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Senhor Presidente, Senhor Governador, 
autoridades, convidados e imprensa nesta 
solenidade. Não canso de agradecer a opor-

tunidade que o senhor nos deu, Senhor Pre-
sidente, de montar times técnicos, de fazer o 
que dá prazer para o engenheiro: chegar nos 

MINISTRO DA INFRAESTRUTURA

UMA NOVA CARA AO BRASIL
campos e ver a obra acontecendo como aqui 
em Foz do Iguaçu.
Nós acabamos de sair do aeroporto e vimos 
lá 600 metros de ampliação de pista. Talvez 
as pessoas não tenham percebido, mas tinha 
também a ampliação do pátio de aeronaves 
para mais quatro posições de estacionamen-
to dos gigantes do ar. 
Nesta ampliação do aeroporto, a pista vai 
ganhar mais 600 metros e isso inclui Foz do 

Iguaçu nas rotas internacionais, nós vamos 
ter voos do exterior direto para Foz do Igua-
çu com todos os equipamentos para pouso e 
decolagem em qualquer tempo.
Em breve, uma estrutura à altura do poten-
cial turístico dessa cidade. E lembrando: no 
início do ano que vem nós vamos conceder o 
aeroporto de Foz do Iguaçu juntamente com 
o aeroporto de Londrina e de Curitiba para 
a iniciativa privada na maior e mais transpa-
rente concessão feita no Brasil. 
O aeroporto de Curitiba, por exemplo, que 
vai ganhar a tão sonhada terceira pista e 
também vai conectar o estado do Paraná ao 
resto do mundo. 
Foz do Iguaçu também vai ganhar com o lan-
çamento da pedra fundamental da tão so-
nhada duplicação da Rodovia das Cataratas 
que motivou, entre outros importantes in-
vestimentos, a presença de Vossa Excelência 
e equipe de governo nesta solenidade.
E nós temos a Ponte de Integração, a segun-
da ponte internacional de Foz que já está 
com mais de 30% da obra executada. 

Uma ponte com 760 metros de vão, 
com 470 metros de vão estaiado, o 

maior vão da América Latina. 

Em breve, os caminhões vão passar pela Pon-
te de Integração saindo do centro e desafo-
gando o trânsito da cidade. 
Então é um conquista importante para essa 
região, tudo isso feito com criatividade e 
coragem que são as marcas do governo do 
presidente Bolsonaro.
Finalmente estamos utilizando os recursos 
de Itaipu em ações que são extremamente 
estruturantes e estamos falando de legado, 
e o governo Bolsonaro vai deixar um imenso 
legado ao povo do Paraná. 
Juntamente com o Estado nós vamos fazer 
o maior programa de concessão rodoviária 
da história e estamos falando de proporcio-
nar R$ 42 bilhões de investimentos, R$ 33 
bilhões em operação; R$ 75 bilhões serão 
investidos nas estradas do Paraná nos próxi-
mos anos. 
E o mais interessante: isso vai ser feito com a 
diminuição das tarifas hoje existentes e o pa-
ranaense vai pagar menos, o custo vai dimi-

nuir, nós vamos curar 
essa ferida das conces-
sões que não deram 
certo, onde se paga 
muito e não se tem 
retorno. Essa realidade 
vai ser transformada.
E a Ferroeste que vai se estender na direção 
do Extremo Oeste chegando até Maracaju 
no Mato Grosso do Sul, levando carga para 
o Porto de Paranaguá que vai crescer cada 
vez mais. 
O estado do Paraná vai ter a logística à altura 
que merece. 
É um estado grande, rico, com cooperativas, 
de gente trabalhadora, empreendedores, 
um estado que ajuda o Brasil. 
O governo Bolsonaro vai olhar pelo estado 
do Paraná e prover infraestrutura como nun-
ca se viu. Às vezes não temos ideia se é mui-
to ou pouco 2.400 km de duplicação, mas só 
para se ter uma noção, o DNIT nos últimos 
seis anos fez 80 km de duplicação, e nós va-

mos fazer 2.400 km.
No segundo semestre 
temos muitas entregas 
para fazer: a entrega do 
Aeroporto de Cascavel, 
temos a duplicação de 
mais 20 km de Cascavel 

para Marmelândia na BR 163, temos mais 5 
km de Toledo para Marechal Cândido Ron-
don, mais 20 km na BR 487 de Porto Camar-
go a Santa Elisa, então tem muita coisa para 
ser feita e entregue, e é o governo Bolsonaro 
trabalhando por aqueles que acreditaram na 
transformação do Brasil que vai caminhar em 
direção à sua vocação que é ser grande, que 
é ser gigante ainda mais no agronegócio.
Vamos avançar na estruturação para que ou-
tros setores como: fomento, saúde, educa-
ção, pesquisa e economia, possam dar uma 
nova cara ao Brasil que amamos e devemos 
trabalhar pelo bem de todos.

RESUMO DA NOTÍCIA:
Na solenidade em Foz do Iguaçu com presença do Presidente Bolso-
naro, Governador Carlos Massa, Ministros, Senadores, Deputados, 
o Ministro da Infraestrutura foi o destaque ao falar das ações do 
governo em prol da região Oeste do Paraná.

PRESIDENTE -  Jair Messias Bolsonaro, foi a Foz do Iguaçu na solenidade de lançamento da duplicação da Rodovia das Cataratas

MINISTRO -  Tarcísio de Freitas ao lado General Silva e Luna (Diretor Geral de Itaipu) foi conferir as obras da nova Ponte Brasil e Paraguai OBRAS -  Como reforma de aeroportos, ampliação de pista de pouso, novas rodovias entre outras, estruturam e trazem um novo alento ao Oeste

TARCÍSIO DE FREITAS -  um ministro com a formação certa, no lugar certo e num governo arrojado

Nós estamos 
falando de 2.400 km de 

novas duplicações

BRASIL
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Considerado um dos estados mais pro-
missores do país, Roraima vem se des-
tacando pela sua capacidade de atrair 
investimentos. A regularização fundiária 
com o repasse de terras do Governo Fe-
deral, os incentivos promovidos pelo Go-
verno do Estado e a abundante mão de 
obra qualificada vinda de instituições de 
ensino superior, são alguns dos atrativos.  
Segundo dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), Rorai-
ma está crescendo anualmente 7,65%. 
Comparado com estados do Norte como 

Os empresários do agronegócio, da indústria, pro-
fissionais liberais, cada vez mais buscam nas re-
giões mais distantes dos grandes centros, formas e 
maneiras para expandir suas atividades.
Aos que agem assim, saibam que o jovem Estado de 
Roraima, está com suas fronteiras e braços abertos 
como uma potencialidade em vários setores.
Mas é preciso correr, já que investidores estrangei-
ros, da mesma forma estão chegando para ocupar 
um espaço rico em todos os sentidos.

Rondônia e Amazonas e com do Sudes-
te como São Paulo - que cresceu 5,9% 
segundo última pesquisa da Fundação 
SEAD - Roraima já é considerado o maior 
PIB da região Norte e um dos maiores do 
Brasil.    
Para garantir os resultados positivos, o 
Governo do Estado adotou uma série de 
medidas para atrair investidores para as 
áreas primária, secundária e terciária.  
Além dos incentivos fiscais oferecidos 
por meio do Fundo de Desenvolvimento 
Industrial (FDI).  

Este é o panorama mais realista do potencial socioeconômico 
e do agronegócio que impulsiona o Estado de Roraima

À medida que os incentivos são efetiva-
dos, os resultados dos projetos acabam 
chamando a atenção de investidores 
estrangeiros, como China e Japão, e de 
outros estados brasileiros, como Mato 
Grosso, Minas Gerais e Paraná.  Além 
disso, produtos como arroz, couro, soja, 
madeira e água mineral são exportados 
para países como Rússia, Itália e Vene-
zuela. 
Outros fatores que contribuem direta-
mente para o crescimento econômico do 
Estado são os investimentos em infraes-
trutura por parte dos governos federal e 
estadual. A BR-174, principal rodovia que 
liga Roraima aos demais estados brasilei-
ros e à Venezuela está em obras de recu-
peração e as estradas vicinais estão rece-
bendo melhorias e muitas são asfaltadas 
pelo governo do Estado. 

ECONOMIA

Projetos de incentivo promo-
vidos pelo Governo do Estado 
atraem investidores

RORAIMA: CRESCE MAIS
QUE SÃO PAULO
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EDITORIAL

Ferroeste é mais que estratégica
Ligação da Ferroeste de Guaíra a Maracaju (MS) é estratégica para o desenvolvimento 
do Paraná, assim como a ampliação e a diversificação dos modais de transporte são com-
promissos históricos do Programa Oeste em Desenvolvimento (POD). Pactuação do setor 
produtivo e sociedade civil organizada, essa demanda vem sendo defendida pela direção 
do programa em diferentes instâncias de governo nos últimos anos.  
O POD considera indispensável para o desenvolvimento do estado a extensão da malha 
ferroviária da Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A (Ferroeste). O programa reivindica no-
vos ramais da ferrovia entre Cascavel, Foz do Iguaçu e Guaíra, e dessa cidade paranaense 
até Maracaju, no Mato Grosso do Sul.

Essa é uma pauta prioritária pleiteada 
nos mais variados fóruns e espaços 
públicos de debate e planejamento, 
tendo sido formalizada nos ofícios do 
POD, de outubro de 2019, endereçados 
ao governador Carlos Roberto Massa 
Junior e ao diretor-geral brasileiro da 
Itaipu Binacional, general Joaquim Sil-
va e Luna. São documentos amparados 
em estudos técnicos de viabilidade.
A direção do POD trabalha e soma 
forças para tornar realidade esse 
projeto de integração entre o Oeste 
do Paraná, o estado do Mato Grosso 
do Sul, o Porto de Paranaguá e as 
nações vizinhas da Argentina, Chile e 
Paraguai. É pauta, ainda, representa-

da pelo presidente do programa, Danilo Vendruscolo, no Conselho de Desenvolvimento 
Empresarial e de Infraestrutura do Paraná.
O POD considera que a ampliação da malha ferroviária viabiliza a implantação do Corre-
dor Oeste de Exportação, um conjunto de ligações destinado ao escoamento da produção 
agrícola e industrial. Esse investimento também representa a concretização de um sonho 
do Oeste do Paraná, que é a efetivação do projeto da Nova Ferroeste.
A extensão da Ferroeste está inserida em um contexto ainda maior e mais ousado: a cria-
ção do Corredor Bioceânico. Trata-se de ligação do Porto de Paranaguá a Encarnación, 
no Paraguai, e Posadas, na Argentina. Essa conexão também se estenderá até Resistên-
cia, na província argentina de Corrientes, e à malha ferroviária de acesso ao Porto de 
Antofagasta, no Chile.
A direção do POD reitera sua responsabilidade com o projeto da Nova Ferroeste e a cone-
xão Cascavel-Foz do Iguaçu-Guaíra-Maracaju, em direção ao Porto de Paranaguá, o que 
contribuirá para transformar o Oeste do Paraná em um hub de transporte no Mercado 
Comum do Sul (Mercosul).
As instituições públicas e privadas que integram o Programa Oeste em Desenvolvimen-
to, nas 54 cidades da região, estão unidas para garantir essa conquista. Esse é o desejo 
da comunidade e das forças produtivas do Oeste paranaense. Esse é o compromisso da 
direção do POD.

