer os pro-
jetos das atividades em execução.
Para Bento Albuquerque, o investimento da usi-
na hidrelétrica em obras vão deixar legado ao 
País – como a construção da Ponte da Integra-
ção Brasil-Paraguai e a ampliação do Aeropor-
to Internacional de Foz do Iguaçu —, também 
tem grande impacto na retomada da economia. 
“São fundamentais para a região e representam 
uma das vocações de Itaipu desde que ela foi 
estabelecida, há 50 anos na região Oeste.”
Na visita às obras da segunda ponte, Bento Al-
buquerque disse que, “fiico feliz com a capaci-
dade da nossa engenharia em tornar essa obra 
realidade. Uma diretoria comprometida na ati-
vidade fim do seu negócio e de sua missão, que 
vai além de gerar energia limpa e renovável”, 
afirmou ministro.
O diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joa-
quim Silva e Luna, agradeceu dizendo que a 
segunda ponte será entregue dentro do crono-
grama, em meados de 2022.

PONTE INTERNACIONAL
A futura ponte internacional terá 760 metros de 
comprimento e será do tipo estaiada, com vão-
-livre de 470 metros. Contará com pista de 3,7 
metros de largura em cada faixa, acostamento 
de 3 metros e calçada de 1,70 metro. Estão sen-
do investidos na construção, aproximadamen-
te, R$ 463 milhões, considerando a estrutura, 
as desapropriações e a criação de uma perime-
tral no lado brasileiro.

ALINHAMENTO
“A gente tem que trabalhar de forma integrada. 
Itaipu é vinculada ao ministério e as políticas 
públicas de energia estão relacionadas aos ór-
gãos vinculados”, disse o ministro a respeito do 
encontro.
Para o general Silva e Luna, a visita do ministro 
é uma das mais importantes recebidas por ele, 
neste quase um ano e meio à frente da gestão 
da usina. “Vivemos um momento de transição 
de Itaipu com as mudanças necessárias para 
2023 e precisamos de um norte para planejar 
as ações”, afirmou. “O encontro também me-
lhora o alinhamento que temos com o gover-
no federal, em termos de percepções e ações, 
e estabelece um laço maior com os diferentes 
órgãos do setor elétrico.”

APRESENTAÇÕES
Em sua apresentação, o diretor-geral fez um 
retrospecto de sua administração, tendo como 
premissa básica inicial a política de austerida-
de. Ele ressaltou as ações feitas em 2019 que 
resultaram na economia de recursos para rea-
locação desses investimentos em obras estru-
turantes que deixam legado para a população.
Silva e Luna também falou sobre o ano de 2020, 
quando começaram as entregas anunciadas em 
2019; e dos desafios de 2023, quando será revi-
sado o Anexo C, que trata da parte comercial da 

usina. A partir desta data, a dívida da hidrelétri-
ca estará toda paga, o que vai gerar vários pos-
síveis cenários. O direcionamento será dado em 
função das negociações dos dois países.
A apresentação do general foi precedida por 
outras três, que fizeram um panorama sobre 
as ações do Ministério de Minas e Energia, em 
especial o Plano Nacional de Energia (PNE), que 
prevê o cenário para 2050. O secretário-adjun-
to de Planejamento e Desenvolvimento Energé-
tico do MME, Hélvio Neves Guerra, apresentou 
os números que ilustram o impacto da pande-
mia da covid-19 no setor elétrico em relação à 
queda do consumo de energia elétrica (redu-
ção de 13% em abril, por exemplo) e o aumento 
da inadimplência. Ele também mostrou como 
as ações do governo mitigaram este impacto e 
já apontam uma melhora na economia.

O presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Energética, Thiago Barral, mostrou a visão do 
setor elétrico para os próximos anos, resumida 
no Plano Nacional de Energia 2050, que se ba-
seia nos objetivos de manter a segurança ener-
gética, com redução dos impactos ambientais, 
mantendo um desenvolvimento econômico e 
criando um cenário de competitividade. Segun-
do ele, a matriz enérgica renovável é um ativo 
geopolítico para o Brasil.
Por sua vez, o secretário de Energia Elétrica do 
MME, Rodrigo Limp, apresentou os desafios 
da modernização do setor elétrico, em espe-
cial, para a Itaipu. A modernização do parque 
hidrelétrico deve ser feita, nos próximos anos, 
para um total de 55 GW de potência instalada, 
que representam as usinas com mais de 25 
anos e precisam ser atualizadas.

A capacidade de se reinventar e a supe-
ração estão entre as principais marcas da 
Coopavel, cooperativa agroindustrial que 
em dezembro comemora os seus 50 anos 
de fundação. A crescente demanda por 
informações e o período de isolamento e 
restrições por conta da pandemia fizeram 
com que a Coopavel colocasse em prática 
um projeto há muito ambicionado. As cir-
cunstâncias foram consideradas e chegou-se 
a um formato inovador de evento técnico de 
disseminação de conhecimentos.
O Show Rural Coopavel Edição de Inverno 
está alicerçado no melhor das tecnologias 
da comunicação. Especialistas de vários 
segmentos se reuniram durante meses para 
arquitetar um modelo de evento à altura do 
que a cooperativa queria produzir. “Perce-
bemos a oportunidade de aliar as novas fer-
ramentas da tecnologia da informação com 
culturas que são importantes para Cascavel, 
ao Paraná e ao Brasil e que, em função de 
sua época de plantio, não eram devidamente 
apresentadas no Show Rural que acontece 
tradicionalmente em fevereiro, no verão”, diz 
o presidente Dilvo Grolli.

RESUMO DA NOTÍCIA
Com o Show Rural Coopavel Edição de 
Inverno, o trigo é valorizado e poderá, 
um dia, chegar ao patamar das principais
commodities brasileiras

PILARES SÓLIDOS
Embora o jeito de apresentar seja totalmen-
te novo, lições vencedoras do Show Rural 
Coopavel, que neste ano recebeu quase 300 
mil pessoas em sua 32ª edição, servem de 
inspiração e de alicerce para a novidade que 
passa a ser compartilhada. “Há grandes pila-
res que o Show Rural oferece na construção 
de um evento diferente de tudo o que já se 
viu. Entre eles estão as parcelas demonstra-
tivas que levam ao agricultor as principais 
características de sementes, plantio, tratos 
culturais e colheita”, observa Dilvo Grolli.
A exemplo da primeira edição do Show Rural 
Coopavel, a edição de Inverno conta com a 
participação de 15 empresas. “A exemplo do 
primeiro grande teste de um evento técnico 
de alta performance há 32 anos, temos de 
aprender a fazer e a dominar esse novo 
formato. Tenham certeza, essa tem sido 
uma experiência empolgante a todos nós”, 
diz o coordenador Rogério Rizzardi, que, em 
1988, ao lado de Dilvo Grolli esteve na Farm 
Progress Show, nos Estados Unidos, de onde 
veio a inspiração da mostra que virou uma 
das maiores do mundo.

 TRIGO
Uma das principais motivações do Show 
Rural Edição de Inverno é dar ao trigo a 
importância que ele realmente merece. “A 
triticultura já teve bons momentos no Brasil, 
no entanto não alcança a adesão esperada. 
Hoje, temos uma nova realidade para o 
trigo, com tecnologias avançadas que pro-
duzem variedades que atendem exigências 
mundiais de qualidade e produtividade”, 
segundo Rogério Rizzardi. “O trigo é uma 
grande cultura e esse evento pretende 
ajudar a colocá-lo na condição em que deve 
estar”, afirma o coordenador.
A cada novo capítulo, disponibilizado nas mí-
dias sociais do Show Rural, o produtor tem 
acesso a informações técnicas detalhadas 
que mostram que, com os cuidados certos, 
é possível alcançar produtividade superior a 
100 sacas de trigo por hectare. “Mostramos 
em detalhes todas as etapas e tudo o que 
se refere a essa cultura, deixando claro que 
se trata de um commoditie de peso para o 
País”, acentua Rogério.
O Show Rural Coopavel Edição de Inverno 
cria um canal de comunicação direto e de 
potencialização de conhecimentos. O desa-
fio e a superação, segundo Dilvo Grolli, sem-
pre moveram a cooperativa em suas cinco 
décadas de história e são combustíveis para 
esse novo formato de evento técnico, que 
se apresenta como altamente dinâmico e in-
formativo. Os primeiros capítulos abordaram 
mercado, manejo do solo e adubação.

