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PRA SUA VIDA  
SEGUIR EMFRENTE

R$ 64,7 MILHÕES  
EM INVESTIMENTOS.

Quem tem um Plano de Saúde Itamed, tem à disposição toda a estrutura do Hospital 
Ministro Costa Cavalcanti. Referência em toda a região, o hospital conta com a mais moderna 
tecnologia, especialistas e profissionais de saúde altamente capacitados e Acreditação Nível III 
de excelência em atendimento, a mais alta no setor. Tudo para levar a sua vida sempre adiante.

Laboratório de 
Análises Clínicas 
próprio com 
equipamentos de 
alta tecnologia.

Centro de 
Diagnóstico 

por Imagem em 
estrutura própria 

com todos os 
exames em um 

único local.

Centro Clínico 
com 2.000m2,  

45 consultórios e 
35 especialidades 

médicas.

Desconto 
Plano Familiar 
Progressivo*

Desconto  
Plano  
Empresarial*

15%12%
Empresas associadas à Empresas associadas ao

ACIFI SINDIHOTÉIS 

*Desconto progressivo válido para dependentes legais (companheiro(a)/cônjuge), filhos até 18 anos ou até 24 anos universitários). **Carência ZERO para consultas, exames de laboratório, raio-x simples, fisioterapia, entre outros (verifique com nossos consultores). Condições válidas até DEZEMBRO/2020.
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COPEL
ORIENTA SOBRE USO SEGURO DA ENERGIA NA ATIVIDADE RURAL

CASCAVEL - com uma excelente classificação a nível nacional na geração de empregos e rendas com oportunidades para vártias atividades

RESUMO DA NOTÍCIA:
Companhia lembra que os períodos mais críticos são a colheita e 
a preparação do solo, quando são utilizadas máquinas de médio e 
grande porte e também são feitas queimadas. É preciso redobrar 
os cuidados.

A agricultura e a pecuária são atividades que ge-
ram renda e desenvolvimento socioeconômico. 
Em alguns locais, é comum que a rede elétrica 
de alta tensão cruze propriedades. Os períodos 
mais críticos para a ocorrência de acidentes são 
a colheita e a preparação do solo, quando são 
utilizadas máquinas de médio e grande porte e 
também são feitas queimadas.
Nesses períodos, é preciso redobrar os cuida-
dos com as redes de energia, planejando as ati-
vidades para evitar os acidentes.
Em 2019, foram registrados 48 acidentes com 
a energia elétrica em todo o Paraná, um terço 
deles em áreas rurais. Doze foram fatais e 21 
considerados acidentes graves. Embora desde 
2011 esse número venha se mantendo abaixo 
de 50 ocorrências no Estado, a gravidade dos 
acidentes ainda é motivo de preocupação e é o 
foco das campanhas de segurança com a comu-
nidade que a empresa mantém regularmente.
“Manter uma distância segura é a maneira mais 
efetiva de se evitar acidentes”, explica o gerente 
de Segurança do Trabalho da Copel Distribui-
ção, Alessandro Maffei da Rosa. O conselho é 
visitar as áreas onde os trabalhos serão reali-
zados, observando os locais onde existe rede 
e adequando o tamanho das máquinas para a 
realização dos serviço.

As dimensões das máquinas ou implementos 
agrícolas podem aumentar o risco de um con-
tato acidental com os fios de energia. Há risco 
também quando produtores decidem realizar a 
poda e corte de árvores perto da linha. Em ou-
tros casos, as próprias plantações ultrapassam 
os limites de segurança das faixas de servidão, 
contribuindo para a ocorrência de acidentes.
Faixa de servidão, segundo a Norma Técnica 
NBR 5422, da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), é a área de segurança que 
deve ser respeitada para que se evite acidentes, 
sendo a largura mínima de 30 metros para as 
linhas de 69, 88 e 138 kV de tensão, e de 20 
metros para as linhas de 34,5 kV.