Foz do Iguaçu, 25 de agosto de 2020 

Programa Oeste em Desenvolvimento
- Danilo Vendruscolo - Presidente 

- Elias Zydek - Primeiro vice-presidente 
- Rainer Zielasko - Segundo vice-presidente
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O Paraná, a exemplo de outros estados que 
são fortes produtores rurais, vive um mo-
mento de ouro do agronegócio, mesmo em 
meio à pandemia que deu uma rasteira na 
economia nacional. Apesar disso, e de proje-
ções otimistas para 2021, o especialista em 
agronegócio, Alexandre Mendonça de Barros, 
alerta para uma possível perda de fôlego nos 
próximos anos.
A constatação foi feita durante evento online 
promovido pela Federação da Agricultura do 
Estado do Paraná (Faep), Sistema Ocepar e 
secretarias estaduais de Desenvolvimento 
Sustentável e Economia.
Para Barros, o bom momento do agrone-
gócio, a despeito de quase todos os demais 
segmentos da economia, se dá por uma con-
juntura que junta o auxílio emergencial do 
governo federal – as parcelas pagas a traba-
lhadores que perderam sua renda tiveram 
um forte impacto no consumo do setor ali-
mentício – e a taxa cambial favorável aos ex-
portadores brasileiros – com dólar alto e real 
desvalorizado.
A alta nos números foi percebida em todas 
as cadeias produtivas (grãos, proteína animal, 
suinocultura, avicultura e bovinocultura). No 
Paraná, grãos, avicultura e suinocultura tive-
ram desempenho de destaque.
A preocupação, de acordo com o especialista, 
é o fim das condições que sustentaram esse 
ambiente positivo, como o possível fim do 
auxílio emergencial. “A corda está esticada 
em um limite que ninguém imaginaria. Mas 
isso não é sustentável. É bom entendermos 
que somos uma anomalia no mundo em rela-
ção a preços agropecuários. E anomalias não 
duram para sempre. (...)Não é uma boa hora 
para fazermos investimentos exagerados em 
ativos caros. É um excepcional momento de 
capitalização. 2021 tende a um cenário bom, 
mas a gente tem muitas dúvidas”, destacou.
O Paraná deve crescer 15% em Valor Bruto de 
Produção (VBP) neste ano, elevando sua pro-
dução rural a R$ 111 bilhões. Há boas expec-
tativas de ainda mais negócios no curto prazo 
com o reconhecimento do estado como “li-
vre da vacinação de febre aftosa”, uma espé-
cie de garantia de boas práticas sanitárias no 
campo.

Por Carlos Coelho
Fonte: Gazeta do Povo

Deputado desde 1995, Ricardo 
Barros foi escolhido pelo presiden-
te Jair Bolsonaro para assumir a 
liderança do governo na Câmara. 
O deputado federal Ricardo Barros 
(PP-PR) está na sexta legislatura e 
foi ministro da Saúde no governo 
de Michel Temer.
Uma das principais lideranças do 
Centrão, grupo de partidos que cos-
tumam se adaptar aos governos, 
independente da ideologia, Barros 
já foi líder na Câmara quando Fer-
nando Henrique Cardoso (PSDB) 
ocupou a Presidência da República 
e vice-líder nas gestões dos petis-
tas Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma 
Roussef, além do próprio Bolsona-
ro.
Formado em engenharia civil, Bar-
ros é filho do ex-prefeito de Marin-
gá e ex-deputado Silvio Magalhães 
Barros. O novo líder é casado com Cida Borghetti (PP), governadora do Paraná entre abril e 
dezembro de 2018. Eleita vice na chapa do ex-governador Beto Richa (PSDB), ela assumiu o 
comando do Estado quando o titular renunciou para se candidatar ao Senado.
No ano passado, Ricardo Barros chegou a concorrer à presidência da Câmara e foi derrotado 
por Rodrigo Maia (DEM-RJ).
Barros também foi relator da chamada Lei de Abuso de Autoridade, que prevê punições a 
agentes públicos em uma série de situações.

CENTRÃO
A indicação representa mais um gesto de aproximação do Palácio do Planalto com o Centrão. 
Barros assumiu no lugar do deputado Major Vitor Hugo (PSL-GO), aliado fiel do presidente, 
mas parlamentar de primeiro mandato, por isso é visto como inexperiente e sofre rejeição 
por parte dos colegas.

JOSÉ IVALDECE PEREIRA
contato@revistanovafase.com.br

POLÍTICA, ETC. E TAL...

AGRONEGÓCIO BRASIL
Pode ser “insustentável”

RICARDO BARROS
Líder do Presidente Bolsonaro na Câmara Federal

O presidente Jair Bolsonaro esteve em Foz do Iguaçu, para o lançamento da obra de 
duplicação da BR-469. O custo será de R$ 139,4 milhões, sendo que a Hidrelétrica de 
Itaipu arcará com grande parte, R$136,3 milhões. O Governo do Paraná fará a licitação 
e gestão da obra. A BR-469, conhecida como Rodovia das Cataratas, é a única ligação 
do Centro de Foz do Iguaçu ao Aeroporto Internacional e ao Parque Nacional do Igua-
çu. A rodovia, de quase nove quilômetros, começa no trevo de acesso à Argentina e 
segue até o Parque Nacional do Iguaçu com pista simples.

PRESIDENTE BOLSONARO
“A Itaipu Binacional é um orgulho para todos nós”

PRESIDENTE - Jair Messias Bolsonaro, despachou na Itaipu e liberou obras em Foz do Iguaçu

MARINGÁ - um exemplo de ação governamental com apoio da sociedade organizada que não para

UNIÃO DE ESFORÇOS

Se enfrentar a crise é inevitável, estar prepara-
do torna a batalha menos árdua. A prefeitura de 
Maringá e o Sebrae local apresentaram o que 
chamaram de Plano de Retomada da economia 
da região para o durante e o pós-pandemia. O 
trabalho é fruto de um esforço coletivo de diver-
sas entidades, mas que encontrou diálogo com 
as sociedades empresarial e civil graças ao po-
der de articulação do forte Conselho do Desen-
volvimento Econômico de Maringá (Codem). 
Criado em 1996 por lei municipal, o con-
selho maringaense é um apoio à prefeitu-
ra na proposição e execução de políticas 
de desenvolvimento econômico. Reúne re-
presentantes de diversos segmentos da so-
ciedade, como educação e empresariado. 
Da década de 1990 para cá, foi fundamental para 
o desenvolvimento do município do Noroeste 
do estado. “Nos últimos anos, a cidade tem sus-
tentado bons índices de qualidade de vida. Ma-
ringá liderou por dois anos [2018 e 2019] o índi-
ce Macroplan [que avalia cem cidades com mais 
de 273 mil habitantes em diversas áreas]”, con-
textualiza o economista Élcio Frade, também 
advogado e consultor empresarial na cidade. 
Atualmente, a cidade ocupa a segunda posição 
neste ranking, que avalia serviços como um 
todo, não apenas o aspecto econômico. “Mas 
ele [o fator economia] tem um peso considerá-
vel. E muito pelo trabalho do Codem, que con-
segue unir os empresários, comerciantes e clas-
se política, colocá-los em uma mesa e unificar 
as pautas importantes para a região”, destaca. 
Um dos criadores do Programa Oeste em De-
senvolvimento, que tem ajudado a região 
mais ocidental do estado a obter bons resul-
tados econômicos, o ex-presidente da Itaipu 
Binacional Jorge Samek admite que a inspira-
ção do consórcio no Oeste foi o modelo ma-
ringaense. “Levamos o pessoal [do Codem] 
para conversar com empresários da nossa 
região”, relembrou em entrevista recente à 
Gazeta do Povo. “Eles perguntaram qual era 
nossa prioridade. Aí o pessoal entendeu a im-
portância de organizar as pautas”, apontou. 
Vitórias no curto prazo e apostas no longo 
Esse esforço coletivo resultou em uma série de 
vitórias ao longo desses 24 anos. A mais recente 
delas está em fase final de implementação. Há 
poucos dias, o município concluiu seu edital de 
chamamento público para empresas interessa-
das em participar de um laboratório do Instituto 
de Tecnologia do Paraná (Tecpar) em Maringá.
De acordo com o conselho, o objetivo é 
atrair empresas de Pesquisa, Desenvolvi-
mento e Inovação (PD&I) na área de saú-

de, na qual o município tem se destacado. 
“Ser um ambiente de inovação é uma das pre-
missas do Parque Científico e Tecnológico do 
Tecpar em Maringá, que deve reunir empre-
sas de base tecnológica com produtos e ser-
viços que sejam resultados de atividades de 
pesquisa, desenvolvimento tecnológico ou de 
inovação”, afirmou o diretor-presidente do Te-
cpar, Jorge Callado. “Nosso objetivo é que este 
espaço seja referência na área de inovação 
para o país e um propulsor para a economia 
regional, com atração de investimentos que 
gerem empregos qualificados na região”, disse. 
No início da negociação sobre o Tecpar ma-
ringaense com o governador Carlos Massa 
Ratinho Junior (PSD), em fevereiro de 2019, 
o chefe do Executivo rasgou elogios ao mo-
delo de sociedade organizada. “Queremos 
implantar esse mesmo modelo [de conselho 
de desenvolvimento], que já é sucesso em 
Maringá, no Paraná. É para que a gente possa 
pensar o estado no futuro”, disse o governador. 
Além das pautas de curto e médio prazo, o gru-
po investe em estudos para daqui a décadas. 
Com outras entidades, o Codem financiou uma 
pesquisa extensa e criou um plano estratégico 
chamado “Masterplan Metrópole de Maringá – 
Plano Socioeconômico”. O trabalho identificou 
potencialidades regionais e estabeleceu dire-
trizes para a cidade as explore nestes próximos 
anos. Uma destas áreas é justamente a tecnolo-
gia em saúde – foco da Tecpar na cidade.

NOVO DESAFIO É A PANDEMIA
A organização parece apontar um caminho 

para que Maringá supere a crise causada 
pela pandemia. De acordo com pesquisa da 
força-tarefa do Plano de Retomada da cida-
de, 91,1% dos empresários locais tiveram 
seus negócios afetados. Neste universo, 27% 
precisaram suspender as atividades e 28% 
readequaram as atividades. A crise afetou 
setores como turismo e hotelaria, eventos, 
petshops e serviços veterinários, comércio de 
vestuário, calçados, acessórios e academias. 
Embora 60% deles tenham declarado 
que não precisaram demitir, 36% tive-
ram de reduzir equipes de março para cá. 
Para amenizar a situação, o Codem prevê 
uma série de ações, como o lançamento de 
um portal que funcionará como um centro 
de apoio ao empreendedor com informações 
importantes para o setor produtivo. Também 
serão fortalecidos serviços online e de capa-
citação. O Conselho pretende ainda criar uma 
plataforma de conexões, o Made in Maringá, 
para levar à cidade soluções de inovação, além 
de incentivar compras locais, elaborar vídeos 
de cases de sucesso e bancos de currículo. 
Dentro dessa estratégia, o presidente do con-
selho, Wilson Matos Filho, indicou, em en-
trevistas recentes, que pretende, inclusive, 
juntar os municípios limítrofes. Muitos dos 
trabalhadores de Maringá moram em cidades 
da região, como Sarandi, Marialva e Manda-
guaçu. Para isso, a entidade criou um Fórum 
de Integração Regional, uma câmara técnica 
que deve fazer essa interlocução, ampliando 
a cooperação para além da Cidade-Canção. 

AÇÕES DO GOVERNO

RESUMO DA NOTÍCIA:
O modelo de desenvolvimento de Maringá que o 
Governador Carlos Massa quer em todo o Paraná
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SAÚDE PARANÁ

Já foram definidos quem serão os vo-
luntários e onde os testes serão feitos? 

Os testes serão feitos nos hospitais uni-
versitários da rede pública. Num primeiro 
momento, serão selecionados voluntários 
dentro dos profissionais de saúde que 
estão atuando diretamente no enfrenta-
mento da pandemia. Na sequência, ex-
pandiremos para outras pessoas no grupo 
de risco. Estamos trabalhando com uma 
amostragem inicial de 10 mil voluntários. 
 
A fase 3 da pesquisa clínica requer o 
acompanhamento dos voluntários por 
um longo período de tempo. E só com a 
fase 3 se consegue o registro da vacina no 
Brasil. Tem como antecipar esse proces-
so? Se tudo correr bem, dá para prever 
quando essa vacina poderá ser aprovada 
e quando será produzida pelo Tecpar? 
 
A aprovação da fase 3 pode ocorrer dentro 
de alguns meses, mas acompanharemos 
os voluntários por dois anos. Se a vacina se 
mostrar eficiente, for comprovada a ação 
imunológica, não tiver nenhuma intercor-
rência, a aprovação da fase 3 pode ocorrer 
antes, assim como o registro da vacina. Se 

em dois a três meses os resultados da fase 
3 já se mostrarem favoráveis, buscaremos 
o registro da vacina. 
Tendo o registro da vacina, primeiro impor-
taremos as doses, enquanto vamos prepa-
rando a planta para a produção da vacina 
localmente. Produzir no Paraná acredito 
que será na virada do segundo semestre 
de 2021. Mas antes disso já teremos re-
cebidos lotes de importação, já estaremos 
distribuindo aqui.
 