TRIGO
INOVAÇÃO

Um palco digno a um dos 
cereais mais consumidos

GENERAL LUNA -  recebeu o Ministro das Minas e Energias, Bento Albuquerque na Itaipu



Com ajuda do Deputado EVANDRO ROMAN, 
Ressonância Magnética já está no Huop

INÉDITO: A chegada da Ressonância Mag-
nética demandou grande operação no Huop 
A última etapa da instalação da ressonân-
cia magnética do Hospital Universitário do 
Oeste do Paraná (Huop) demandou horas 
e até mesmo um guindaste telescópico 
para levantar o equipamento, que pesa 6 
toneladas, até a sala onde será concluída a 
estrutura. Em 30 anos, esta é a primeira vez 
que uma operação tão grande é realizada 
no hospital, tendo o protocolo planejado e 
executado sem nenhuma intercorrência.  
A obra de adequação do local onde a 
ressonância será instalada começou ainda 
em junho, sendo executada com projetos 
desenvolvidos pela Diretoria de Planejamen-
to Físico da Unioeste. 
No mês de julho, foram entregues e ins-
talados alguns equipamentos essenciais, 

como a gaiola de faraday, para proteção de 
radiofrequência, e também a climatização. 
Com a chegada da ressonância magnética, 
a estrutura deve ser finalizada ainda no 
mês de agosto, e a expectativa é que esteja 
funcionando em setembro.  
O aparelho, que teve o custo de R$ 3,5 
mi, foi adquirido através da solicitação do 
deputado federal Evandro Roman (Patriota) 
junto ao Ministério da Saúde ainda em 2018. 
Durante a visita ao hospital em julho, ele 
acompanhou a obra e enfatizou a importân-
cia destes exames para a região. “É um hos-
pital que existe há mais de 30 anos, e agora 
que recebe um aparelho de ressonância. 
Isso é uma sensação de dever cumprido e de 
que também conseguimos fazer mais para 
atender a população”, afirma Roman.   
Atualmente, poucos hospitais públicos no 

Paraná oferecem este serviço e a popula-
ção muitas vezes tem que se deslocar até 
Curitiba para realizar o exame. Esta será a 
primeira ressonância em hospital público 
no interior do estado. “A fila para realiza-
ção desse exame é muito grande, e nossa 
expectativa é que possamos zerar a espera. 
Isso demonstra que esse investimento é de 
grande valia para a saúde pública de toda 
região. Um grande trabalho de todos do 
Huop”, ressalta o reitor da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), 
Alexandre Webber.  
O aparelho ficará à disposição para exames 
exclusivos para o SUS durante 24 horas, e 
pode atender até 34 pacientes diariamente. 
“Ele vai atender uma região de 2,5 milhões 
de pessoas, beneficiando pessoas que 
sofrem com a demora para realizar o exame, 
tendo que se deslocar para Curitiba. É um 
grande projeto realizado, que envolve diver-
sos setores do Huop e da Unioeste”, enfatiza 
o coordenador do Centro de Imagens do 
Huop, Narciso Comissio. 
O diretor geral do Huop, Rafael Muniz de 
Oliveira, também enfatiza a importância da 
ressonância magnética, tendo em vista que 
grande parte dos pacientes do hospital são 
vítimas de trauma e que necessitam desse 
exame. “O hospital precisava muito de um 
equipamento que realizasse exames como 
esse. Ele deve contribuir com mais agilidade 
no diagnóstico dos pacientes. Isso é benéfico 
para nossa demanda de atendimentos”, 
finaliza.

O Corpo de Bombeiros do Paraná 
inaugurou o  Centro de Treinamento 
de Proteção a Desastres Bombeiro 
Militar, que leva o nome do cabo 
Joaquim Gonçalves Filho. O espaço 
servirá para treinamento dos bombei-
ros das regiões Oeste, 
Sudoeste e Centro-Sul do Paraná.
O coronel Samuel Prestes, comandan-
te do Corpo de Bombeiros do Paraná, 
disse que a inauguração do Centro 
de Treinamento faz parte do 
projeto de regionalização das ações 
da corporação. Segundo ele, com 
isso será possível capacitar a corporação 
mantendo os militares na própria região. 
“Nós vamos ter a possibilidade de manter 
nosso homem na sua própria região, gerando 
uma situação mais facilitada”, enfatizou,
destacando o apoio do Município na construção
 do espaço.
Ana Lúcia Ferrez Gonçalves, viúva do cabo Joaquim, estava 
emocionada com a homenagem ao marido, que morreu em 
dezembro do ano passado. “É a coisa mais linda que poderia ter 
acontecido na nossa família, porque Joaquim se dedicou 100% ao 
Corpo de Bombeiros. Ele vivia, ele respirava, ele era inteiro Corpo 
de Bombeiros”, disse.
Também presente na solenidade, o prefeito Leonaldo Paranhos participou 
da solenidade e destacou o trabalho realizado pela corporação em todo o 
Estado e disse que “o Corpo de Bombeiros de Cascavel é referência”.
De janeiro de 2017 até junho deste ano, o Município liberou R$ 7,2 milhões 
à corporação, 205% mais do que no mesmo período anterior, quando 
foram liberados R$ 2,3 milhões.
Vale lembrar que o Corpo de Bombeiros do Paraná possui três comandos, 
um localizado em Curitiba, outro em Londrina e o terceiro em Cascavel. 
(Foto: Secom)

CASCAVEL

BOMBEIROS GANHAM CENTRO AVANÇADO 
DE TREINAMENTO EM CASCAVEL

Na solenidade de inauguração 
do Centro de Treinamento de Prote-

ção a Desastres Bombeiro Militar o Coorde-
nador da Defesa Civil do Paraná, coronel Fernando, o 

prefeito Leonaldo Paranhos, o vereador Rafel Brugnerot-
to e o tenente coronel Rubens Garcez, comandante do 
6º BPM.
O vereador Rafael Brugnerotto marcou presença na 
solenidade de inauguração do Centro de Treinamento de 
Proteção a Desastres Bombeiro Militar, localizado a Rua 
Jorge Lacerda, no Bairro Claudete. 
O espaço que leva o nome do cabo Joaquim Gonçalves 
Filho, é destinado para o treinamento de bombeiros da 
região oeste, sudoeste e centro-sul do estado.

Na ocasião, o vere-
ador Rafael Brugne-
rotto falou sobre o 
carinho, o respeito e 
compromisso que ele 
e seu gabinete tem, 
tanto com a Polícia 
Militar quanto com o 
Corpo de Bombeiro do 
Paraná, salientando o 
nobre trabalho dessas 
instituições e todo o 
empenho das mesmas 
em prol da segurança 
e do bem estar de 
nossa população. 

por Editoria local - foto: Assessoria de Imprensa do Corpo de Bombeiros

AÇÃO PARLAMENTAR

RESUMO DA NOTÍCIA:
“Acompanhamos a chegada da resso-
nância magnética no HU. Equipamen-
to que conquistamos com recursos do 
Ministério da Saúde em Brasília.  In-
vestimento de R$ 3 MILHÕES E 500 
MIL REAIS.  Em breve os pacientes 
poderão fazer esse exame no próprio 
HU. Obrigado à direção e colabora-
dores do HU por todo o empenho e 
dedicação”.

DEPUTADO ROMAN 
sempre atento e atuante aos interesses da 

saúde da sociedade paranaense



BRASIL

Apresentar o agronegócio aos profissionais 
urbanos de áreas distintas; demonstrar a di-
nâmica dos principais setores do agronegócio 
e capacitar para a utilização do conhecimento 
sobre agronegócio em suas atividades pro-
fissionais específicas. Esses são os principais 
objetivos da Escola Superior de Agronegócio 
Internacional, criada na Fazenda Sanga Puitã,  
próxima a Brasília.
Após quatro décadas promovendo nas fazen-
das Sanga Puitã e Vale do Sossego eventos 
para a troca de conhecimentos entre pecuaris-
tas, agricultores, corpo diplomático e empre-
sários, Wilfrido Augusto Marques, idealizador 
do projeto, atrelou essa iniciativa à sua prin-
cipal atividade, que é a advocacia. “Graças a 
esse trabalho, foi possível conhecer e reunir 
pessoas extremamente qualificadas para com-
por a Escola Superior do Agronegócio Interna-
cional”,  contou a revista Nova Fase.
Os cursos têm 80 horas de atividades, dividi-
dos em 48 horas de aulas presenciais, 16 ho-
ras de atividades supervisionadas na fazenda 
e nas agroindústrias da região e 16 horas de 
atividades extraclasse.
Foram montados dois modelos para atender 
à disponibilidade de tempo de cada aluno. O 
primeiro, com aulas presenciais em quatro fi-
nais de semana; e o segundo, com aulas em 
oito dias úteis. Formatos que permitem que, 
em pouco tempo, o aluno complete seu trei-
namento profissional em Competitividade de 
Sistemas Agroindustriais.