CONFIRA OS CUIDADOS BÁSICOS:
 - Planejar cuidadosamente os trabalhos, obser-
vando atentamente se as dimensões da máqui-
na ou equipamento (altura e largura) atendem 
a uma distância segura da rede elétrica;
- Ao manusear as máquinas agrícolas, desviar 
dos estais (cabos de aço que prendem os pos-
tes ao chão);
- Ao manobrar veículos e equipamentos, rea-
lizar carga e descarga de caminhões, manter a 
distância mínima de cinco metros de qualquer 
tipo de estrutura elétrica;

- Caso o veículo venha a encostar na rede elé-
trica, o motorista jamais deve tentar sair do 
maquinário. É preciso chamar imediatamente a 
Copel, que vai interromper o fornecimento de 
energia antes de resgatar o condutor;
- Nunca estacionar máquinas agrícolas debaixo 
da rede elétrica;
- Ter cuidado para não tocar na rede elétrica 
quando subir em uma árvore para colher frutas 
ou para realizar podas;
- Ter cuidado com os equipamentos de irriga-
ção. Nunca deixar o jato de água dos irrigadores 
atingir os fios elétricos;
- Jamais se aproximar ou tocar em cabos elétri-
cos caídos no chão. Se encontrar um fio elétrico 
caído, é importante sinalizar a área para que 
ninguém se aproxime e avisar imediatamente 
a Copel;
- Não fazer queimadas perto das linhas de trans-
missão ou de distribuição de energia elétrica. 
Além de colocar em risco a sua vida e de outras 
pessoas, essa prática pode danificar as estrutu-
ras do sistema elétrico, causando a queda dos 
postes e torres, provocando curtos-circuitos, o 
rompimento de cabos e interrompendo o for-
necimento de energia;
- Por fim, importante lembrar que não é neces-
sário encostar em um cabo para ocorrer uma 
descarga elétrica. A simples aproximação de 
algum material condutor pode gerar um arco 
elétrico com consequências graves para quem 
estiver manuseando o material, assim como 
para quem estiver próximo.

ECONOMIA
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INTEGRAÇÃO TOTAL - Mario Benítez, Jair Bolsonaro (Presidentes do Paraguai e Brasil com o Governador do Paraná Carlos Massa) em Foz do Iguaçu 

GENERAL SILVA E LUNA - Diretor-Geral da Itaipu, saudou os Presidentes do Brasil e Paraguai

BRASIL-PARAGUAI - Jair Bolsonaro falou da integração classificando o Parlaguai como País irmão

RESUMO DA NOTÍCIA:
O presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Paraguai, Mario Abdo 
Benítez, vistoriaram a obra, acompanhados pelo governador Ratinho 
Junior. A estrutura vai desafogar o trânsito da Ponte da Amizade e con-
solidar o Estado como um hub logístico e de turismo da América do Sul.

O presidente Jair Bolsonaro encerrou seu ciclo 
de visitas ao Paraná, no ano de 2020, na cidade 
de Foz do Iguaçu. Em sua quarta visita à cida-
de, Bolsonaro, acompanhado do presidente do 
Paraguai, Mario Abdo Benítez, visitou as obras 
da Ponte da Integração, projeto financiado pela 
Itaipu Binacional.
O bom relacionamento entre os dois países foi 
destacado por ele. “Nosso excelente relaciona-
mento só pode produzir frutos como esse. É um 
orgulho para nós estarmos participando des-
sa obra de integração entre Brasil e Paraguai. 
Quando algo é feito para o Paraguai, também 
é feito para o Brasil, porque queremos vizinhos 

fortes, que possam cada vez mais somar conos-
co”, reforçando o compromisso das nações com 
a os valores da democracia e liberdade. 
A comitiva presidencial chegou ao Aeroporto 
Internacional de Foz do Iguaçu às 9h30 e foi 
recepcionada pelo diretor-geral brasileiro da 
usina de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, e 
pelo governador do Paraná, Carlos Massa Rati-
nho Junior. Também foram convidados para o 
encontro bilateral, pelo lado brasileiro, o mi-
nistro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo; 
o ministro da Casa Civil Walter Braga Netto; 
deputados, secretários e os diretores da Itaipu 
Binacional. 

Bolsonaro e Marito chegaram ao Marco das 
Três Fronteiras às 10h30 no dia primeiro de 
dezembro. No local, receberam informações 
sobre o andamento das obras, cumprimenta-

ram trabalhadores e posaram para fotografias. 
Em seguida, assistiram a um filme produzido 
pela Itaipu Binacional contextualizando a obra 
da ponte no âmbito das demais obras em que 
a binacional vem investindo. “Nossas obras são 
todas integradas e têm como objetivo maior 
deixar um legado para a população de toda a 
região”, disse o general Silva e Luna.
O engenheiro André Toledo, do consórcio Ponte 
Foz - Construbase/ Cidade/ Paulitec, falou sobre 
o desafio que está sendo construir uma das 
maiores obras do país na atualidade. “Tecnica-
mente, ela está exigindo o que há de melhor na 
engenharia, muito controle, tecnologias novas 
e uma equipe muito especializada. São enge-
nheiros experientes e também gente nova, que 
está aprendendo para trabalhar no futuro da 
nossa nação” afirmou. 