E a população do Paraná terá benefício 
caso a vacina seja produzida aqui, ou o 
Tecpar irá fornecê-la ao Ministério da 
Saúde para uma distribuição nacional? 
 
Possivelmente a distribuição será feita 
pelo Ministério da Saúde, assim como de-
verá ocorrer com as demais vacinas que 
estão sendo testadas no país. Mas isso é 
uma questão para ser discutida bem lá na 
frente. O foco agora é a validação da pes-
quisa. Se não tivemos essa validação e, de-
pois, a aprovação, não faz sentido discutir 
produção e distribuição. Esse é um passo 
muito adiante. Essa questão da logística 
da distribuição também é uma questão 
do Ministério da Saúde. Não vamos res-

ponder sobre isso. Esperamos que tenha, 
no país, duas ou três vacinas aprovadas 
que possam dar cobertura á população. 

Caso a vacina seja aprovada, o Tecpar 
irá precisar de quanto investimento para 
ampliar sua capacidade de produção? 
 
Todos os laboratórios de pesquisa do Brasil 
que estão se dispondo a fazer vacina para a 
Covid precisam de investimento. Ninguém 
está pronto. E nossa visita à Brasília, nes-
ta semana também foi para tratar desta 
questão de recurso. Se aprovada a vacina 
no Brasil, contamos com investimento fe-
deral e investimento do Fundo Russo de 
Desenvolvimento para ampliar nossa plan-
ta e contratar pessoal. Mas o foco, agora, 
é prudência, primando pela segurança e 
eficácia da vacina. Questões logísticas e de 
fabricação, isso tudo fica para a sequência. 
Precisamos primeiro saber se vale. Hoje, o 
que temos é uma parceria técnica para a 
pesquisa clínica no Paraná. A partir do re-
sultado desta pesquisa que se evolui para 
a busca do registro, com o compromisso 
da transferência de tecnologia em caso de 
aprovação.

O presidente do Instituto Tecnológico do 
Paraná, Tecpar, Jorge Callado, informou, 
em entrevista à Gazeta do Povo, que após 
o memorando de intenções de parceria o 
Paraná assinou com os russos um termo 
de confidencialidade, a partir do qual to-
das as informações foram compartilhadas 
para que o Tecpar elabore seu protocolo 
de validação para a realização da fase 3 da 
pesquisa clínica com a vacina no estado. 
Callado, que esteve na Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) em Brasília, 
diz que as informações, ainda sigilosas, dão 
segurança para que o estado prossiga com 
sua intenção de testar e, em caso de apro-
vação, produzir e distribuir a vacina russa 
localmente.
Ele garantiu que todas as informações dis-

ponibilizadas pelos russos serão repassa-
das à Anvisa, quando o estado submeter 
para validação seu protocolo de pesquisa. 

CONFIRA A ENTREVISTA
No que evoluiu a conversa com os russos 
desde a assinatura da parceria com eles, 
em 12 de agosto, até o momento?
 
Daquele memorando de entendimento, 
evoluímos para um termo de confidencia-
lidade entre o Tecpar e o Fundo Russo. Por 
esse termo, eles compartilham conosco 
todas as informações sobre o desenvolvi-
mento da vacina e as pesquisas clínicas já 
realizadas. Com isso, já deu para avançar 
no intercâmbio de informações. Nossas 
equipes seguem se reunindo com frequên-

cia, fazendo planejamento, trocando infor-
mações. É uma fase de muito trabalho téc-
nico, mas um trabalho mais interno, com 
Tecpar e Gamaleya fazendo suas lições de 
casa, para submetermos tudo à Anvisa. 
 
O anúncio do registro da vacina causou 
muita desconfiança na comunidade cientí-
fica por causa da ausência de informações 
precisas. O convênio do Paraná foi assina-
do no dia seguinte, o que também gerou 
críticas. Que informações recebidas agora 
pelo Tecpar, podem tranquilizar as autori-
dades em saúde a ponto de já se debater 
com a Anvisa a autorização para a vacina? 
 
O Tecpar recebeu os estudos clínicos já re-
alizados na Rússia. E as informações que 
recebemos, e que ainda não podemos 
compartilhar, por conta da confidenciali-
dade, tem indicativos bastante positivos, 
o que nos permitiu iniciar a elaboração 
do protocolo para submeter à Anvisa a 
possibilidade de testar a vacina aqui.  Eles 
estão em fase de tradução e análise e se-
rão submetidos à Anvisa no momento 
em que o Tecpar apresentar o protocolo 
de validação para conseguir realizar os 
testes da fase 3 no Paraná. Nós só vamos 
realizar os testes da terceira fase com 
autorização da Anvisa e após a Anvisa 
analisar o nosso protocolo, que contará 
com todo o material recebido da Rússia. 
 
O senhor deixou a reunião com a An-
visa, prevendo submeter o protocolo 
de pesquisa em 30 dias e projetando 
o início da aplicação dos testes para 
daqui a 45 dias. Há tempo hábil para 
isso? Vai ser possível importar as do-
ses para teste antes da aprovação? Tem 
como organizar tudo isso em 15 dias? 
 
Estamos trabalhando em expectativa. Não 
podemos falar pela Anvisa. Mas, neste 
processo da pandemia, a Anvisa colocou 
prioridade para analisar questões relacio-
nadas ao coronavírus, e praticamente toda 
a excelente estrutura da Anvisa está dire-
cionada a pesquisas com vacinas e medi-
camentos para a Covid-19. Então, é uma 
expectativa. Vendo a posição da Anvisa e 
as decisões que a Agência tem tomado até 
o momento, é este tempo que estamos 
estimando. A importação das doses para 
o teste só será permitida após a aprova-
ção dos protocolos. Mas, dentro destes 15 
dias, conseguiremos ter as doses aqui para 
iniciar os testes. No protocolo de validação 
já indicaremos os locais de testes, o núme-
ro de voluntários, o perfil dos voluntários. 
Assim que aprovado pela Anvisa, comuni-
caremos o Instituto Gamaleya, que nos en-
viará as doses e, enquanto isso, já fazemos 
a triagem dos voluntários.

VACINAS RUSSAS 
NO PARANÁ

Russos já enviaram ao Brasil 
informações sigilosas com 

resultados positivos da 
vacina Sputnik V

por Roger Pereira Fonte: Gazeta do Povo

JORGE CALLADO - Diretor-presidente do Tecpar, Instituto que será responsável pela pesquisa 
com a vacina no Paraná|Foto: Divulgação / Tecpar

JORGE CALLADO - Diretor-presidente do Tecpar, em solenidade no Palácio Iguaçu recebendo a visita do vice-governador do Paraná, Darci Piana

TECPAR - Um Instituto parananese, voltado para a atuar nos avanços de vários setores, como nas pesquisas da saúde e tecnologia em geral

RESUMO DA NOTÍCIA:
O comitê paranaense formado para acompanhar os avanços da 
vacina russa contra a Covid-19 Sputnik V já tem todas as informa-
ções sobre o desenvolvimento da imunização e as pesquisas clínicas 
realizadas pelo Instituto Gamaleya, de Moscou. 
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ENTREVISTA

Nova Fase  - Por que a taxa de juros no 
Brasil é tão alta?
ALVARO DIAS - Porque não temos lei 
estabelecendo limites para os juros ou 
comando impondo ao Banco Central 
ou ao Conselho Monetário Nacional 
a obrigação de estabelecer periodi-
camente, por meio de critérios trans-
parentes e objetivos, o teto dos juros 
para as diversas modalidades de cré-
dito. Onde não existe lei para frear a 
ganância, ela passa a não ter limites. O 
Projeto de Lei busca suprir essa falha 
no sistema normativo brasileiro, esta-
belecendo teto para os juros durante 
a pandemia e, para o pós-pandemia, 
exigindo que o Conselho Monetário 
Nacional – CMN faça esse trabalho.

NF - Estabelecer um teto para os juros 
pode ser uma boa solução?
AD  - Sim. Funciona e funciona bem. 
Todos os países do Grupo dos Sete – 
G7 (Alemanha, Canadá, Estados Uni-
dos, França, Itália, Japão e Reino Uni-
do), estabelecem limites para as taxas 
de juros em operações de crédito, 
inclusive para o cartão de crédito. Re-
cente estudo do Banco Mundial (abril 
de 2018) demonstra que mais de 80% 
do PIB mundial é produzido em países 
que estabelecem limites para as taxas 
de juros nas operações de crédito. É 
uma importantíssima proteção para a 
população e onde ela existe a socie-

dade não quer que seja retirada. Esta-
belecer teto para os juros é proteger a 
população da prática da usura.

NF - O mercado não pode encarar o 
teto como uma intervenção extrema, 
mesmo em uma situação de calamida-
de?
AD - Não. O mercado não existe com 
fim em si, é uma criação dos homens 
para fazer a sociedade funcionar me-
lhor. O mercado deve operar sob regu-
lamentação forte, que o faça trabalhar 
em benefício da sociedade como um 
todo e não em benefício de alguns pou-
cos. Esse chororô de intervenção no 
mercado é um mantra dos economis-
tas/banqueiros e dos economistas que 
prestam serviços para os banqueiros. A 
população brasileira precisa entender 
que economia não é ciência exata, os 
economistas funcionam como os ad-
vogados, procuram defender a melhor 
tese para garantir o interesse daquele 
que lhes contratam, salvo quando se 
trata de debate puramente acadêmi-
co. Nessa história não pode ter crença, 
tem que ter crítica.

NF - Como a população pode se bene-
ficiar do teto nos juros?
AD - Deixando de ser explorada por 
juros abusivos. Juros de 300% e até 
790% ao ano não é oferta de crédito, é 
armadilha para o consumidor. 

O consumidor incauto que cai nessa 
armadilha se torna escravo da dívida, 
e imediatamente começa o pesadelo 
do superendividamento. Esse tipo de 
abuso não pode ser permitido pelo sis-
tema normativo de um país.

NF - É possível reduzir os juros sem a 
instituição do teto?
AD - A experiência de outros países 
demonstra que não. Veja nos Estados 
Unidos da América, lá mesmo existin-
do uma concorrência grande no mer-
cado bancário, os Estados da Federa-
ção Americana estabelecem lei para 
proibir a usura. Na Espanha, em março 
de 2020, o Supremo Tribunal Federal 
da Espanha considerou usura uma taxa 
de juros de 27% ao ano para o cartão 
rotativo e fez com que as instituições 
financeiras respeitassem o limite para 
os juros, que é de 20% ao ano. Sem 
lei e sem a força da justiça a ganância 
não encontra limites. Não é sem moti-
vo que a Convenção Americana de Di-
reitos Humanos (Pacto de San José da 
Costa Rica) estabelece no artigo 21.3 
que: “Tanto a usura, como qualquer 
outra forma de exploração do homem 
pelo homem devem ser reprimidas 
pela lei.”

NF - Quais as consequências do teto 
para as instituições financeiras?

AD - Os bancos continuariam funcio-
nando como sempre funcionaram. Te-
riam apenas um lucro menor do que 
os lucros exorbitantes que conseguem 
obter com a exploração dos consumi-
dores que, por alguma dificuldade mo-
mentânea, deixam de pagar uma fatura 

RESUMO DA NOTÍCIA:
Para informar nossos leitores, o jornalista Fred Raposo entrevistou 
o Senador Alvaro Dias, sobre o projeto que limita os juros do cartão 
de crédito e do cheque especial.

do cartão de crédito. Tem um grande 
banco Espanhol que opera no Brasil e 
na Espanha, na Espanha o limite de ju-
ros para o cartão de crédito é 20% ao 
ano e esse banco sobrevive muito bem 
na Espanha. No Brasil, esse mesmo 
Banco cobra juros de seus clientes de 
263,53% ao ano.

NF - Restringir os juros teria impacto 
na retomada econômica do país?

AD - Teria um impacto muito positivo 
no fortalecimento do mercado domés-
tico ao evitar o superendividamento 
das famílias. Veja um exemplo: uma 
pessoa que não conseguiu pagar uma 
fatura de R$ 5.000,00 em abril e con-
seguir pagar essa fatura só em dezem-
bro, com juros de 300% ao ano (que 
é a média para os cartões de crédito) 
pagará uma dívida de R$ 14.100,00. 
Já essa mesma dívida com juros de 
30% ao ano, essa pessoa pagaria em 
dezembro um valor de R$ 6.087,00. 