GRADE CURRICULAR
•Gestão de Sistemas Agroindustriais – concei-
tos e desafios
•Grandes Cadeias Produtivas do Agronegócio 
Brasileiro
•Agronegócio Internacional na Prática
•Economia Agroindustrial
•Desenvolvimento Regional
•Mercado e Comercialização de Produtos 
Agroindustriais
•Gestão Econômica e Financeira no Agronegócio
•Políticas Públicas para o Agronegócio no Brasil
•Contratos, Coordenação e Competitividade 
no Agronegócio
•Direito Agrário
•Turismo Rural e Desenvolvimento Local
•Gestão Estratégica e Logística no Agronegócio
•Agronegócio e Sustentabilidade
•Agronegócio e o Consumidor
Atividades Supervisionadas 
•Acompanhar as atividades agrícolas, pecuá-
rias e ambientais da Fazenda
•Visitar e acompanhar o processo produtivo 
das empresas da região

FAZENDA SANGA PUITÃ
A Fazenda Sanga Puitã está localizada no PA-
-DF, zona agrícola de alta tecnologia, a apenas 
70 km de Brasília, centro de decisões e do 
corpo diplomático, capital do Brasil. Desde o 
ano 2000, a Sanga Puitã tem sido cenário ide-
al para receber o corpo diplomático, sempre 
presente nos Dias de Campo que são realiza-

dos mensalmente. Já passaram pela fazenda 
importantes produtores e empresários do 
cenário nacional e internacional, bem como 
mais de 100 delegações de diversos países, 
tornando-a uma vitrine agrícola, tecnológica e 
negocial para o mundo. 
Como parte do projeto de produção de car-
ne de alta qualidade para o mercado interno 
e externo, a Sanga Puitã Bioglobal investe em 
melhoramento genético, sanidade, alimenta-
ção animal de qualidade, capacitação técnica 
e preservação ambiental.

PROJETO BRASIL – AUSTRÁLIA 
Para isso, foram construídas instalações de 
manejo modernas, incluindo laboratório para 
atividades de biotecnologia, que permitem 
a realização de serviços de transferência de 
embriões, coleta e congelamento de sêmen, 
recebimento de material genético importado 
e outras atividades relacionadas à reprodução. 
As benfeitorias existentes permitem abrigar 
projetos de pesquisa com instituições brasilei-
ras e internacionais, por meio de acordos de 
cooperação.
Wilfrido Marques trouxe da Austrália o know-
-how e centenas de embriões de ovinos da 
raça Dorper. Assim, nasceu a Sanga Puitã Bio-
Global, que desenvolve o cruzamento de ovi-
nos das raças Dorper e Santa Inês.
Todo esse trabalho tem contribuído para que 
a ovinocultura no país deixe de ser uma ati-
vidade de subsistência e se firme como uma 
importante cadeia produtiva no Brasil, contri-
buindo ainda mais com a geração de empre-
gos e riquezas no campo.

FAZENDA VALE DO SOSSEGO
Além da pecuária, a agricultura é outra ativi-
dade desenvolvida por Wilfrido Augusto Mar-
ques. Em área contígua à Fazenda Sanga Puitã, 
está localizada a Fazenda Vale do Sossego, que 
também dará suporte às atividades desenvol-
vidas pela Escola Superior do Agronegócio In-
ternacional.
Destinada à produção agrícola, a fazenda 
possui irrigação feita por cinco pivôs centrais, 
além de estrutura de beneficiamento e arma-
zenamento de grãos. Além disso, conta com 
uma moderna fábrica de ração, que atende às 
necessidades da Fazenda Sanga Puitã e de ou-
tros criadores da região.
A propriedade tem projeto para a construção 
de unidade de beneficiamento de sementes 
de milho, sorgo, soja e variedades de capim.
Para atender à demanda, a fazenda con-
ta com uma represa que pode armazenar 
1 milhão de metros cúbicos de água. Essa 
represa faz parte de um corredor de preser-
vação ambiental, com as nascentes e suas 
mata ciliares protegidas e interligadas às re-
servas florestais das propriedades vizinhas. 

Escola Superior de 
Agronegócio Internacional - 

ESAI - Brasília

O aparato tecnológico da Fazenda Sanga Puitã 
e da Fazenda Vale do Sossego tem atraído não 
somente agropecuaristas e empresários da re-
gião e do Brasil, como também a atenção de 
várias delegações do mundo todo. Os visitan-
tes são recebidos para um dia de campo, onde 
podem conhecer o dia a dia das fazendas, bem 
como toda sua estrutura.
A área impressiona por mostrar que é possível 
produzir consideravelmente, levando em con-
ta a sustentabilidade, afinal são duas fazendas 
com propósitos diferentes, mas que se com-
plementam.
Diplomatas de diversas partes do mundo, 
como Alemanha, Angola, Nigéria, Sudão, 
Sri Lanka, Espanha, Portugal, Bélgica, China, 
Camarões entre outros já visitaram o local e 
puderam conhecer como os processos são re-
alizados.
O ex-embaixador da Bélgica, Jozef Smets, 
afirmou: “Realmente esse setor é a base da 
economia brasileira. Para nós diplomatas é 
importante descobrir o potencial desse setor”. 
E completou: “Nós pensamos muitas vezes 
que a região do planalto é seca. É incrível ver 
que tem muita água no subsolo e um poten-

cial agropecuário enorme. Sou representante 
de um país pequeno e modesto, onde não 
temos esse espaço enorme que vocês têm. É 
um grande prazer poder comparar e estudar o 
que o Brasil está fazendo, de modo particular 
neste projeto. Fico impressionado.”
O diplomata e atual secretário-executivo da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP), Francisco Ribeiro Telles, também ficou 
admirado com as fazendas. Segundo ele: “Es-
tas duas fazendas representam de fato aquilo 
que o Brasil tem de melhor”. Para o secretá-
rio, é nítido que as tecnologias usadas são de 
ponta, tanto na parte animal, quanto vegetal. 
Assim, as duas propriedades com diferentes 
propósitos são consideradas pioneiras nesse 
segmento no Brasil, servindo de referência 
para o país e o mundo.

DANIEL CARRARA 
Secretário Executivo do SENAR
Nós montamos uma estratégia que é fazer 
centros de excelência em locais estratégicos 
do país e nesse contexto nós tivemos acesso 
a essa brilhante iniciativa da ESAI (Escola Su-
perior do Agronegócio Internacional), que já é 

um centro pronto, vocacionado principalmen-
te para três áreas: grãos, ovinos e pecuária de 
corte. Ou seja, essa parceria vai antecipar nos-
sas ações em formatos de escola.
Hoje o Brasil é referência mundial no agrone-
gócio, e Brasília é caixa de ressonância da rela-
ção do país com os outros países.
Eu diria que são três grandes ganhos para nos-
sa instituição: primeiro o relacionamento in-
ternacional; segundo: a possibilidade de ver as 
questões práticas em uma propriedade de alto 
rendimento e de alta tecnologia; e terceiro: 
possibilidade de fazer o uso dessa propriedade 
rural em cursos de longa duração.
O grande desafio agora é formar profissionais, 
principalmente jovens, para atender essa de-
manda tecnológica e de gestão e formar técni-
cos para fazer uma grande rede de assistência 
técnica que o SENAR já está participando. Hoje 
já temos cerca de dois mil técnicos em campo, 
quase quarenta mil propriedades assistidas, e 
isso deve aumentar muito nos próximos anos. 
Tenho certeza absoluta que essa parceria vai 
reposicionar o Brasil no cenário do comércio 
internacional.

TRABALHO COM TECNOLOGIA -  A Escola Superior de Agronegócio Internacional, desenvolve projetos avançados visando alimentar com qualidade

AUTORIDADES -  Embaixadores enviados por governantes de vários países, fazem visitas constantes para conhecer “in loco” a Esai em Brasília

INTEGRAÇÃO -  A Escola Superior de Agronegócio Internacional, com sede em Brasília, atrai cada dia mais as atenções de outros países

WILFRIDO AUGUSTO 
MARQUES um homem 
com extraordinária vi-

são estratégica na área 
do direito e no agrone-

gócio internacional

EDUCAÇÃO NO CAMPO



GEORGE SOROS
INVESTE US$ 220 MILHÕES EM 

ORGANIZAÇÕES ANTIRRACISMO

INFLUÊNCIA PROGRESSISTA
O QUE É E QUAIS SÃO OS OBJETIVOS DA OPEN 

SOCIETY, A FUNDAÇÃO DE GEORGE SOROS?