REUNIÃO
A segunda parte da visita aconteceu no Hotel 
Recanto, onde os presidentes participaram de 
uma reunião de trabalho e, em seguida, de um 
almoço oferecido em nome do presidente e da 
primeira-dama, Michelle Bolsonaro, para o pre-
sidente da República do Paraguai e a primeira-
-dama, Silvana López Moreira de Abdo. 

QUARTA VISITA A FOZ
Esta foi quarta visita de Bolsonaro à fronteira 
e a sexta ao Paraná durante o exercício de seu 
mandato. A primeira viagem a Foz foi em feve-
reiro de 2019, para a posse do general Joaquim 
Silva e Luna como diretor-geral brasileiro da Itai-

pu; a segunda, em maio do mesmo ano, para o 
lançamento da pedra fundamental da Ponte da 
Integração; e em agosto de 2020, para o lança-
mento da pedra fundamental da duplicação da 
Rodovia das Cataratas.
Este foi o terceiro encontro entre Bolsonaro e 
Marito em Foz do Iguaçu – os outros dois foram 
na posse do general, na Itaipu, e no lançamento 
da pedra fundamental da Ponte, em 2019.

A PONTE DA INTEGRAÇÃO
Com mais de 40% das obras concluídas, a Ponte 

da Integração Brasil - Paraguai, no Rio Paraná, é 
uma obra do governo federal, com gestão do 
governo do Paraná (por meio do Departamento 
de Estradas de Rodagem – DER) e recursos da 
Itaipu Binacional. Do tipo estaiada, a ponte terá 
760 metros de comprimento, com vão-livre de 
470 metros – o maior da América Latina -, e 40 
metros de largura. O investimento total é de 
aproximadamente R$ 463 milhões. A obra deve 
ficar pronta em maio de 2022.

BRASIL E PARAGUAI OBRAS DA PONTE 
DE INTEGRAÇÃO PRÓXIMA DE 50%
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EDITORIAL

A democracia foi salva por um voto

A luta dos senadores paranaenses, Oriovisto Guimarães e Alvaro 
Dias, ambos do Podemos, para a não realização de reeleição na 
Câmara e no Senado foi vitoriosa. O Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu na noite de domingo, dia 06 de dezembro que entra 
para a história; barrar a possibilidade de os atuais presidentes da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), disputarem a reeleição na mesma legislatura.
A eleição para a presidência das suas casas que representam o 
Congresso Nacional está marcada para 1º de fevereiro de 2021.
Nos últimos dias, o STF sofreu ataques e críticas em relação ao 
julgamento, já que estava praticamente certo que Maia e Alcolum-
bre participariam do pleito e que provavelmente estariam reeleitos.
Por 6 a 5, o STF decidiu não dar permissão para a reeleição de 
Alcolumbre. No caso de Maia, a derrota foi ainda maior, com o 
placar de 7 a 4. A diferença nos dois resultados se dá por conta do 
voto do ministro Nunes Marques. Indicado ao tribunal pelo presi-
dente Jair Bolsonaro, Nunes Marques optou por uma solução inter-
mediária — a favor de Alcolumbre, mas contra Maia –, alinhado 
aos interesses do Palácio do Planalto, que aposta na candidatura 
de um dos líderes do Centrão, o deputado Arthur Lira (PP-AL), 
para a chefia da Câmara.
“Às vezes a democracia é salva por um voto decisivo que faz a 
maioria. Me preocupa muito saber quem será o próximo indicado, 
por Jair Bolsonaro, para ministro do Supremo Tribunal Federal”, 
disse Oriovisto Guimarães.
Por seu lado, o senador Alvaro Dias, preferiu aguardar um pouco 
mais para se manifestar até porque, seu nome cresceu muito como 
forte candidato para presidir o Senado, o que seria um prêmio 
para sua trajetória política onde sempre foi destaque pela defesa 
da sociedade nos últimos cinquenta anos de vida pública.
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Ele é considerado um dos gênios 
do futebol. A origem humilde 
apenas confirma que a genia-
lidade do craque não depende 
da classe social a que pertence. 
Logicamente que a chegada dele 
até um grande time de futebol 
de um país de grandes times e 
torcidas, é muito mais  difícil. 
Sua estrutura física não ajuda 
uma vez que não tem nem al-
tura nem peso para enfrentar 
os vigorosos zagueiros dos ti-
mes adversários. O futebol é um 
esporte de força, de contato e é preciso ser 
lépido para escapar das traves da chuteira do 
seu marcador. Mas gênio é gênio. A distrofia 
física é apenas um detalhe aos olhos do mé-
dico do time. No início da carreira ninguém 
acreditava que pudesse se sobrepor a uma 
diferença de seis centímetros entre as duas 
pernas. A perna direita  era flexionada para 
a esquerda, e a esquerda apresenta o mes-
mo desenho. Ninguém sabe, com certeza, se 
essa deformidade é congênita ou consequên-
cia da paralisia infantil. Afinal os bairros mais 
afastados e pobres da capital do país não têm 
assistência médica. Os meninos brincam nas 
ruas, muitas vezes ao lado do esgoto à céu 
aberto, e a preferência da molecada é jogar 
bola. Tudo improvisado, camisa, traves e o 
gostoso “campinho “, palco dos gols, dribles e 