PROJETO DO SENADOR

ALVARO DIAS
LIMITA EM 30% OS JUROS DE CARTÃO 
DE CRÉDITO E CHEQUE ESPECIAL

Veja só, sobraria para esse consumi-
dor R$ 8.013,00 para ele gastar no 
comércio local. Com isso ele deixaria 
de beneficiar apenas os banqueiros e 
beneficiaria um número muito grande 
de pequenos comerciantes locais. A 
aprovação do projeto de lei se impõe, 
é uma necessidade para fortalecer a 
economia e reduzir a concentração de 
renda.

NF - A proposta aprovada no Senado 
prevê que o teto funcione até o fim do 
estado de calamidade pública. Ela da-
ria um alívio para quem está endivida-
do durante a pandemia?
AD - Sim. Evitaria o superendividamen-
to. Como foi visto acima, ao deixar de 
direcionar seus poucos recursos para 
os bancos por meio do pagamento de 
juros exorbitantes, as famílias teriam 
mais poder de consumo. 
A aprovação desse projeto é fun-
damental para a sobrevivência dos 
pequenos comerciantes, com sua 

aprovação o mercado trabalharia em 
benefício da sociedade e não em be-
nefício de alguns poucos banqueiros.

NF - Independente do teto, o sistema 
financeiro precisa rever as taxas de ju-
ros cobradas hoje?
AD - Deveriam ter feito isso há 25 
anos. Porém a ganância do mercado fi-
nanceiro não respeita a razoabilidade. 
Ingênuos aqueles que acreditarem que 
engavetando esse projeto os bancos se 
tornarão razoáveis.

SENADOR DIAS -  uma luta titânica para uma mudança radical no sistema financeiro do País, com projeto arrojado e corajoso no Congresso

por Fred Raposo 
Foto Luiz Wolff 

Especial para revista Nova Fase
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OESTE PUJANTE
Na base do associativismo região
cresce e “atropela a pandemia”

De crescimento de 5% em seu Produto Interno 
Bruto (PIB), um conjunto de 54 municípios 
da porção mais ocidental do Paraná elevou a 
expectativa de alta para 10% em relação ao PIB 
de 2019, em um total contraste com a realida-
de preocupante pós-pandemia. Um resultado 
espetacular conquistado graças à força da 
sociedade organizada.
Desde 2014, o Oeste do Paraná desenvolve um 
trabalho de associativismo chamado Programa 
Oeste em Desenvolvimento (POD). Supraparti-
dário, ele envolve diversas entidades públicas e 
privadas para ações de governança. O objetivo 
é desenvolver a região como um todo, e não 
apenas um determinado município, como é o 
modelo mais comum de conselhos de desen-
volvimento no Brasil. Para isso, o POD junta 
mais de 70 entidades, como a Itaipu Binacio-
nal, o Sebrae (serviço nacional que estimula 
o empreendedorismo e desenvolvimento de 
negócios); as universidades (especialmente 
a Unioeste); a Federação das Indústrias do 
Paraná (Fiep); a Associação dos Municípios do 
Oeste do Paraná, Sindicatos Rurais do Oeste e, 
claro, as empresas e cooperativas locais.

Representantes destas instituições se reúnem 
periodicamente, e em câmaras técnicas, para 
definir prioridades na região, as demandas que 
vão fortalecer todo o conjunto de municípios 
– estão nesta região cidades grandes como 
Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu, e pequenas, 
como Ibema, Cafelândia e Braganey. Com isso, 
podem pleitear investimentos do estado ou 
estabelecer uma ação conjunta de marketing, 
para exemplificar.
Foi graças a essa junção de demandas que 
o programa conquistou seu primeiro grande 
marco, no ano passado. Em outubro, o Minis-
tério da Agricultura assinou uma normativa 
que livra o Paraná da vacinação de seus reba-
nhos contra a febre aftosa (ela foi reconhecida 
oficialmente). 
Em tese, isso mostra que o estado adota boas 
práticas sanitárias. Também abre um mercado 
“premium”, interno e externo, não só para a 
carne bovina paranaense, mas também para 
a suína e a de aves. “[2020] Foi o primeiro 
ano livre de vacinação no Paraná. Essa foi a 
principal entrega feita pelo POD. Temos que 
comemorar esse modelo de a sociedade se 

organizar e conseguir esse benefício”, celebra 
o atual presidente do Conselho, Danilo Ven-
druscolo. 

A SANIDADE ANIMAL FOI A 
PRIMEIRA BANDEIRA DO OESTE

“Nos últimos dois anos, 100% das coopera-
tivas dos 54 municípios aderiram. São em 
torno de 55 mil pequenos produtores rurais 
cooperados. Isso é importante para que 
todo o Oeste tenha um discurso alinhado. A 
grande força que esse programa oferece é o 
alinhamento dessas demandas. A participação 
das cooperativas é exemplo disso. Todas elas 
unidas nos dão uma força muito grande”, 
comenta o executivo. 
Em sua avaliação, o conjunto unido ajudou 
o Oeste a desenhar junto com o governo do 
Estado um plano para eliminar a vacinação dos 
rebanhos no Paraná.
A vitória sanitária ajuda a explicar o otimismo 
com o crescimento do PIB regional, descrito no 
início do texto e do qual se excetua apenas Foz 
do Iguaçu, abalada fortemente com a queda 
no turismo. Ainda no fim de 2019, assim que 
o estado recebeu autorização para suspender 
a vacinação, a Frimesa, uma das maiores coo-
perativas do Brasil, retomou o projeto de um 
novo frigorífico em Assis Chateaubriand, um 
dos municípios englobados pelo POD. 
A capacidade de abate é de 15 mil suínos por 
dia e o investimento superior a R$ 1 bilhão 
irá gerar cinco mil empregos na região. Mais 
que isso: os recordes em safra, produção de 

PARANÁ

proteína e preços altos em função do dólar 
casaram com os novos mercados abertos para 
os produtores da região. 

A AGROINDÚSTRIA 
DO OESTE PASSOU A VOAR

Uma crescente que vem sendo registrada nos 
últimos anos. O valor nominal da produção 
agro da região em 2018, dado mais recente 
do Instituto Paranaense de Desenvolvimento 
Econômico e Social (Ipardes), foi de R$ 20,3 
bilhões. O estado registrou, no mesmo ano, 
um total de R$ 89,7 bilhões. Os principais 
destaques do segmento no Oeste foram a 
produção de suínos (a região tinha 4,2 milhões 
de cabeças das 6,8 milhões do estado) e de 
aves (115 milhões de 384 milhões cabeças no 
estado). Produção de soja e milho 
também se destacaram.
Pelos números de 2017, o PIB per 
capita da região superou a média do 
estado: R$ 40.669 no ano ante R$ 
37.221. Nesse mesmo período, o PIB 
da região foi de R$ 53 bilhões dos R$ 
421 bilhões do Paraná – ficou atrás 
da região metropolitana de Curitiba 
e do Norte central do estado (região 
de Maringá e Londrina). 
Antes da implementação do POD, 
o PIB do Oeste havia sido de R$ 38 
bilhões dos R$ 333 bilhões do estado 
em 2013. A participação da região 
no bolo do estado foi de 11% para 
12% nesses cinco anos.

PROGRAMA OESTE UNIU
AS PONTAS JÁ EXISTENTES

Apesar dos bons dados, a equipe do Programa 
Oeste em Desenvolvimento admite que o tra-
balho foi um refinamento das potencialidades 
que já existiam na região, que é relativamente 
nova em termos de importância econômica. 
O Oeste começou a ser adensado há menos 
de cem anos. Foi na década de 1930, com 
a “Marcha para o Oeste” do presidente 
Getúlio Vargas – um programa para melhorar 
a ocupação do território nacional. Com isso, o 
setor madeireiro, que foi o primeiro a chegar, 
começou a dividir espaço com a agricultura. As 
mudanças começaram a se acentuar, de fato, 
somente nos anos 1960, com o asfaltamento 
da BR-277, ligando o Oeste a Paranaguá, e a 
construção da Usina de Itaipu. Em 20 anos, en-
tre 1950 e 1970, a população da região saltou 
de 60 mil para 760 mil habitantes.
O movimento mais importante para a região, 
o das cooperativas agroindustriais, veio no fim 
dos anos 1990 e início dos anos 2000. Com o 
bom momento das commodities brasileiras 
na primeira década deste século, as cidades 
começaram a se desenvolver.
Mas, embora em excelente momento, não é 
só o agronegócio a puxar os números da região 
ocidental do Paraná.  

“A economia é muito diversificada”, destaca 
Jorge Samek, ex-diretor geral do lado brasileiro 
da Itaipu Binacional e um dos idealizadores do 
programa. “Tem o turismo de Foz do Iguaçu, 
a agricultura em diversas cidades, os grandes 
varejos em Cascavel, com as redes Destro 
e Muffato, a indústria de caminhões, a de 
ônibus, tem a Prati-Donaduzzi [indústria líder 
no segmento de medicamentos genéricos no 
Brasil], em Toledo. E isso sem contar com as 
universidades, que são muito fortes”, diz.
“Mas, quando eu estava nos hotéis, no café da 
manhã pegava o iogurte e era de Minas Gerais. 
Outro iogurte, Santa Catarina; a linguiça era 
de outro ponto. A Frimesa fica aqui, para que 
trazer presunto da casa do chapéu?”, comenta 
o comandante da Itaipu entre 2003 e 2016.

Apesar de as empresas já serem fortes, faltava 
algo a elas: uma união para fortalecer os 
produtos locais e para definir as demandas a 
serem levadas ao Estado. “Na verdade não 
fizemos nada de novo. Se for ver [já existem 
iniciativas assim] na Itália, na Espanha. Foram 
locais que fomos visitar antes de implementar 
o projeto. Fizemos visitas em locais que deram 
pulo em 10 a 15 anos justamente por juntar 
os cacos. [No Paraná] Eram muitas coisas 
localizadas, mas uma de costas para a outra. 
A ideia principal que nós vimos na Europa nós 
implantamos aqui”, indica Samek.
Gerente regional do Sebrae e também um 
dos responsáveis por implantar o programa, 
Augusto Stein considera o POD um exemplo a 
ser replicado. “Tínhamos ótimos projetos de 
associativismo municipais, mas não tínhamos 
um case de sucesso de uma articulação regio-
nal. A essência dele foi juntar parceiros para ter 
uma visão comum do território. As instituições 
que fazem parte do programa já são prósperas 
com sua atuação solo. já fazem seu traba-
lho, têm seus desafios e suas entregas. Mas, 
quando você cria um sentimento de que, além 
da atualização solo, pode-se ter uma atuação 
coordenada com diversos atores para pensar 
o que a gente quer para o futuro da região, é 

uma ideia que cativa, que engaja”, defende.
Região tem novas demandas, especialmente 
de logística.
De seu início para cá, o grupo conseguiu avan-
çar em competitividade. “Nós não consegui-
mos competir com outros estados, outras cida-
des, outras regiões de forma isolada. No Norte 
do Paraná tem Londrina, que é fortíssima. 
Cascavel não consegue competir com Londrina 
em diversos aspectos. Assim como Toledo não 
consegue competir com a região metropolita-
na de Curitiba. Agora, quando você olha como 
região Oeste, a gente aumenta nossa condição 
de competir”, afirma Stein.
Além disso, o gerente do Sebrae aponta que o 
consórcio teve vitórias em outras demandas, 
além da sanidade animal já citada. “Houve 

ganhos no programa. A própria 
discussão sobre a não renovação 
das concessões de pedágio, a 
gente pode dizer que começou 
aqui no Oeste. Teve um impulso 
muito grande na região para 
depois se espalhar pelo Paraná. 
Ganhou corpo a ponto de, de 
fato, não serem renovados os 
contratos. Virou compromisso 
político, das autoridades...”
A questão logística, para o presi-
dente Danilo Vendruscolo, é hoje 
uma das principais bandeiras 
levantadas pelo grupo. “Somos 
extremamente competentes 
da porteira para dentro, com 
uma eficiência muito alta de 
produção. Competimos de igual 

para igual com qualquer lugar do mundo. 
Mas temos um problema, que é o escoamento 
dessa produção, o suprimento dos nossos pro-
dutores. Temos um custo logístico muito alto e 
estamos trabalhando muito forte para que a 
gente possa reduzir esse custo”, diz.
Ele indica pleitos como redução do pedágio, 
extensão de ferrovias e trabalho em hidrovias 
no Rio Paraná como alguns pontos em traba-
lho. Não são os únicos. “Temos que olhar para 
o que está vindo no pós-pandemia. Estamos 
inaugurando o Iguassu Valley para que a 
gente possa estimular o avanço e a criação de 
polos tecnológicos, como o Biopark [um hub 
de inovação implantado em Toledo], para que 
gente possa estimular as academias no sen-
tido de criar soluções e integrar com o setor 
produtivo”, indica. “Nós temos uma clareza de 
que esse é um dever da sociedade. Cultural-
mente, os brasileiros terceirizam tudo e acham 
que o governo resolve todos os problemas. E 
isso está errado. É o que buscamos estimular 
e levar para os jovens, criando uma nova cul-
tura e nova forma de construir a sociedade”, 
defende.