O grupo filantrópico Open Society 
Foundations, do bilionário progres-
sista George Soros, anunciou que vai 
investir US$ 220 milhões (R$ 1,18 
bilhão) em organizações que comba-
tem o racismo nos Estados Unidos.
Deste montante, US$ 150 milhões 
serão destinados a organizações 
selecionadas pelos próximos cinco 
anos. Grupos progressistas que 
estão crescendo agora, como o Black 
Voters Matter Fund (Fundo Eleitores 
Negros Importam), serão beneficia-
dos na ação, assim como entidades 
mais tradicionais, como a Equal 
Justice Initiative (Iniciativa Igualdade 
de Justiça). Os outros US$ 70 milhões 

Nascido na Hungria em 1930, em uma família 
judia, Soros viveu sob o nazismo e o comunis-
mo até se mudar para a Inglaterra, em 1947. 
Depois, se instalou nos Estados Unidos, onde 
vive até hoje. Nunca mais morou na terra 
natal, mas, com o fim do controle de Mos-
cou sobre os países europeus, decidiu que 
era hora de participar ativamente da política 
local – algumas iniciativas tímidas iniciadas 
nos anos anteriores indicavam que havia es-
paço para influenciar os jovens da região. 
Entre o início da década de 1990 e meados 
da década atual, deu certo: Soros bancou os 
estudos de dezenas de jovens, de feminis-
tas e ambientalistas a militantes de grupos 
pró-democracia, que seguiram para países 
ocidentais, em especial a Inglaterra, a fim de 
cursar faculdade. Muitas dessas lideranças 
conduziram as chamadas revoluções colori-
das, que levaram líderes pró-Ocidente ao po-
der na Ucrânia, na Eslováquia, na Iugoslávia e 
na Geórgia (onde Alexander Lomaia, diretor 
executivo da fundação no país, se tornou fun-
cionário do gabinete do governo). Por volta 
de 2010, a fundação chegou a reduzir o fi-
nanciamento no Leste Europeu. Considerava 
que sua missão, a de orientar essas nações 
no caminho da democracia, estava cumprida. 
 
REAÇÕES EM SÉRIE
Tudo mudou rapidamente no momento em 
que governantes à direita assumiram o po-
der em diferentes nações da região. Na Hun-
gria, em especial, George Soros se tornou 
persona non grata. Em 2018, sua fundação, 
que apoia 46 diferentes grupos na Hungria, 
transferiu seu escritório local para Berlim. 
O investidor se tornou o maior alvo declara-
do do primeiro-ministro Viktor Orbán, que 
critica a interferência da Open Society nos 
assuntos locais, em especial a política local 
anti-imigração — a entidade americana de-
senvolve um forte trabalho em defesa de 
imigrantes que chegam à Europa principal-
mente a partir da África e do Oriente Médio. 
Curiosamente, na juventude, Orbán cursou a 
Universidade Oxford com uma bolsa de Soros. 
“As fundações têm um grande poder, exercido 
de várias formas, como financiando organiza-
ções e movimentos progressistas e influencian-
do a cultura política local através da mídia, de 
bolsas para pesquisadores acadêmicos e para 
programas universitários, além de cooptando 
ativistas”, afirma Joan Roelofs, professora de 
ciência política do Keene State College, em New 

serão destinados para apoiar mu-
danças no policiamento e na justiça 
criminal e disponibilizar estágios e 
treinamentos políticos para jovens.
Reconhecemos que a luta para 
desmantelar o racismo sistêmico é 
contínua; existe desde os primórdios 
da república até os dias atuais e está 
incorporado em todos os níveis de 
governo e em nossos sistemas penais 
e judiciais”, disse o presidente da 
Open Society, Patrick Gaspard. “Mas 
o aumento de poder das pessoas 
que saíram às ruas para exigir que 
esta nação faça melhor - pessoas de 
todas as idades, de todas as origens 
e em todos os cantos deste país - dá 

Hampshire, a autora de Foundations and Pu-
blic Policy: The Mask of Pluralism (“Fundações 
e Políticas Públicas: A Máscara do Pluralismo”). 
No caso específico da entidade criada por 
Soros, diz a professora, “é especialmente no-
tável por seu objetivo de provocar mudan-
ças diretas em todo o mundo”, em grande 
parte, “criando grupos dedicados a praticar 
jornalismo supostamente independente”. 
A Open Society tem esse nome por influência 
do filósofo Karl Popper, de quem Soros foi aluno 
na Inglaterra. O livro de Popper Open Society 
and Its Enemies (“Sociedade Aberta e Seus Ini-
migos”), publicado em 1945, argumenta que 
as sociedades só se desenvolvem em contex-
to de governança democrática, liberdade de 
expressão e respeito aos direitos individuais. 
A instituição leva adiante o conceito de “socie-
dades abertas” e atua de forma a estimular a 
participação política de minorias. Em 2017, o 
investidor transferiu para a instituição US$ 18 
bilhões dos US$ 25,2 bilhões que compõem 
sua fortuna, um sinal claro de que, aos 89 anos, 
ele deixará a Open Society como seu maior le-
gado. Com essa doação, Soros já alcançou um 
total de US$ 32 bilhões doados para a entida-
de. Parte de todo esse dinheiro, aliás, veio de 
um forte movimento de especulação financeira 
movido por Soros contra o Banco da Inglaterra, 
em 1992 — o investidor lucrou US$ 1 bilhão. 
 
LEGADO POLÊMICO
Na verdade, desde 1979 Soros atua fornecen-
do bolsas de estudo para estudantes do Leste 
Europeu, e também para estudantes negros da 
África do Sul, que não tinham acesso à educa-
ção superior em tempos de apartheid. Na Hun-
gria, suas primeiras ações, ainda que tímidas, 
começaram em 1984, quando ele firmou uma 
parceria com a Academia Húngara de Ciências. 
Soros chegou a incentivar grupos pró-demo-
cracia na China, em 1986, mas suas ações fo-
ram limitadas depois do Massacre da Praça 
da Paz Celestial, em 1989. Em 1991, Soros fi-
nanciou a criação da Universidade da Europa 
Central, com campi em Viena e Budapeste e 
dotação orçamentária de US$ 800 milhões. 
Mas foi com a formalização da instituição, 
em 1993, que ele organizou e ampliou suas 
ações, hoje organizadas em escritórios instala-
dos em 37 países, de onde partem ações que 
alcançam cidadãos de mais de 120 nações. 
Suas ações são alvo de críticas duras, não só 
na Hungria. Na Romênia, por exemplo, assim 
como na Rússia, na Tailândia e na Indonésia, o 

esperança a todos nós”.
Desde a morte do afro-americano 
George Floyd por um policial, em 
maio, as questões raciais nos EUA 
ganharam relevância no debate polí-
tico do país e serão um dos principais 
assuntos na corrida eleitoral deste 
ano entre Donald Trump e Joe Biden.

investidor também é duramente criticado, tan-
to pela especulação financeira agressiva que 
realiza quanto pelas ações de sua fundação. 
O governo russo baniu a fundação do país em 
2015, alegando que ela representa um “risco 
para a segurança e a ordem constitucional”. 
Em novembro passado, o grupo fechou seus 
escritórios em Istambul e Ancara, na Turquia. 
Soros é também conhecido por defender gru-
pos separatistas, como Kosovo, na Repúbli-
ca Turca do Chipre do Norte e Somalilândia. 
Nos Estados Unidos, onde Soros é um dos prin-
cipais financiadores do Partido Democrata, o 
nome do investidor é constantemente relacio-
nado a quaisquer grupos de minorias e de am-
bientalistas — o boato mais recente envolve o 
nome da ativista adolescente Greta Thunberg, 
cuja entidade não recebe doações formais da 
Open Society. Recentemente, o grupo vem 
dando atenção especial a iniciativas de regula-
mentação dos imigrantes que vivem em terras 
americanas, e também a grupos de apoio à re-
gulamentação do uso de maconha medicinal. 
 
BOLSA PARA ESTUDANTES E 
OUTROS SETORES DA SOCIEDADE
A Open Society é a segunda maior organização 
privada de filantropia do mundo, atrás apenas 
da Fundação Bill and Melinda Gates. A institui-
ção tem por norma não doar mais do que o equi-
valente a um terço do orçamento das organiza-
ções não-governamentais que recebem ajuda 
— o objetivo declarado é evitar que os grupos 
se tornem independentes do dinheiro de Soros. 
O orçamento total de 2019 é da ordem de US$ 
1,08 bilhão, sendo 27% do valor dedicado a 
grupos que defendem a prática democrática 
e os direitos humanos, 20% para governança, 
16% para a educação e 13% para movimen-
tos contra a discriminação. Práticas de jor-
nalismo e informações ficaram com 5%. Os 
Estados Unidos recebem 17% das doações, 
que são focadas, em especial, em grupos que 
defendem a reforma do sistema de justiça 
criminal. Lembrando que, segundo a legis-
lação americana, a dedução de imposto de 
renda para fundações é da ordem de 30%. 
O nome no plural, Open Society Foundations, 
faz referências aos subgrupos da fundação, di-
recionados para diferentes regiões do globo. 
Uma divisão, por exemplo, atende América La-
tina e Caribe. No Brasil, já receberam doações 
da instituição americana a ONG Anis Bioética e 
o site Quebrando o Tabu, entre outras mais de 
50 instituições, incluindo a Mídia Ninja, a Agên-
cia Pública, o Movimento Viva Rio, o Instituto 
Fernando Henrique Cardoso e o Instituto Igara-
pé, além da Fundação Marielle Franco.

O investidor George Soros, criador da Open Society| Foto: Divulgação – Fonte Gazeta do Povo

Em dezembro de 1991, a União Soviética chegou ao fim. Apenas 17 meses depois, 
em abril de 1993, o investidor George Soros criou sua fundação, a Open Society. 
O objetivo era claro: levar os costumes ocidentais aos países do Leste Europeu. 
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“O TRABALHO REMOTO VEIO PRA FICAR”, 
diz presidente do TST 

“O trabalho remoto veio pra ficar”, é o que 
diz a presidente do Tribunal Superior do Tra-
balho (TST), Maria Cristina Peduzzi, que foi a 
entrevistada do programa Impressões, da TV 
Brasil.
Pesquisa realizada pela consultoria Betania 
Tanure Associados (BTA) mostra que 43% 
das empresas privadas passaram a adotar o 
trabalho remoto durante a pandemia, sendo 
que 60% dos funcionários destas empresas 
estão trabalhando de casa.

Embora o trabalho remoto esteja fora do al-
cance da Consolidação de Leis Trabalhistas 
(CLT), a ministra alerta que “é muito impor-
tante que tanto o empregado quanto o em-
pregador busquem ter, cada um a seu modo, 
provas de que o trabalho está sendo realiza-
do no período de oito horas”, que é a jornada 
padrão estabelecida pela Constituição. “Ape-
sar de haver flexibilidade, o empregado não 
pode trabalhar 18 horas por dia. Se ele fizer 
isso e comprovar, terá direito a horas extras”, 

explica. A presidente do TST vê como uma 
vantagem do trabalho remoto a compatibili-
zação da redução de custos para o emprega-
dor com a flexibilidade e otimização do tem-
po para o empregado. Maria Cristina lembra 
também que mais de 20% dos acidentes de 
trabalho ocorrem no percurso entre a casa 
do trabalhador e a empresa. Se as pessoas 
não precisarem se deslocar para trabalhar, a 
expectativa, segundo a ministra, é a redução 
deste tipo de acidente.
Mesmo antes da pandemia, o mundo do tra-
balho já vinha sofrendo transformações, que 
a ministra atribui à quarta revolução indus-
trial. O conceito desenvolvido pelo alemão 
Klaus Schwab diz respeito a uma mudança 
de paradigma devido à automatização de di-
versas esferas da vida. Ela cita como exemplo 
o surgimento dos motoristas que trabalham 
por meio de plataformas na internet.
“Alguns mecanismos precisarão ser estabele-
cidos para disciplinar essas novas formas de 
trabalho que vão surgir não necessariamente 
sob o vínculo do emprego”, opina. 
Para a ministra, “temos que preservar o hu-
mano, não necessariamente o emprego”.
O crescimento do teletrabalho é um fenôme-
no marcante da pandemia, mas a principal 
demanda do TST nos últimos meses tem rela-
ção com as demissões. A rescisão contratual 
é o motivo do maior volume de ações que 
chegam à justiça do trabalho. Mas, de acordo 
com a ministra, mais da metade dos casos é 
resolvida por meio de acordos prévios e não 
vira processo.
Em segundo lugar, estão as ações que pedem 
a distribuição obrigatória de equipamentos 
de proteção individual (EPIs) para profissio-
nais da saúde. Entidades que representam 
trabalhadores da área também têm recorrido 
ao judiciário para ter prioridade no acesso 
aos testes de covid-19.

Mesmo antes da pandemia, o mundo do trabalho já 
vinha sofrendo transformações, que a ministra atribui 
à quarta revolução industrial.

Imagem: Giovanna Bembom/TST

Da Agência Brasil

A PRESIDENTE DO TST - Maria Cristina Peduzzi, foi a entrevistada do programa Impressões, da TV Brasil, no domingo 12 de julho, às 22h30
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COMO TOMAR 
VINHO SEM 
TER MEDO DOS 
OLHARES DE 
DESAPROVAÇÃO 
DOS EXPERTS
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.

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-
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.

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

DICAS
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ENTREVISTA
C. Não dá para responsabilizar ninguém. Não 
existe nenhuma perspectiva. O Estado tem 
que transmitir confiança e eu, estando no 
Estado, tenho que transmitir confiança. Tem 
uma série de reivindicações que a gente está 
tentando acalentar de alguma forma, levar ao 
governo, para ver como a gente pode ajudar, 
mas é complicado.
 
“Quando cai geada, o agricultor muitas ve-
zes é beneficiado com alguma dotação, al-
guma ajuda a fundo perdido. Um trator que 
vai pagar em 5 a 10 anos. A gente vê muita 
ajuda para a agricultura e não vê para o tu-
rismo”.           João Jacob Mehl, empresário

Por enquanto, o senhor está mais colecio-
nando reivindicações do que enxergando 
soluções?
J. Mehl - Junto com o Sebrae, como disse, 
criamos um plano de recomeço. Esse plano 
vai ser regional, não poder passar de 100 a 
150 km da região. Costuma-se dizer que o 
parnanguara não conhece a Ilha do Mel, o 
carioca não conhece o Cristo Redentor. Mas 
os pontagrossenses, muitos não conhecem 
Vila Velha, não conhecem Witmarsum, não 
conhecem Carambeí, não conhecem o Guar-
telá, não conhecem Prudentópolis, e são be-
lezas fantásticas que estão ao redor. Nós te-
mos que incentivar esse tipo de coisa. Existe 
uma infinidade de espaços espetaculares ao 
redor de Londrina, e vamos ter que mostrar 
isso, vai caber à Paraná Turismo mostrar isso, 
apresentar um projeto viável. Conseguir algu-
ma facilitação para que a pessoa possa com-
prar com preços melhores e em condições 
melhores de pagamento. Existem projetos de 
se incluir funcionários públicos. Temos 300 
mil, por que não oferecer alguma condição 
para eles visitarem o Paraná?
 
No caso do funcionário público, seria em-
préstimo consignado?
J. Mehl - Alguma coisa. Estamos estudando 
junto com a Fazenda, junto com o Invest Pa-
raná, de repente até com a Nota Paraná, para 
que o turismo seja beneficiado. Para que essa 
recuperação demore menos do que está pre-
visto, temos que tentar antecipar esse retor-
no de alguma forma.

Do jeito que as coisas estão hoje, são só pla-
nos? Dá para retornar alguma coisa sem a 
pandemia ter arrefecido ainda?

J. Mehl - Não tem como, lamentavelmente 
não tem. A expectativa é que lá por mea-
dos de setembro a gente possa lançar algu-
ma coisa.  Não imagino antes disso. A curva 
tem que começar a descer. Sempre digo 
que a preocupação é dar confiança à popu-
lação também. Por que não é dentro de um 
restaurante que a pessoa vai adquirir a do-
ença. Tenho visto garçom de máscara, com 
luva, as mesas higienizadas, todo o cuidado 
necessário, os hotéis da mesma forma, a hi-
gienização mais perfeita, os protocolos todos 
cumpridos. Mas o povo não acredita ainda 
nisso. O povo está desesperado. Abriram 
os shoppings, não tinha ninguém dentro do 
shopping. Tem coisas que é preciso ver como 
fazer. Não sei como. Não tenho a fórmula. 
 
Os shoppings abriram numa expectativa de 
que a situação estivesse sob controle, mas 
a pandemia voltou a acelerar. Seria funda-
mental esperar os números arrefecerem?
J. Mehl - Sem dúvida, mas acho que tem 
que mudar um pouquinho. Eu não acredito 
nos números, eu não acredito. De 200 que 
faleceram aqui, provavelmente 150 tinham 
outras doenças. Morreu outro dia um amigo 
meu de câncer, ele estava terminal, mas ad-
quiriu Covid nos últimos dias, e a morte dele 
foi computada no coronavírus. Entendo que 
temos números que não são bem corretos, 
sabe? Isso daí também assusta. Daqueles que 
tinham outras doenças, não poderia ser res-
ponsabilizada a Covid.
 
É fundamental que quando a pessoa vá a 
uma agência de viagem, ela receba também 
a oferta do estado, e não só a oferta de Dis-
ney, Lisboa, Paris. Que receba a oferta de 
visitar Foz do Iguaçu, Prudentópolis, Angra 
Doce, ali na divisa com São Paulo.
 