Por Carlos Coelho - Fonte: Gazeta do Povo

POD - Programa Oeste em Desenvolvimento - presidido por Danilo Vendruscolo, conta com total apoio do governador Carlos Massa Júnior

RESUMO DA NOTÍCIA:
O ano de 2020 levou os municípios do Oeste paranaense a 
passar uma borracha em suas estimativas econômicas. Mas, 
ao contrário do que se espera em boa parte do país, a revisão 
foi para cima. 
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HOMEM DE INTEGRAÇÃO OESTE 2020

18 MESES À FRENTE DE ITAIPU COM FOCO 
NA REESTRUTURAÇÃO DA REGIÃO OESTE

A nomeação do general Joaquim Silva e 
Luna para o comando da Usina de Itaipu, 
completou um ano e meio em 22 de agosto. 
Sua posse como diretor-geral brasileiro da 
Hidrelétrica Binacional de Itaipu, já apresen-
ta uma significativa marca que deu uma nova 
feição ao maior projeto de energia pura do 
mundo e, em especial para o Oeste.
A nova relação da Empresa com a região 
onde Itaipu está instalada, na fronteira entre 
Brasil e Paraguai, hoje vive um avanço espe-
rado por muitos anos e promessas.
Cada megawatt-hora gerado com eficiência 
pelas unidades geradoras, cumprindo à 
risca a atividade-fim da hidrelétrica com sua 
missão ampliada, também se transformava 
em riqueza, desenvolvimento e legado para 
as duas nações.
Toda iniciativa, ação e investimento foi feita 
com o propósito de bem servir à comu-
nidade, seguindo a diretriz básica da boa 
administração pública: legalidade, impessoa-
lidade, moralidade, publicidade e eficiência; 
conforme determina o artigo 37 da Consti-
tuição Federal.

EXEMPLO
No balanço desses 18 meses, o general ado-
tou desde o início a austeridade como base 
de sua gestão, com cortes do que considerou 
desperdícios e o redirecionamento de recur-
sos para obras importantes, dentro do que 
preconiza a missão de Itaipu: “Gerar energia 
elétrica de qualidade, com responsabilidade 
social e ambiental, impulsionando o desen-
volvimento econômico, turístico e tecnológi-
co, sustentável, no Brasil e no Paraguai”.
Com essas iniciativas, Silva e Luna deu uma 
nova cara à Itaipu. E mudou o relacionamen-
to dos altos cargos da empresa com a cidade 
onde a usina tem sede, no Brasil.
Ele foi o primeiro diretor-geral brasileiro a 
morar e a trazer para Foz do Iguaçu toda 
a diretoria. E reforçou ainda mais a gestão 
local ao fechar o escritório de Curitiba e a 
migrar para a cidade sede da empresa todos 
os empregados que estavam em Curitiba, 
o que contribuiu para reduzir gastos com 
passagens e diárias entre outros.

Foi com essas diretrizes que Silva e Luna pre-
parou e prepara a usina para novos desafios, 
como a revisão do anexo “C” do Tratado de 
Itaipu, em 2023.

VALE DESTACAR QUE:
Naquele ano, a dívida assumida para a cons-
trução da usina estará totalmente quitada 
com financiadores internacionais e a binacio-
nal terá novos desafios para comercializar 
sua energia, sem os custos dos emprésti-
mos, que equivalem anualmente a 70% do 
orçamento de Itaipu. Tanto no Brasil como 
no Paraguai, vários estudos estão sendo 
feitos para essa nova realidade que poderá 
ser direcionada tendo como premissa os 
setores ambientais, educacional, saúde e de 
pesquisas.

DE OLHO NO FUTURO
Com a estrutura enxuta e os gastos reduzi-
dos, inclusive orçamentários, Silva e Luna 
decidiu redirecionar recursos para obras que 
estão contribuindo para o desenvolvimento 
e o futuro tanto de Foz do Iguaçu, como de 
todo Oeste do Paraná.
A pandemia, é claro, poderá atrasar a colhei-
ta do resultado desses investimentos, mas 
o desenho do futuro mostra que o caminho 
estará pronto, em várias áreas fundamentais 
deixadas de lado por muitos anos e governos 
que honraram compromissos.

“Logo que chegamos, fomos bem acolhidos 
e percebemos o grande potencial de Foz do 
Iguaçu para se tornar um grande hub logís-
tico, tecnológico e de saúde da América do 
Sul. A oportunidade estava à vista”, diz o 
general Silva e Luna, com um largo sorriso.

Ao se certificar disso, o diretor-geral brasi-
leiro de Itaipu achou que era o momento 
de preparar a cidade para a transformação. 
Mas, para isso, ele faz uma analogia com 
uma casa: era preciso construir as bases, o 
alicerce e colocar o telhado. Traduzindo: a 
infraestrutura básica para a virada de chave. 
Ele adota como lema não apenas prometer, 
mas fazer entregas. 

Orienta seus subordinados quanto aos 
prazos, reforça os compromissos de Itaipu, 
incentiva e mantém acesa a relação institu-
cional da empresa que, ganhou força, tanto 
com as prefeituras de sua área de influência, 
como com o governo do Estado e  Federal. 
Mas de forma renovada, sem colocar inte-
resses políticos acima daqueles que a missão 
de Itaipu prega.

UM BILHÃO EM OBRAS
A usina está investindo R$ 1 bilhão em obras 
estruturantes para preparar a cidade e a 
região para o futuro que já começou.
Foz do Iguaçu está recebendo uma nova 
infraestrutura, com a construção de mais 

GENERAL

uma ponte entre Brasil e Paraguai, melho-
rias no aeroporto para torná-lo capaz de 
receber voos internacionais de grande porte, 
construção do Mercado Municipal, moder-
nização e ampliação do Hospital Ministro 
Costa Cavalcanti, criado e mantido pela 
empresa e que atende pelo SUS, além da já 
acertada duplicação da BR-469, uma rodovia 
estratégica para ligar a cidade a seu aeropor-
to à atrativos turísticos, inclusive o principal 
deles, as Cataratas do Iguaçu.
Uma outra característica mostrada pelo 
general é sua fácil e segura interlocução com 
os diversos mandatários de nosso país. Neste 
momento político complicado, quando vimos 
nosso país virar de uma curva ascendente e 

progressista, para uma curva descendente  
sem recursos para investir, com muitos e 
muitos escândalos de corrupção, e o Brasil, 
muita das vezes esbarra nos representantes 
da chamada “Política Velha”,  que gera clima 
de certa tensão.
Mas Silva e Luna sabe do seu trabalho, de 
seu papel na retomada de nosso País, e 
tem se saído muito bem nestes e em outros 
momentos de expectativa e confiança.
Também por estas ações, entre tantas que 
faz do  General Joaquim Silva e Luna um 
nome respeitável, a revista Nova Fase, 
orgulhosamente, lhe concede a honra de 
“Homem de Integração do Oeste Paranaen-
se 2020”.

Foto: Rubens Fraulini de Andrade

HOMENAGEM
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Defensora das questões do trânsito, ela não 
tem receio de trazer a tragédia familiar para 
o debate. “Enquanto eu usar a morte do 
meu filho, quantas vidas serão salvas?”, argu-
menta a mãe de Gilmar Rafael Yared, morto 
em uma colisão causada pelo ex-deputado 
estadual Luiz Fernando Ribas Carli Filho em 
2009. No entanto, Yared garante que seu 
olhar não ficará voltado para as ruas e carros 
da capital paranaense, mas que buscará 
investimentos em saúde e educação, já que, 
na opinião da pré-candidata, “a cidade está 
pronta”. Confira a entrevista concedida a 
Marcela Mendes.

Se fosse prefeita, o que teria feito diferente 
no enfrentamento à Covid-19?

É um momento que ninguém esperava. Ne-
nhum prefeito no mundo poderia esperar ter 
uma situação dessa para lidar. Obviamente 
que cada prefeito tem uma maneira de pen-
sar. Sinceramente, a primeira coisa que eu 
faria seria a questão do transporte público. 
Porque eu vejo que a maior contaminação 

que ocorre é no transporte público mesmo. 
Eu [agiria de forma] muito mais tranquila 
com o comércio que está mais preparado, 
porque nós sabemos que a economia é o 
que mantém a cidade. Obviamente que 
pessoas doentes não produzem. Se você 
está doente, não adianta investir em outras 
áreas. Essa é preocupação dos governantes 
no mundo todo, lógico. A cidade tem que ser 
mais humana. E quando eu digo mais huma-
na, é um atendimento muito mais próximo 
à população nessa questão da Covid. Estar 
atento a esses focos, às regiões onde esse 
vírus se prolifera com mais rapidez ou está 
mais intensa essa situação da Covid. E ob-
servar. Porque nós sabemos que é um vírus 
novo e muitas situações que estão sendo fei-
tas não têm dado resultado. Mas já estamos 
em queda, eu acredito que também isso não 
vai durar muito tempo. Se Deus quiser, logo 
nós teremos a vacina e nisso a gente volta 
para um novo normal, um normal diferen-
te e será obrigatório para todos. Se você 
perguntar se houve alguma coisa de boa no 
meio disso tudo eu tenho certeza que foi a 

RESUMO DA NOTÍCIA:
A deputada Christiane de Souza Yared (PL) agora busca ocupar um 
posto no Poder Executivo. Christiane Yared é pré-candidata a 
prefeitura de Curitiba pelo PL.

DEPUTADA YARED: “Investiria tudo em saúde 
e educação. A cidade está pronta”

solidariedade. O amor aflorou nas pessoas e 
vimos uma quantidade gigantesca de vidas 
sendo ajudadas, instituições. E eu creio que 
o foco principal, se eu estivesse gestora de 
uma cidade, seria a questão do transporte 
público onde há uma contaminação gigan-
tesca. Não tem outra saída, é humanizar a 
cidade. A cidade precisa de menos concreto 
e mais afeto. E não é só Curitiba, são todas 
as cidades do mundo. Nós vimos isso neste 
momento desta enfermidade aí que nos le-
vou a repensar a vida, todos nós. Eu acredito 
que a gente sai dessa. Não vai ficar muito 
tempo não, vacina está chegando, se Deus 
quiser, nós vamos ter nossa cidade linda de 
novo, florindo, com os parques cheios de 
gente e ajudando esse povo também a viver 
melhor.

Sobrando ainda alguma capacidade de 
investimento pós-pandemia, onde a senho-
ra concentrará os recursos da cidade nos 
próximos anos e por quê?

São dois pontos. Saúde é algo que nenhum 
prefeito pode abrir mão. Qualquer um que 
for eleito e acredito que qualquer pré-
-candidato como eu tem essa visão. Todo 
investimento seria em saúde e em educação. 
Por que em educação? Porque a cidade está 
pronta. Nós temos uma belíssima cidade. 
Nós temos uma cidade que atrai investi-

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

por Marcela Mendes Fonte Gazeta do Povo - foto: Assessoria de Imprensa da Deputada Yared

AÇÃO PARLAMENTAR
mentos. As pessoas gostam de investir em 
Curitiba. E a educação é algo que perma-
nece para o futuro. Então, para as próximas 
gerações, eu tenho sempre uma passagem 
bíblica que eu carrego comigo: “ensina a 
criança no caminho em que deve andar e 
até ficar velho não vai se desviar dele”. Para 
você ter o cidadão de amanhã, você precisa 
investir na criança de hoje. Essas crianças 
precisam ter essa noção de como gerir as 
suas próprias vidas. Então, seriam esses dois 
focos. A saúde é porque qualquer pessoa 
que estiver doente não quer trabalhar e não 
quer estudar. Qualquer pessoa enferma é 
uma pessoa que não consegue produzir. Não 
porque ela não queira, ela não pode, não 
consegue produzir. E a cidade, para crescer 
precisa de pessoas que produzam. O cidadão 
forte e saudável é o cidadão que vai gerar 
novos empregos, que vai trabalhar bem, que 
vai ter essa noção do quanto é importante 
estar fazendo parte da cidade.