Até setembro é juntar os cacos e contar os 
mortos e feridos?
J. Mehl - As empresas que têm capacida-
de de suportar vão ser os heróis da década. 
Quem não tem capacidade, quem paga alu-
guel caro, quem não conseguiu acertar com 
seus funcionários, vai ter dificuldade de se re-
cuperar, com certeza. Vejo empresários com 
folha de R$ 10 milhões. É complicado, como é 
que vai suportar isso? Tem reserva, faz acerto 
com os funcionários no Ministério do Traba-
lho, mas suporta quanto tempo? Três, quatro, 
cinco meses? É triste.

Mas quando voltar, a estratégia será forta-
lecer o turismo regional?
J. Mehl - Nenhuma dúvida. A abertura inicial 
tem que ser assim. Não vamos ter voos, nin-
guém vai poder sair daqui, outros países es-
tão fechados para nós. Então, efetivamente, 
temos que começar visitando nossas proximi-
dades. No começo vai ser de carro, com pou-
ca gente, não vamos ter excursões de ônibus. 
A recuperação vai ser dessa forma, bem lenta 
mesmo, mas é a maneira que temos para nos 
recuperar. A maioria das empresas reduziu o 
quadro de funcionários. As que se mantive-
rem vão ter menos gente, vão receber menos 
turistas também, será tudo muito lento.

 
UM PARANÁ RICO E ATRATIVO

É fundamental que quando a pessoa vá a 
uma agência de viagem, ela receba também a 
oferta do estado, e não só a oferta de Disney, 
Lisboa, Paris. Que receba a oferta de visitar 
Foz do Iguaçu, Prudentópolis, Angra Doce, ali 
na divisa com São Paulo. Nós temos tantas 
coisas. No ano passado eu enlouqueci, visi-
tei 71 municípios, e me apaixonei mais ainda 
pelo meu estado de tanta coisa bonita que 
tem. E o paranaense tem que conhecer. Num 
mês você não vê tudo. A região de Porto Rico 
é maravilhosa, você entra num rio em que 
enxerga o fundo. Em Angra Doce, em Carló-
polis e Ribeirão claro, a represa de Chavantes 
é maravilhosa. Tem dois resorts que você não 
imagina que teria dentro do Paraná, de pri-
meiríssima classe.

 
 

FOZ DO IGUAÇU É UM 
MODELO PARA SEGUIR

Antes era cidade de um dia só, você ia lá, via 
as Cataratas e ia embora. Hoje você fica uma 
semana, os resorts mais lindos do Brasil estão 
lá. O Mabu, o Bourbon, o Recanto Cataratas, 
Wish, o Rafagnin e outros com alta qualida-
de. E tem Parque das Aves, museu de cera, 
macuco safári, bar do gelo, uma infinidade de 
atividades. Isso quem fez? Não foi o estado. O 
governo federal tinha que fazer o aeroporto, 
está terminando agora. Tínhamos que fazer 
a duplicação das estrada, não duplicamos. E 
Foz, para mim, na hora que liberar o cassino, 
será a nossa Las Vegas. E isso quem fez acon-
tecer não foi o estado. Quem construiu aque-
las Caldas Termal de Jurema, uma coisa espe-
tacular, foram os empresários. Que investem 
milhões para dar o lazer.

O empresário João Jacob Mehl foi duplamen-
te atingido pela pandemia do coronavírus. 
Ele não pegou a doença, mas a pandemia 
pegou seus negócios. No campo pessoal, ele 
demitiu 25 funcionários e fechou em junho 
as atividades do buffet de eventos Ilha do 
Mehl, que mantinha há 43 anos em Curitiba. 
À frente da autarquia Paraná Turismo, as do-
res de cabeça não têm sido menores. No iní-
cio da pandemia, criou um grupo de trabalho 
intersetorial – com representantes de bares, 
hotéis, restaurantes e empresas de eventos – 
que, apoiado pelo Sebrae, desenvolveu um 
plano de retomada do turismo. O projeto, no 
entanto, se mantém em stand-by. “Não pode-
mos lançá-lo, enquanto essa curva não des-
cer, não adianta lançar nada, será inócuo”, la-
menta. Em entrevista à Gazeta do Povo, Jacob 
Mehl adianta alguns aspectos desse plano 
que espera implementar a partir de setembro 
e que, necessariamente, deverá fomentar o 
turismo regional, já que “ninguém vai poder 
sair daqui, os outros países estão fechados 
para nós”. E não só por isso. “No ano passa-
do eu enlouqueci, visitei 71 municípios e me 
apaixonei mais ainda pelo meu estado de tan-
ta coisa bonita que tem. E o paranaense tem 
que conhecer”, recomenda.
 
O senhor encerrou um negócio de mais de 
40 anos. Como vê este momento, no campo 
pessoal e em sua atuação no setor público?
JOÃO JACOB MEHL - No campo pessoal, 
tenho consciência de que agi corretamen-
te. Tenho cinco filhas, nenhuma quis tocar o 
meu negócio. Em minha idade não vou ficar 
até de madrugada, por que as festas são até 

de madrugada sempre. E eu não tinha recur-
sos para manter o buffet fechado por oito 
a dez meses. Aguentei março, abril, maio e 
junho. Não tinha mais condições, tive que fe-
char. Eu tinha um grupo grande de clientes, 
com festas marcadas que foram canceladas. 
Tínhamos festas para o ano que vem. Esta-
mos devolvendo gradativamente para nossos 
clientes. Essa é a minha situação pessoal, não 
tem volta. Quanto aos funcionários, estou 
fazendo acerto. Tinha funcionário comigo há 
35, 40 anos. Eram 25, fui reduzindo, estava 
com 12 agora. São mais de R$ 300 mil para 
acertar com esse pessoal.
 
No setor público, como afetou seu trabalho 
na presidencia da Paraná Turismo?
J. Mehl - A primeira atitude nossa, de gover-
no, foi planejar o recomeço. Desde março co-
meçamos um trabalho de recuperação, a Pa-
rana Turismo se uniu à Invest Paraná, depois 
trouxemos para dentro o G5, que é a entida-
de que agrega todas as entidades de trading 
de turismo, e fomos ao Sebrae. Elaboramos 
um projeto de turismo regional, mas é com-
plicado, mas não podemos lançá-lo porque 
enquanto essa curva não descer, não adianta 
lançar nada, será inócuo.
Estamos trabalhando com o Sebrae para 
de alguma forma reeducar as agências de 
viagens do interior, porque as agências nor-
malmente vendem pacotes para fora do Pa-
raná. Querem vender o Nordeste, a Europa, 
os EUA. E precisamos nesse momento que 
elas sejam mais receptivas, mostrem o que 
o Paraná tem. E o Paraná tem muita coisa. 
Nesse primeiro ano de gestão, conquistamos 

todos os prêmios imagináveis. Foi o estado 
que mais cresceu no turismo, dito pelo IBGE, 
batemos recorde (de visitação) no Museu do 
MON, na descida de trem para Morretes, no 
Parque das Aves, na visitação a Itaipu e as 
Cataratas. São cinco recordes fantásticos. O 
Ministério do Turismo distribuiu 25 prêmios 
aos melhores projetos turísticos do Brasil, e 
o Paraná levou sete. Quatro com Foz do Igua-
çu e três com Guarapuava. Estávamos num 
boom turístico maravilhoso, e, de repente, 
começamos com esse sofrimento.

A GENTE NÃO SABE POR ONDE COMEÇAR. 
Num momento tão difícil, em que todos os 
empresários estão pedindo, onde está o di-
nheiro? Você citou minha empresa, quando 
eu precisei de dinheiro, os bancos que eu pro-
curei me pediram uma estimativa de receita 
dos últimos meses. Eu não tinha receita ne-
nhuma. Não havia possibilidade de apresen-
tar qualquer volume de arrecadação, se ela 
estava fechada. Não tinha qualquer direito a 
crédito, consequentemente. E escuto todo 
mundo se queixar da mesma forma. Quando 
cai geada, o agricultor muitas vezes é benefi-
ciado com alguma dotação, alguma ajuda a 
fundo perdido. Um trator que vai pagar em 
5 a 10 anos. A gente vê muita ajuda para a 
agricultura e não vê para o turismo. Portugal 
tem quase 30 milhões de visitantes estran-
geiros por ano, Cancun tem 20 milhões, e 
nós, num país continental desses, com tanta 
beleza, não passamos de 5 a 6 milhões. Isso 
é um trabalho que tem que ser feito com os 
governos, com o federal, principalmente, en-
xergando que tem que investir para que o tu-
rismo seja mostrado efetivamente. O Ratinho 
fez uma coisa maravilhosa, temos uma tele-
visão, isso é único do país, que produz o dia 
inteiro imagens do Paraná. A gente recebe 
constantemente elogios a esse trabalho, as 
pessoas não imaginavam tudo o que o Paraná 
tem. Mas ainda assim é pouco, em função do 
que nós estamos passando.
 
Quanto ao impacto econômico, as empre-
sas do setor vão suportar?
J. Mehl - Acredito que empresários não vão 
aguentar muito tempo. Vamos ter perto de 
30% das empresas fechadas brevemente. 
Não há como suportar. Por que a nossa cur-
va não desce? Alguém tem que explicar. No 
mundo inteiro a curva sobe e desce. Mas aqui 
no Brasil a curva subiu e continua no mesmo 
nível. Alguém pode hoje conseguir emprésti-
mo para manter empresa aberta por quanto 
tempo? Existe dinheiro a fundo perdido? Não 
existe. Eu não quis pegar dinheiro de banco 
para manter minha empresa aberta porque 
não tinha perspectiva de reabertura. Eu fazia 
eventos, fazia festas. Eventos, nesse ano, difi-
cilmente voltaremos a tê-los. Acho muito difí-
cil a situação de todo o conjunto, transporta-
dores, agentes de viagem, guias de turismo. 
Muitos guias vão deixar de trabalhar com 
turismo. Nós temos 1.750 guias no Paraná e 
90% tá passando fome. Estão pedindo cesta 
básica para poder se manter. Isso é terrível. É 
uma situação que não dá para culpar A, B ou 

TURISMO & EVENTOS
Nordeste, Europa, EUA? Pandemia vai 

“obrigar” paranaenses a descobrir o Paraná
por Marcos Tosi Fonte: Gazeta do Povo

JOÃO JACOB MEHL - é diretor-presidente da Paraná Turismo| foto Arquivo pessoal



Cataratas fazem de Foz do 
Iguaçu a terceira cidade mais 

procurada para eventos no Brasil
Ranking aponta a cidade paranaense atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro 

entre as mais procuradas para congressos e convenções

A grandiosidade das Cataratas do Iguaçu e a 
fama como uma das Sete Maravilhas Natu-
rais do Mundo fizeram com que Foz do Igua-
çu, na região oeste do Paraná, se tornasse 
a terceira cidade mais procurada do Brasil 
para sediar congressos e convenções inter-
nacionais. É o que aponta o ranking anual da 
International Congress and Convention Asso-
ciation (ICCA) divulgado recentemente.
De acordo com o levantamento, Foz ficou 
atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro 
na preferência dos organizadores de eventos 
internacionais. A cidade ultrapassou Brasília 
na comparação com dados do ano anterior.
“A cidade está sendo divulgada internacio-
nalmente como um dos principais destinos 
brasileiros de eventos e lazer” diz o secre-
tário de turismo de Foz, Gilmar Piolla. E as 
Cataratas são o principal motivo, já que 
muitos participantes do congresso acabam 
estendendo a permanência na cidade para 
conhecer as quedas d’água.
É o chamado “Bleisure”, prática que já al-
cança 49% dos viajantes executivos segundo 
pesquisa do portal Booking.com. Em nota, o 
gerente de eventos do Visit Iguassu, Alexan-
dre Jung, informou que os maiores 15 eventos 
internacionais realizados em Foz levaram 25 
mil pessoas. O impacto econômico destes even-
tos alcançou R$ 10 milhões.

ALÉM DAS CATARATAS
Apesar de as Cataratas serem o principal cha-
mariz para o turismo tanto de lazer como de 
negócios, a cidade de Foz do Iguaçu também 
oferece outros roteiros para os participantes 
de feiras e congressos. A visita ao cassino de 
Puerto Iguazu, por exemplo, e as compras 
em Ciudad del Este são outros programas 
procurados pelos executivos.
Há ainda o maior museu de cera do país, com 
um acervo de 70 estátuas em tamanho real 
de personalidades como os papas João Paulo 
II e Francisco, Homem Aranha, Madonna, en-
tre outros. O Museu Dreamland faz parte do 
complexo turístico Park Show, que inclui ou-
tras atrações como o Vale dos Dinossauros e 
o acesso fácil ao Parque Nacional do Iguaçu.

DE OLHO NOS CHINESES
O próximo público alvo de Foz do Iguaçu é a 
China, mercado milionário que ainda é mui-
to concentrado no turismo interno. Na últi-
ma semana, uma comitiva da cidade esteve 
na feira Beijing International Fair for Trade in 
Services, mostrando o potencial de Foz para 
serviços e investimentos.
Piolla conta que “a maior agência de viagens 
offline do país, a China Internacional Travel 
Service (CITS), anunciou que vai lançar paco-
tes turísticos para Foz do Iguaçu. O primeiro 

será para o Festival da Lua Cheia, quando 
ocorre um dos mais tradicionais feriados do 
calendário chinês”.
O evento será realizado na última semana 
de setembro em Foz, com atrações artísticas 
dos dois países e transmissão ao vivo pela 
rede de televisão estatal chinesa. Ainda há 
uma segunda agência do país com planos de 
trazer turistas para o Brasil, a Tuniu.

CONGRESSOS NA AMÉRICA LATINA
O ranking da associação também apontou 
que o Brasil ocupa o primeiro lugar entre os 
países da América Latina na preferência para 
a realização de grandes eventos internacio-
nais. 
Por outro lado, a América Latina tem apenas 
a cidade de Buenos Aires entre as 20 mais 
procuradas do mundo para a realização de 
congressos e convenções. A capital argentina 
ocupa a 11ª posição, com 131 eventos reali-
zados em 2019.
O ranking é liderado por Barcelona, Paris, 
Viena e Berlin. Segundo o ICCA, a lista é pra-
ticamente a mesma desde 2015, apenas al-
ternando as primeiras colocações.

TURISMO
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Após meses desempregada, catarinense 
monta rede de R$ 4,5 milhões

Depois de terminar o ensino médio, Barbara 
Pavesi fez carreira como vendedora. Mas, o 
trabalho repetitivo numa loja de roupas co-
meçou a cansá-la. Levou três anos, depois 
que decidiu mudar de ares, para pedir as 
contas. Em pleno início de crise econômica, a 
catarinense se deparou com o desemprego. 
Sem alternativa, decidiu que ia vender do-
ces. Três anos depois, a ex-vendedora estaria 
no comando de uma rede com faturamento 
na casa dos R$ 4,5 milhões.
Quando saiu do emprego, Barbara conta que 
"tentou de tudo: telefonista, secretária". 
Mas simplesmente não achava vaga nenhu-
ma na cidade de Brusque, no Vale do Itajaí, 
em Santa Catarina, onde mora. As poucas 
alternativas que encontrou pagavam menos 
da metade de seu antigo salário. 
Sem saber a quem recorrer, a jovem investiu 
todas as suas economias — R$ 70 — em in-
gredientes para fazer doces. Ela tinha apren-
dido três receitas (brigadeiro comum, de li-

mão e palha italiana) com uma tia de Minas 
Gerais, que estava de passagem pela cidade.
Barbara levou duas horas para vender todos 
os docinhos, no Centro da cidade. Faturou 
R$ 240. "Ali eu já tive uma mentalidade em-
preendedora e reinvesti tudo. No dia seguin-
te fiz R$ 1,2 mil", conta a empresária. Logo 
ela começou a aceitar encomendas de festa 
e passou a ganhar dinheiro com a venda de 
doces.

DE DOCEIRA PARA EMPRESÁRIA
O ponto de virada da Barbara "doceira" para 
a "empreendedora" veio em 2015. Numa 
tarde, andando pelas ruas, ela notou que a 
cidade não tinha nenhuma cafeteria do tipo 
"gourmet". Barbara resolveu abrir a primei-
ra, com o dinheiro arrecadado das encomen-
das de doces.
Polo têxtil, Brusque tem pouco mais de 100 
mil habitantes e uma atividade econômica 
intensa. A cidade conta, por exemplo, com 
shoppings e lojas voltadas para o atacado de 
roupas, que recebem clientes do Brasil todo. 
E "tem cafeterias, mas nenhuma do tipo 
gourmet", conta a empresária. 
Barbara inaugurou a Petite Amie Brigaderia 
e Café Gourmet em agosto de 2015. O suces-
so foi ligeiro. Em 30 dias teve que dobrar o 
espaço do salão, de 15 para 40 lugares. Os 
brusquenses compraram a ideia. 
Nos meses seguintes, de tanto ouvir dos 
clientes que "nossa, seu café parece uma 

franquia!", Barbara resolveu tomar um próxi-
mo passo. Contratou uma consultoria de ne-
gócios e resolveu se abrir para o franchising.