A senhora foi eleita deputada federal pela 
primeira vez com uma votação muito ex-
pressiva, a maior do estado. Na reeleição, 
seu desempenho foi bem mais baixo. A que 
a senhora atribui essa perda de votos, se 
tem alguma relação com seu desempenho 
no cargo, e a senhora acredita que ainda 
tem um nome forte na capital para almejar 
ocupar o executivo municipal?

O que ocorreu é que tivemos um evento po-
lítico muito forte com a era [Jair] Bolsonaro. 
E todos os candidatos que saíram à frente, 
como o [Sargento] Fahur, [PSD], tiveram toda 
a corporação. Eu tive a corporação comigo 
no primeiro mandato, na primeira eleição. 
Toda a corporação policial, militar, esteve 
com o Fahur. Então fez uma diferença muito 
grande. Também, eu me posicionei de direi-
ta. E como eu tinha alguns votos também de 
esquerda, migraram para a Gleisi Hoffmann 
(PT). Nós tivemos uma divisão de votos. Mas 
eu cresci extremamente no interior, onde eu 
acredito que todo deputado federal deveria 
distribuir as suas emendas de uma manei-
ra praticamente igualitária. No meu caso, 
que sou da capital, eu enxerguei que, se eu 
ajudar o interior, se eu ajudar o prefeito do 
interior, ele desafoga a capital. Eu destinei 
muitas emendas para várias regiões que 
eu não fiz um único voto. Eu não trabalhei 
como uma política de carreira. Eu trabalhei 
com uma nova política, a política que enxer-
ga que o estado é um todo. Não é apenas 
uma cidade ou uma região. O fato de eu ter 
no começo almejado o Senado também foi 
um dos fatores. Muitas pessoas acabaram 
migrando seu voto porque acharam que eu 
iria para o Senado. Então nós tivemos três 
fatores bem relevantes. A cidade que eu 
tive maior impacto foi realmente Curitiba. 
Eu acabei investindo muito no interior – eu 
investi em Curitiba também, trouxe muito 
recurso para cá – mas eu investi muito no 
interior com esta visão de que se eu cuido 
do pequeno que está lá na sua cidade, ele 
não migra para a capital, estrangulando a 

capital. A questão de saúde na capital é algo 
muito sério porque nós atendemos o estado 
inteiro. Então as pessoas vêm das cidades, 
dos municípios, para a capital. E esse recurso 
não migra junto com eles. Nós ficamos com 
o ônus e muitas vezes o bônus não vem. 
A capital sofre muito. Tanto é que neste 
ano de Covid eu investi aqui em Curitiba 
praticamente todas as emendas. Joguei 
todas para cá, todas direcionadas à saúde 
porque não tem o que fazer. O município 
acaba ficando baleado com essa questão de 
tanto investimento na saúde e a gente fica 
com os recursos diminutos para atendimen-
to a infraestrutura, até a própria educação, 
infelizmente.

Eu fiz o meu nome na capital quando eu 
comecei a me envolver, após a morte do 
meu filho, com as famílias e as empresas de 
Curitiba. Eu dei mais de 3 mil palestras em 
Curitiba. Então, as pessoas conhecem não 
apenas a minha história como mãe, mas 
o trabalho que eu desenvolvo por trás de 
toda essa tragédia. “Ah, porque a senhora 
usou a morte do filho para se eleger?”. Olhe, 
enquanto eu usar a morte do meu filho, 
quantas vidas serão salvas? Porque a gente 
consegue trazer essa realidade dessa guerra, 
que é encoberta por tantas e tantas outras 
tragédias, que é a guerra do trânsito, e fazer 
com que as pessoas sejam pertencentes às 
causas. Qualquer cidadão no mundo só irá 
mudar comportamento se ele tiver conheci-
mento. Porque o conhecimento traz perten-
cimento. E com pertencimento nós temos a 
mudança no comportamento das pessoas. 
Cada vez que eu palestro, eu levo conheci-
mento até as pessoas e me empenho para 
que elas sejam pertencentes. Indiferente de 
ser o trânsito, a saúde ou a educação, elas 
precisam ser pertencentes porque ninguém 
faz nada sozinho. Não há prefeito no mundo 
que possa fazer uma cidade melhor se o 
cidadão que mora nela também não estiver 
pertencente a esta cidade.

Como parlamentar, embora a senhora 
precise estar atenta aos diversos temas 
que são discutidos em Brasília, é normal 
ter uma bandeira e é de conhecimento 
geral que a sua é o trânsito. Como gestora 
no executivo são muitas as áreas que vão 
precisar de sua atenção. Existe risco de sua 
gestão ser focada demais em um aspecto, 
deixando outros importantes de lado?

Não, porque a cidade precisa caminhar coe-
sa. Na verdade, para a cidade dar certo, ela 
precisa ter uma equipe que seja uma equipe 
gestora técnica, mas que tenha alma. Porque 
a cidade, quando não tem uma equipe ges-
tora que possa realmente se envolver com 
vidas, com pessoas, a letra se torna morta. A 
letra mata. Então, nós precisamos ter alma 
na cidade, para que a cidade possa respirar 
esses ares de pertencimento, de conheci-
mento. Eu tenho uma preocupação muito 
grande com a questão da cultura. Curitiba 
é uma cidade por si só que se empenha, o 

povo gosta da cultura. É importante que a 
gente invista nessas áreas, não apenas a cul-
tura, não apenas a educação, não apenas na 
saúde, não apenas no trânsito. Obviamente 
que como eu tive essa tragédia na família, o 
meu mandato ficou focado no trânsito. Mas 
eu tenho plena consciência que o trânsito 
não caminha apenas com a “bandeira trânsi-
to”. É um universo. São a infraestrutura das 
avenidas, das ruas, a educação da criança, a 
questão da saúde dos sequelados que ficam, 
dos mortos que temos que lidar. Então é um 
universo de problemas que precisam ser 
geridos. E a cidade, como um todo, não é 
apenas o ir e vir. É o viver.

Hoje a senhora é filiada a um partido de 
centro-direita, que apoia um governo 
federal de direita. A senhora pretende 
conduzir uma gestão liberal na cidade? De 
que forma? Sua composição de chapa deve 
buscar pessoas nesse espectro político?

O mais importante de tudo que eu entendo 
para um gestor ou um governante é ele 
ter um bom relacionamento tanto com o 
governo federal, quanto com o governo es-
tadual. Nenhum gestor consegue fazer que a 
renda que a cidade tem seja suficiente. Nós 
precisamos de investimentos do governo fe-
deral e do governo estadual. Tem que haver 
parceria. Por isso que um gestor não pode 
ser radical. “Eu sou de esquerda”. “Eu sou de 
direita”. Extrema-esquerda. Extrema-direita. 
Tem que ter um ponto que você compreen-
da que precisa do outro para fazer a cidade 
crescer. E neste ponto eu sempre fui muito 
clara. Eu não sou de direita. Eu não sou de 
esquerda. Eu sou o meu estado. Eu vou ser 
aquilo que eu represento. E eu represento 
o estado do Paraná. Então, a minha gestão 
na Câmara Federal tem sido muito clara, ela 
é muito objetiva. Eu trabalho para pessoas. 
Tanto é que no meu partido eu tenho a liber-
dade de votar com aquilo que eu acredito. 
É um dos pontos mais importantes que eu 
acredito que um político deve ter. Votar na-
quilo que ele acredita. Se acha que será bom 
para o país, para o seu estado, para a sua 
cidade, bom para o povo que você repre-
senta, então tenha consciência tranquila em 
fazer aquilo que você acredita. A convenção 
será dia 15 de setembro, ainda estamos nos 
últimos arremates para essa composição de 
chapa. Mas eu não tenho problema nenhum 
em compor chapa com outros partidos. Eu 
tenho um bom relacionamento com todos 
os partidos. Obviamente que nós vamos 
com partidos que tenham esse caminhar 
junto conosco. A gente acaba não dividindo 
isso com os partidos de esquerda. Mas nós 
temos uma amizade boa com os partidos 
a ponto de podermos fazer, sim, uma com-
posição que seja adequada e o melhor que 
possa ser para Curitiba.
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O povo está  de olho no preço dos produtos 
dos supermercados. Há uma forte pressão so-
bre os produtores e varejistas acusados de se 
aproveitar do momento e faturar em cima da 
procura por alimentos da cesta básica. Arroz, 
feijão e óleo de cozinha são eleitos os vilões 
do orçamento doméstico, especialmente em 
um ano em que muitos perdem os empregos 
por causa da crise vivida pelo Brasil. Há uma 
atmosfera geral de se  formar grupos que 
apoiem o presidente. Espontaneamente  as 
pessoas se articulam para resistir ao que os 
economistas insistem em afirmar que há uma 
tal de lei da oferta e da procura que determi-
nam os preços nas gôndolas dos  supermerca-
dos. Há um debate no meio político e acadê-
mico  se o presidente deve ou não intervir na 
economia em nome dos mais pobres e da elei-
ção que se aproxima. Os ventos do liberalis-
mo parecem que  se tornaram obstáculos aos 
que defendem uma mudança estrutural na 
economia do país, com menos participação 
do Estado na condução dos rumos da econo-
mia. Advogam o liberalismo econômico, ou 
seja que os preços se ajustem por si mesmos, 
de acordo com as regras do mercado como 
ocorre em outras democracias capitalistas e 
liberais do mundo. 
A esquerda vê uma rara oportunidade de 
cavalgar na insatisfação popular e defender 
maior participação do Estado na economia.

DE OLHO NA ELEIÇÃO
É totalmente contra a tese do Estado mínimo, 
que uma vez ou outra é defendida abertamen-
te por setores da direita. É verdade que fazem 
isso de forma avergonhada, afinal, também 
vão disputar as eleições e não querem perder 
postos nem o poder. Nunca fica claro que tipo 
de economia o governo quer para o Brasil. 
Preços, inflação, desemprego e aumento de 
salários são fatores que pesam em qualquer 
regime aberto no mundo. Por que não pesa-
riam no Brasil? Fala-se  em intervenção do Es-
tado na produção e nos supermercados como 
uma forma de impedir a escalada de preços 
e os mais radicais identificam os “tubarões”, 
que monopolizam os produtos em toda a sua 
cadeia, do produtor rural à sacola do consu-
midor, e juntam grandes fortunas com inter-
mediações. São os atravessadores na lingua-
gem popular. Para se contrapor a isso apenas 
o Estado tem forças suficientes, ainda que a 
maioria dos ministros e do próprio Congresso 
Nacional se auto intitulem partidários da eco-
nomia de mercado. Mas até que ponto o que 
funciona em outros países ocidentais, neces-
sariamente, funcionaria no Brasil? A América 
Latina tem vários exemplos de nações com 
forte participação do governo nos tratos eco-
nômicos. 
O ministro da economia é alvo da atenção de 
todos. Apoiado pela direita, criticado pela es-
querda está cada vez mais frágil. 

O regime adotado no Brasil é o presidencia-
lismo e por isso a decisão final está nas mãos 
do chefe do executivo. Ele nomeia e demite 
quem quiser, uma vez que o cargo de mi-
nistro é dele, diz a constituição. Cogita-se a 
oficialização de fiscais dos preços no varejo, 
que munidos de tabelas divulgadas pelo mi-
nistério da agricultura, iriam aos supermer-
cados e, se identificassem alta dos produtos 
da chamada cesta básica, chamariam a po-
lícia. Isto se torna realidade quando alguns 
estabelecimentos são fechados e os geren-
tes presos e indiciados em crime contra a 
economia popular. Com uma eleição  pela 
frente, mais uma vez, se empurra a adoção 
de medidas impopulares para frente, como a 
redução dos gastos das gigantescas máqui-
nas públicas federal, estadual e municipal. O 
ministro da economia Dilson Funaro apresen-
ta o Plano Cruzado, apoiado pelo presidente 
José Sarney, como a espada para combater 
o aumento dos preços com tabelamento e os 
especuladores responsáveis pela desgraça 
dos mais pobres. Foi aprovado pela Câmara 
e no Senado só tem um único voto  contra. Os 
populares se identificam com os “Fiscais do 
Sarney”. E o partido dele, PMDB, elege mais 
da metade dos deputados, e a maioria dos 
governadores. É um sucesso político. Um es-
telionato eleitoral dizem umas poucas vozes. 
O Plano tem o apoio da esquerda e da direita 
e dura apenas um ano. 

Heródoto Barbeiro é âncora do Jornal da 
Record News em multiplataforma

Av. das Cataratas, 1749
Foz do Iguaçu - Paraná - Brasil
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O maior número de danças nacionais 
apresentadas em um jantar com show.
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Com quadras de tênis e futebol, 
churrasqueira e piscina com espre-
guiçadeiras, o Hotel Deville Express 
Guaíra fica no centro de Guaíra. 
Oferece academia, Wi-Fi gratuito e 
buffet café da manhã além de res-
taurante com comidas típicas como 
o famoso peixe na telha.
Todos os quartos têm TV a cabo, fri-
gobar, banheiro privativo e ar-condicionado mi-
ni-split. Alguns ainda incluem varanda com vista 
do rio, sujeitos a disponibilidade.
O Hotel Deville Express Guaíra fica a uma curta 
distância de carro da fronteira com o Paraguai, e 
a 200 metros da Rodoviária. O estacionamento 
privativo é gratuito no local.
Casais particularmente gostam da localização.  
Alguns deram nota 8,9 para viagem a dois. 

O QUE OS HÓSPEDES MAIS GOSTARAM:
“Hotel de fácil acesso e próximo ao centro, 
quarto amplo, banheiro amplo, itens do café da 
manhã bons e o famoso peixe na telha para o 
jantar a luz de vela a beira da linda piscina.” 

“A equipe que estava de serviço, apesar das li-
mitações e restrições por causa do Coronavirus, 
estavam sempre atenta e simpática, se esfor-

çando para manter o nível do Hotel.”
“Hotel excelente, ótimo custo/
benefício, bom café da manhã, chu-
veiro, camas e quarto muito bons. 
Vale uma esticada, sem contar o 
show gratuíto da variedade de pás-
saros da região.”

“Gostei do atendimento da equipe, 
sempre solícita e educada. Gostei do café da 
manhã.”

SERVIÇO:
Rua Paraguai, 1.205, Guaíra, CEP 85980-000,  
Guaira  - Paraná - Brasil.
Fone: 44 3642-1617
reservas.ctr@deville.com.br
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Vantagens e desvantagens são encontradas 
em cada caso concreto

Em tempos de isolamento social, 
muito tem se falado do teletra-
balho (ou home office). Dizem ser 
esse o “novo normal” e que, mes-
mo após a liberação total para o 
retorno das atividades presen-
ciais, esse será o modelo de tra-
balho escolhido pelas empresas e 
preferido pelos seus colaborado-
res. Será?

Falando um pouco da parte jurídica do 
tema, o teletrabalho encontra-se regula-
mentado na CLT desde a reforma trabalhis-
ta ocorrida em novembro/17, por meio da 
Lei 13.467/2017. Todavia, a partir do dia 22 
de março desse ano, por força da MP 927 e 
do distanciamento social imposto pelo CO-
VID-19, tal assunto ganhou corpo.
Vale destacar que a referida MP 927 que 
flexibilizava vários direitos, dentre eles o 
home office, caducou em 19 de julho, mas 
isso não significa que as empresas não po-
dem mais fazer uso do trabalho remoto, 

Trabalho em home office: 
SONHO OU PESADELO?

DIREITOS &

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

DEVERES

uma vez que, conforme dito acima, existe 
previsão na CLT desde 2017. 
Para formalizar que o empregado passará 
a trabalhar em home office, há que ser ela-
borado um aditivo contratual definindo, de 
comum acordo e de forma clara, as regras, 
o horário a ser praticado, ressarcimento de 
despesas, fornecimento de equipamentos, 
questões ergonômicas, dentre outras, lem-
brando que eventual comparecimento do 
empregado nas dependências da empresa 
para desempenho de determinada ativida-
de não descaracteriza o trabalho remoto.
Agora vamos pensar na prática dessa mo-
dalidade: trabalhar em casa pode ser um 
sonho ou um pesadelo! Vantagens e des-
vantagens são encontradas em cada caso 
concreto. Depende de inúmeros fatores de 
caráter subjetivo de cada colaborador. Ve-
remos alguns exemplos.
- estar perto dos filhos pequenos: interação 
maior x não conseguir trabalhar porque 
eles requerem atenção, choram, brigam;
- não gastar tempo nem dinheiro com lo-
comoção casa/trabalho/casa: ótimo, desde 

que na sua casa você tenha um ambiente 
tranquilo, claro e silencioso para conseguir 
se concentrar para trabalhar;  
- flexibilidade de horário: perfeito para 
quem consegue se organizar e não traba-
lhar dia e noite e finais de semana, inclu-
sive;
- conforto do lar x distrações como geladei-
ra sempre perto, TV, videogame.
- trabalhar sozinho e produzir mais x de-
pressão por conta do isolamento.
Enfim, é interminável a lista de prós e con-
tras do trabalho remoto e, cada empresa 
de acordo com as características do seu 
negócio e dos seus colaboradores, deve 
tomar a melhor decisão sobre qual cami-
nho seguir, assim que o coronavírus der 
uma trégua.
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CASCAIS UM DESTINO IMPERDÍVEL EM PORTUGAL
O melhor local para se viver um dia, uma semana ou uma vida toda

Neste mês, esta colunista entrevista o presi-
dente do Visit Cascais, Bernardo Corrêa de 
Barros, que fala com exclusividade sobre esse 
lugar de charme paradisíaco e procurado pelos 
turistas de todo o mundo.  Bernardo conta so-
bre o período de confinamento do Covid-19, a 
retomada do turismo, as ações implementadas 
e os desafios.  E citou com destaque o mercado 
brasileiro: “Em 2019, o Brasil figurava no 8º lu-
gar do top 10 de nacionalidades em Cascais. O 
mercado brasileiro é também importante, pe-
los turistas que escolhem viver em Cascais, po-
tencializando assim os “embaixadores” do nos-
so destino. Em 2019, Cascais recebeu 16.244 
hóspedes, que se traduziram em 43.631 per-
noites”. Confira na íntegra a entrevista especial.

1- Como Cascais,  viveu no momento de confi-
namento do Covid-19?
Cascais viveu o momento do confinamento 
com as dificuldades que achamos que foram 
sentidas por todos.
 Tentamos implementar medidas imediatas, em 
conjunto com a Câmara Municipal de Cascais, 
que pudessem de alguma forma ajudar os em-
presários, apesar de todas as restrições.
 O objetivo foi sempre promover e estimular 
a atividade econômica no Concelho. Exemplo 
disso foi o aumento de esplanadas, a suspen-
são de taxas municipais, assim como a isenção 
de parquímetros em todo o Concelho, de for-

ma a promover os negócios que podiam estar 
abertos, nomeadamente os restaurantes em 
sistema de take away.
 Como medidas preventivas e para evitar focos 
de contágio, foram distribuídas máscaras de 
proteção individuais à população, nas casas e 
transportes públicos, máscaras feitas em má-
quinas propriedade do município, foram imple-
mentados dois mega centros de testes COVID 
(o município ofereceu testes COVID a 100% da 
população), todas as praias foram fechadas, 
bem como a suspensão de mercados e feiras, 
procedemos ao fechamento de todos os equi-
pamentos culturais e desportivos municipais 
(cobertos).
Outras medidas foram também implementa-
das, tais como o fechamento de parques infan-
tis, academias e parques desportivos ao ar livre 
e interdição de bebedouros públicos. A opção 
prioritária pelo teletrabalho foi também outra 
medida, dado que naquele momento o mais 
importante era proteger as pessoas.
 
2- Quais estratégias utilizaram para promo-
ver Cascais para o mercado português e para 
o mundo?
A equipe do Turismo de Cascais esteve mais 
ativa do que nunca durante este período… mo-
nitorando todos os mercados, identificando 
quais se fechavam ou abriam para Portugal. 
Mantivemos uma comunicação internacional 

nesses mercados, dando esperança, mostran-
do disponibilidade e essencialmente aumen-
tando a confiança por via dos esforços que Cas-
cais estava fazendo.
Devido às limitações geográficas impostas em 
todo o mundo pela pandemia, após o Covid-19, 
Cascais focou também no mercado interno por-
tuguês e no mercado espanhol, uma vez que 
são aqueles que conseguem visitar o destino 
sem depender de rotas aéreas.
Numa primeira fase, foi lançada a campanha 
“Stay at Home”. Numa segunda fase, foi lança-
do um vídeo sob o claim “We are loading your 
experience”. E para a promoção no mercado 
nacional, foi criada a campanha “Cascais, um 
mundo para descobrir”. 
Mais recentemente lançamos uma campanha 
única a nível nacional e penso que internacio-
nal, denominada #euficoemcascais, em que 
os hotéis e alojamentos oferecem preços es-
peciais de hospedagem para os residentes em 
Cascais.

Foi também elaborado um protocolo em con-
junto com a Câmara Municipal de Cascais, 
Associação de Hotelaria de Portugal, Cascais 
Invest e Associação dos Comerciantes do Con-
celho de Cascais, com objetivo de estimular o 
turismo e que prevê a implementação de me-
didas como:
• Oferta de bilhetes nos museus muni-

cipais aos turistas hospedados em empreendi-
mentos turísticos e no Alojamento Local;
• Transportes gratuitos para turistas 
hospedados em empreendimentos turísticos e 
no Alojamento Local;
• Realização de Testes COVID (auto-
testes sorológicos) aos funcionários dos hotéis 
e Alojamento Local nas 48 horas seguintes ao 
contato com funcionário/cliente infetado;
• Parques de estacionamento munici-
pais gratuitos junto às maiores concentrações 
de comércio no Concelho;
• Aumento das áreas das esplanadas 
de estabelecimentos hoteleiros e de bebidas 
sem custos adicionais;
• Isenção/suspensão das seguintes ta-
xas municipais:
o gestão de resíduos
o ocupação espaço público
o publicidade
o ruído
• Visitas guiadas realizadas por guias 
turísticos (especializados e credenciados) aos 
sábados e domingos com agendamento prévio 
no posto de turismo;

3- Quais as medidas adotadas para a retoma-
da do Turismo em Cascais e Portugal, como 
um todo?
A criação do Selo Clean & Safe pelo Turismo 
de Portugal foi pioneira e bem sucedida. Este 
selo, que poderá ser atribuído a diferentes ti-
pologias de negócios, pretende atestar todas as 
medidas de segurança e higiene, criando assim 
um sentimento de segurança e confiança. O go-
verno português implementou também regras 
aplicadas a todo o território como o uso obriga-
tório de máscara em todos os espaços fechados 
e a redução de 50% da capacidade dos estabe-
lecimentos como restaurantes e afins, de modo 
a respeitar a distância social de segurança re-
comendada.

4- Quais os maiores mercados que Cascais re-
cebia antes da pandemia?
Cascais tem cerca de 1.4 milhões de pernoites 
por ano, sendo que o Top 5 de mercados es-
trangeiros em 2019 foi:
 
1. Reino Unido
2. Espanha
3. França
4. EUA
5. Alemanha

5- Quais as expectativas a partir de agora?
Estamos com esperança que a diplomacia co-
mece finalmente a funcionar e que os “canais 
aéreos” sejam liberados.
A economia não aguenta por muito tempo com 
a realidade atual, estamos falando de milhares 
de empregos que serão perdidos se medidas 
urgentes não forem tomadas. Podemos even-
tualmente falar de uma crise grave da seguran-
ça social em consequência da perda gradual 
de empregos esperada no pós pandemia, e 
também de milhares de negócios que não vão 
conseguir aguentar muito mais tempo nesta 
situação. 
A retração do produto interno bruto já está 

em níveis nunca vistos, o que de-
monstra bem o que se aproxima.
Estamos conscientes que a reto-
mada será lenta e gradual. Devido 
não apenas às restrições de saú-
de pública, mas também devido 
à limitação das rotas aéreas. Con-
tinuaremos seguindo a estratégia 
implementada que passa natural-
mente pela promoção interna do 
destino, bem como a aposta no 
mercado espanhol, se benefician-
do da fronteira terrestre. Conti-
nuaremos vigilantes e apostando 
nos mercados internacionais que 
forem “abrindo” para Portugal.