MODELO DE FRANQUIA
Não foi simples. Além de moldar toda a par-
te burocrática da franquia (como modelos de 
contrato), Barbara teve que repensar toda a 
parte gastronômica da loja. 
Produzir doces para consumo imediato é 
uma coisa. Produzir em escala industrial e 
manter o padrão de qualidade e receitas em 
lojas do país todo, é outra, bem diferente. 
Barbara estudou o processo de congelamen-
to dos alimentos e recriou suas receitas de 
para que os alimentos fossem todos produ-
zidos numa fábrica, em Brusque, e chegam 
90% prontos na loja. 
A primeira unidade de franquia foi inaugura-
da em 2017, em Blumenau, próximo da fron-
teira com o Paraná. As duas lojas e a fábrica, 
juntas, passaram dos R$ 4,5 milhões de fatu-
ramento, naquele ano e continua crescendo. 
A Petite Amie abriu sua primeira unidade 
fora de Santa Catarina, na cidade de Brasília.
A experiência de mandar os produtos para 
o Distrito Federal animou a empresária, que 
comprovou que é possível trabalhar com lon-
gas distâncias, enviando os produtos quase 
prontos. "O que diminui o tempo e aumenta 
a rentabilidade do franqueado", diz ela.

Barbara Pavesi 
criou, em 2015, a 
Petite Amie, primeira 
“cafeteria gourmet” 
de Brusque (SC)

SUPERAÇÃO

por Gazeta do Povo



Entramos hoje no universo da empresária 
Maria Geneusa Ióris, proprietária da Linge-
rie & Cia,  uma loja moderna e sofisticada no 
centro de Cascavel na rua Antônio Alves Mas-
saneiro, 159. Há 29 anos, Geneusa trabalha 
com a moda íntima feminina e masculina,  e 
a moda praia que ocupa um espaço perma-
nente na loja, para atender as suas clientes, 
em qualquer época do ano, oferecendo as 
melhores marcas do mercado brasileiro.
Geneusa é casada com Cesar Ióris, e tem 
um filho chamado Andre Luiz. Desde nova 
despertou o seu lado empreendedor,  ten-
do como inspiração o seu pai que sempre 

trabalhou com o comércio. Muito deter-
minada, queria abrir um negócio próprio. 
Pesquisando, identificou um nicho de mer-
cado, encontrou na moda íntima uma gran-
de oportunidade, pois haviam poucas lojas 
especializadas neste setor. Com grandes 
perspectivas em Dezembro de 1990 abriu 
sua primeira loja com 30m2 dentro de uma 
galeria. No início a loja trabalhava apenas 
com a linha íntima, mas para atender as ne-
cessidades de suas clientes,  agregou a linha 
praia ampliando assim o leque de produtos 
oferecidos pela loja. 

Com o mercado em crescimento e sua visão 
de empreendedora, em Novembro de 1999, 
Geneusa mudou sua loja para o endereço 
atual, mais bem localizado, com um espaço 
de 60m2. Já estabelecida no mercado, mas 
sempre preocupada em oferecer maior co-
modidade e conforto para suas clientes, em 
2016, ampliou a loja para 180m2, e reestru-
turou para um novo layout e um design mo-
derno, transformando-a num espaço luxuo-
so, onde já trabalhava com a linha completa 
de moda íntima e  trouxe algumas marcas ex-
clusivas na linha praia, como Lenny, Vix, So-
fia, além de outras marcas de renome como 
a Cia Marítima, Água doce, Água de coco.

VISÃO DO MERCADO ATUAL
Segundo Geneusa, “a moda íntima, é um 
mercado estável, apesar de todas as fases 
da economia no Brasil.  O importante é estar 
atenta as oportunidades, e seguindo umas 
das tendências que tem crescido muito no 
mercado, abrimos em 2017 uma loja Outlet 
de moda íntima, na Rua Antônio Alves Mas-
saneiro, 244, com marcas diferenciadas para 
atender a um outro nicho de mercado”.

SER EMPRESÁRIA NUMA ÉPOCA DE CRISE
“Nas épocas de crise, sempre busquei a ino-
vação. Apesar da crise política que o país 
está passando, acredito no potencial do 
Brasil, e nas mudanças que irão ocorrer para 
melhor”.

UMA EMPREENDEDORA DE SUCESSO
“Acredito que muito trabalho, dedicação, e 
amar o que faz. A nossa equipe são os pilares 
da  loja, por isso, sempre incentivo e ofereço 
cursos de capacitação, para qualificar toda a 
equipe, para que com isso  as clientes rece-
bam um atendimento de qualidade”.

Maria Geneusa Ióris

Foto por Guilherme Viera

GENEUSA IÓRIS
FELIZ NO UNIVERSO EMPRESARIAL 
E NO COMANDO DA LINGERIE E CIA

CAFÉ &
ELAS

Julia Inomata
juliainomata@hotmail.com

Empresária Destaque!

Julia e Julia Modas
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SERHS Natal Grand hotel & Resort , localizado 
na Via Costeira, em Natal, anuncia reabertura 
para o dia 01 de setembro. Continuará ofere-
cendo as melhores experiências em hospeda-

SERHS RESORT reabre em 01 de setembro

HOTÉIS E DESTINOS
PORTO DE GALINHAS destaque
no Traveller’s Choice 2020
Mais uma vez, o destino Porto de Galinhas e 
os hotéis do balneário do Nordeste ganharam 
destaque nacional e internacional. De acordo 
com o prêmio Traveller’s Choice 2020, o des-
tino é o 7º mais badalado da América do Sul. 
Além disso, seis empreendimentos da região 
também receberam o prêmio, que é o principal 
certificado do site TripAdvisor, concedido me-
diante às avaliações dos internautas.
Entre os 25 melhores hotéis para família no 
Brasil, o Armação Resort ficou em 10º, o Vivá 
Resort em 12º e o Hotel Solar em 14º. Na ca-
tegoria hotel romântico, o Kembali levou o 14º 
lugar e a Pousada Ecoporto o 23º. Já na clas-
sificação dos melhores hotéis do Brasil, o 15º 
lugar é do Nannai Resort & SPA e o 16º lugar 
do Hotel Kembali. No Brasil, na categoria luxo, 
o Nannai levou o 6º lugar.
Para a votação, os internautas levaram em 
conta o custo-benefício, limpeza, organização, 
atendimento e localização dos hotéis. “É uma 
honra ver, mais uma vez, o nosso destino rece-
ber prêmios tão importantes. 

Isso reforça ainda mais o nosso compromisso 
em oferecer experiências únicas e inesquecí-
veis aos turistas”, frisa o presidente da Associa-
ção dos Hotéis de Porto de Galinhas, Massimo 
Pellitteri.
Cada vez mais, os hotéis em Porto de Galinhas 
melhoram a infraestrutura para receber turis-

gem. Inclusive já disponibilizou nos meios digi-
tais todos protocolos de segurança para esse 
retorno. Além de ter o check-in e cardápios 
online, o resort irá centralizar todas as informa-

ções, comunicações e pedidos via aplicativo do 
hotel já disponivel na Apple Store e Play Store. 
Segundo o diretor geral do SERHS, Willian Lass, 
a reabertura será com algumas mudanças para 
adequar ao novo momento. A prioridade sem-
pre foi cuidar muito bem da saúde dos hóspe-
des e colaboradores, e o tempo que estivemos 
com operações paralisadas, estávamos focados 
na manutenção do empreendimento para me-
lhor receber todos, pontuou Willian. 
Sobre o SERHS Natal Grand hotel & Resort:
Inaugurado no início de 2006, na Via Costeira, 
na capital do Rio Grande do Norte, o SERHS Na-
tal Grand Hotel é um resort cinco estrelas ideal 
para famílias em férias e para a realização de 
eventos corporativos. Instalado em uma área 
de 20 mil m2 e com área construída de 40 mil 
m2, o empreendimento próprio do grupo cata-
lão SERHS soma 396 apartamentos distribuídos 
em sete andares, divididos em cinco blocos e 
todos com vista para o mar.
Para informações e reservas (84) 4005-2000
Para aqueles que desejarem fazer sua reserva, 
poderá fazê-lo de acordo com as regras tarifa-
rias e disponibilidade do resort no site: www.
serhsnatal.com.

tas de todo o mundo. Preparados para viver o 
“novo normal”, os hotéis adotaram uma série 
de medidas para atender os turistas com muita 
responsabilidade. A Associação dos Hotéis de 
Porto de Galinhas (AHPG), em parceria com o 
Real Hospital Português (RHP) e a Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE), por meio do 
Departamento de Hotelaria e Turismo, criou o 
Manual de Boas Práticas de Atendimento, Hi-
giene e Segurança. O documento traz as novas 
medidas que serão adotadas pelos meios de 
hospedagem, frente a pandemia do Covid-19, 
as quais serão utilizadas desde a recepção dos 
hotéis até a forma como os trabalhadores exer-
cem suas atividades.

WILLIAN LASS, diretor geral do SERHS Natal Grand hotel & Resort anunciando as boas novas