6- Cascais recebe muitos brasi-
leiros?
Em 2019, o Brasil figurava no 8º 
lugar do top 10 de nacionalidades 
em Cascais. O mercado brasilei-
ro é também importante, pelos 
turistas que escolhem viver em 
Cascais, potencializando assim os 
“embaixadores” do nosso destino. Em 2019, 
Cascais recebeu 16.244 hóspedes, que se tra-
duziram em 43.631 pernoites.

7- Qual o principal diferencial de Cascais?
Cascais se posiciona como o “CHARME DA COS-
TA ATLÂNTICA” e 
como “O MELHOR LOCAL
 PARA SE VIVER UM 
DIA, UMA SEMANA, OU 
A VIDA INTEIRA”.
Somos um destino com uma oferta integrada, o 
que se revela como uma das grandes mais valia. 
Costumamos dizer que “em Cascais pode fazer 
tudo, menos esportes de neve”.
Somos uma Vila com uma população cosmopo-
lita e maravilhosa com 216.000 habitantes de 
mais de 100 nacionalidades. Fomos altamen-
te beneficiados e estimulados devido a nossa 
localização geográfica, com a proximidade do 
mar e da montanha (Cascais tem um parque 
natural), com um povo afável e hospitaleiro, 
num destino altamente seguro (Portugal é o 3º 
país mais seguro do mundo).
A nossa gastronomia é talvez uma das melho-
res do mundo, onde se destaca o fantástico 
peixe pescado em nossas águas.  
Estamos localizados a cerca de 25 km de Lis-
boa e de seu aeroporto internacional. A região 
combina de forma exclusiva o seu passado 
glamuroso, onde a arquitetura e história convi-
vem, com uma posição ímpar face ao oceano e 
as belas paisagens.
Temos fantásticas alternativas de lazer, despor-
to, gastronomia e bem-estar. Com um clima 
suave que conta com 300 dias de sol/ano e uma 
luminosidade inigualável, a Riviera Portuguesa, 
reúne todo o tipo de motivações num único 
destino, desde o puro lazer, aos negócios, golfe 
(7 campos de golfe em Cascais), sol e mar, des-
portos aquáticos, e turismo de saúde e beleza, 
num ambiente acolhedor.
Temos também equipamentos de excelência, 
tais como: o Autódromo do Estoril, conhecido 
pelo povo brasileiro por ter sido o local onde 

Ayrton Senna ganhou o seu primeiro grande 
prêmio; uma marina; um centro de congressos; 
um aeroporto de aviação executiva; 7 campos 
de golfe e ainda 15 museus.
Em questão de educação também somos uma 
referência, dado que Cascais tem no seu terri-
tório 3 universidades e 15 escolas internacio-
nais.

8- Qual a missão do Visit Cascais?
A Associação de Turismo de Cascais Visitors & 
Convention Bureau é uma associação privada, 
responsável pela promoção internacional da 
diversidade de produtos turísticos que carac-
teriza a nossa oferta, desde o lazer ao golfe, 
passando pelo turismo de negócios e turismo 
residencial. Enquanto DMO (Destination Mar-
keting Organization) para Cascais, é responsá-
vel pela implementação de uma estratégia de 
marketing de destino, em estrita observância 
e colaboração com os players locais (institucio-
nais e privados), com vista a:
 
• Conferir notoriedade e um posicio-
namento de alta qualidade;
• Melhorar a atratividade do destino;
• Posicionar o destino e a oferta que 
lhe está associada;
• Promover a comercialização, apoian-
do a distribuição do produto turístico associado 
ao destino através de diferentes canais disponí-
veis com foco na proximidade ao consumidor e 
a facilidade do seu acesso;
Ainda no âmbito da sua esfera de atuação, en-
contra-se o apoio à organização e angariação 
de mais de 40 eventos de projeção internacio-
nal, que vão do motor à vela, do surf ao motor, 
assim como do tênis aos cavalos, não sendo os 
eventos internacionais de golfe uma exceção. 
Apostamos também na animação local de for-
ma a dar conteúdo a quem nos visita e a quem 
reside em Cascais.

CASCAIS - Onde o passado e o presente, estão unidos pela história de uma cidade cosmopolita com grandes atrações na Europa



Nova Fase  | 2928 |  Nova Fase

uma nova

vem aí!

45 9 9949-212045 3035-1210 

Rua São Paulo 1320 sala 7 - Centro

NOVO ENDEREÇO

clinica.aesthetic

a partir de 21 de setembro
fique atento em nossas redes sociais

para mais informações.

Numa conversa informal, objetiva e dinâmica, 
assim como ela é no seu dia a dia, entrevis-
tei Maria Helena Bombonatto, uma mulher 
determinada, com um espírito empreen-
dedor e muito inovadora. Ela decidiu abrir 
seu próprio negócio em 1994, uma loja de 
calçados com três marcas que conheceu em 
Belo Horizonte. Sua primeira loja foi dentro 
de uma galeria na cidade de Cascavel/PR, e 
desde aquela época já se destacava por trazer 
modelos diferenciados e bem vanguardistas, 
consolidando a loja como referência em cal-
çados modernos, de qualidade e com designs 
exclusivos. Depois de seis anos, saiu da Gale-
ria Formato e decidiu ir para uma loja de rua, 
ficando oito anos na Rua 7 de Setembro. 

Maria Helena sempre esteve à frente de sua 
loja, porque acredita que um dos grandes 
diferenciais é o seu atendimento personali-
zado, o que acabou fidelizando seus clientes. 
Após oito anos e sentindo o mercado cres-
cente e promissor, precisava de um espaço 
maior, mudando-se para uma loja de 135 
m², trazendo marcas de renome no merca-
do calçadista. Com essa mudança, sistemas 
mais modernos foram implantados na loja e a 
presença nas mídias sociais era algo inovador, 
então Maria Helena, buscou conhecimentos, 
cursos e mentorias para se atualizar e conti-
nuar oferecendo o melhor atendimento aos 
seus clientes. 
Para Maria Helena, “O mundo é dinâmico, é 

preciso estar sempre atualizada, e os meus 
colaboradores também seguem essa mes-
ma visão dentro da empresa, respeitando a 
Missão e os Valores”. E como mãe, se orgulha 
quando fala do filho Eduardo Bombonatto Lo-
renzetti, que já está na faculdade. Lembrando 
que Maria Helena sempre teve o apoio de 
sua família, quando se formou em Adminis-
tração de Empresas, e começou trabalhando 
nas empresas da família, na loja de materiais 
de construção ajudando na área de adminis-
tração, e depois na fábrica de jeans.
Este ano de 2020, com a pandemia, criou-se 
uma necessidade de estar mais presente no 
mundo on-line, então precisou acelerar al-
guns projetos e tirou do papel um deles, que 
é o e-commerce da Fabrikatto Calçados, que 
já está em funcionamento, vendendo para 
todo o Brasil. Um sonho realizado com muito 
planejamento estratégico, divisão de tarefas, 
e principalmente com uma equipe focada e 
comprometida. 
E mais uma nova etapa está surgindo, mais 
um sonho que está se realizando, uma loja 
própria, mais moderna e adequada ao novo 
mercado, com um conceito novo, mais clean, 
funcional e aconchegante, em novo endere-
ço, na Rua Marechal Rondon, 2.562. Sempre 
buscando novas experiências para seus clien-
tes, agora com um grande diferencial, os pro-
dutos da marca própria FBKT. 
Com todas essas mudanças acontecendo em 
sua vida e com uma energia incrível, Maria 
Helena afirma, “Sou apaixonada por sapatos, 
amo o meu trabalho, e fico feliz em ver as 
clientes usando os calçados. Acordo todos os 
dias pensando no que posso fazer para ser a 
minha melhor versão hoje, em relação a mim 
mesma”. 

Foto por Guilherme Viera

MARIA HELENA BOMBONATTO
“A minha maior crise é minha maior oportunidade”

CAFÉ &
ELAS

Julia Inomata
juliainomata@hotmail.com

Empresária Destaque!

Julia e Julia Modas
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Com localização próxima dos agitos da famosa Praia de Pipa a 80 km 
de Natal, sobre as falésias da Praia de Cacimbinhas/RN a tranquilidade é 
garantida com o que há de melhor o ano todo!

A belíssima vista do mar do alto da falésia 
proporciona momentos de tranquilidade em 
um espaço amplo com coqueiros e gramado, 
além de uma ambientação ideal para o des-
canso.
Situado em uma falésia com vista para o 
oceano, o Pipa Privilege Suítes fica na Praia 
das Cacimbinhas e a 6 km do centro da cida-
de com toda a estrutura para a família toda.
Uma dica para quem gosta de caminhar e 
seguir pela beira-mar até a Praia do Madei-
ro, que fica numa enseada a 3 km e de onde 
podem ser vistos golfinhos e tartarugas ma-
rinhas.
A área de lazer do hotel dispõe de uma pis-
cina com borda infinita, lounge bar, banheira 
de hidromassagem externa.
Ideais para o repouso, o solário ao lado da 
piscina e as camas balinesas dispostas pelo 
jardim tropical e a área zen com redes e SPA 
(sauna e área para massagens). Tudo a beira 
mar com uma vista de tirar o fôlego. 
Conforto, tranquilidade e privacidade são 
qualidades que podem tornar sua hospeda-
gem no  Pipa Privilege Suítes uma experiên-
cia que jamais será esquecida, para ser repe-
tida e compartilhada com amigos e parentes.

ACOMODAÇÕES
Os lofts privativos, com arquitetura e decora-
ção contemporâneas e vista panorâmica do 
oceano, dispõem de Wi-Fi gratuito, TV com 
tela plana e cofre eletrônico. Todos têm sala 
de estar, cozinha americana totalmente equi-
pada e deck de madeira com rede.
Os apartamentos com varanda e rede estão 
de frente para o mar esmeralda de Cacimbi-
nhas; uma praia quase deserta cujo acesso é 
por uma escadaria com 150 degraus.
São três tipos de apartamentos no estilo flat, 
identificados por Loft Luxo, Loft Luxo Pre-
mium, Loft Luxo Premium Plus. A Loft Luxo 
é uma suíte com 70 m², com varanda, bela 
vista panorâmica para ao mar, com quarto 
de casal, ar-condicionado, ampla sala com 
sofás, TV de tela plana, cozinha totalmente 
equipada. A varanda ou deck como queiram, 
tem rede, pufe e cadeiras. Acomoda duas 
pessoas com conforto. Já o Loft Luxo Pre-
mium, com 80 m², e Loft Luxo Premium Plus, 
com 85m² acomodam 4 pessoas, possuem 
um quarto com cama de casal e banheiro 
privativo, e outro com duas camas de soltei-
ro, banheiro social, sala com sofás, TV de tela 
plana, cozinha com geladeira, jogo básico de 

pratos e panelas, além do deck de madeira 
privativo com living, rede, pufe e cadeiras. 

SERVIÇO
Pipa Privilege Suítes
Rua Antonio Florencio, 1339. 
Tibau do Sul - RN
CEP: 59.178-000 
Reservas: (84) 98890-9604
reservas@pipaprivilege.com.br
www.pipaprivilege.com.br
@pipaprivilege 
@pipaprivilegesuites

SOL

PIPARAÍSO - Os brasileiros não aproveitam como os estrangeiros as praias de Pipa, onde o Pipa Privilege Suítes recebe a todos com o nascer 
do sol, a partir das cinco horas da manhã, num espetáculo que vale cada segundo de contemplação numa visão maravilhosa e inesquecível 

por José Ivaldece Pereira 
fotos: Leci Farina 

Agradecimento: 
Martín Schapiro  - Jornalista Cristina Lira

- Potiguar Turismo & Receptivo - Latam Aérea e 
Chalé Tour Viagens & Turismo (45) 3223-8281
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turismoitaipu.com.br

D E S T I N O
S E G U R O
P R O T O C O L O S  S A N I T Á R I O S 
E M  T O D O S  O S  A T R A T I V O S

Atrações a céu aberto      Número de pessoas reduzido      Barreira sanitária no aeroporto

Muitas viagens 
   num só destino.

Cansou de ficar em casa vendo TV, 
cozinhando ou assistindo lives?

Então venha redescobrir sua diversão 
em Foz do Iguaçu, um destino preparado 
para receber você e sua família com toda a 
segurança. Perto de você, visite as atrações 
que o mundo inteiro quer conhecer. 
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