O GÊNIO DO FUTEBOL SE VAI
brigas entre os adversários. Daí 
até se tornar um ídolo do fute-
bol mundial é um longo e peno-
so caminho, que só  os gênios 
conseguem. 
A vida pessoal agita e influen-
cia decisivamente carreira do 
craque. Sua vida íntima é mar-
cada por tragédias. Os envol-
vimentos românticos pululam 
nas colunas de fofocas, ainda 
que as redes sociais não este-
jam por enquanto  ao alcance 
dos buscadores de escândalos. 

A dependência com álcool se agrava na mes-
ma proporção que sua popularidade. É foto-
grafado ébrio mais de uma vez. Os salários 
melhores atraem legiões de aproveitadores 
e o jogador não se apercebe que está cada 
vez mais envolvido em relacionamentos pas-
sageiros e custosos. Os filhos são o resultado 
dessas uniões. E nem mesmo a excursão do 
seu time para o exterior o livra de um rela-
cionamento com uma fã sueca e com ela ter 
mais um filho. Os políticos se aproximam do 
ídolo e se aproveitam para usufruir de sua 
popularidade. Fotos com candidatos, nos 
palácios do governo, nas escadas dos aviões 
ocupam grande espaço das seções de espor-
te. Mas nada se compara com as fotos e re-
portagens que vêm da Europa. 

A copa do mundo é a oportunidade de mos-
trar o talento e a pujança do futebol latino 
americano. Com isso se abre a porta para 
que muitos jogadores sejam contratados por 
times  europeus e se tornem ídolos nos dois 
lados do Atlântico. A promessa é alto salário, 
prestígio, encontro com artistas e uma vida 
de sonhos. O palco para a consagração é o 
campeonato mundial da Fifa, com a atuação 
das melhores equipes do mundo, inclusive  a 
da Inglaterra, que se auto domina invento-
ra do futebol. Tem até locutor esportivo que 
apelida o futebol de “esporte bretão”.  A se-
leção nacional está preparada para brilhar. 
Não conta com a força do destino, que logo 
no segundo jogo, através uma  contusão, dei-
xa de fora o maior jogador de todos os tem-
pos. É a oportunidade do ponta direita, Mané 
Garrincha, assumir a liderança do time cana-
rinho e buscar a conquista do bicampeonato 
mundial de futebol. O menino pobre do bairro 
de Pau Grande chega ao auge da fama e re-
cebe o reconhecimento da torcida brasileira. 
Contudo o destino ainda guardava maus mo-
mentos que se arrastaram tanto nos campos 
de futebol como na vida pessoal. Mané Gar-
rincha é conhecido pelos amantes do esporte 
como A Alegria do Povo. 

HERÓDOTO BARBEIRO é âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma

!
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O maior número de danças nacionais 
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SENADORES - Oriovisto Guimarães e Alvaro Dias, ambos do Partido Podemos
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LISTA DOS VEREADORES 
ELEITOS PARA 2021/2424

 
Romulo Quintino (PSC) –  3.050 votos
Professora Liliam (PT) –  2.855 votos
Serginho Ribeiro (PDT) – 2.694 votos
Celso Dal Molin (PL) – 2.440 votos
Alecio Espinola (PSC) – 2.411 votos
Cabral (PL) –  2.276 votos
Mazutti (PSC) –  2.130 votos
Policial Madril (PSC) –  1.939 votos
Pedro Sampaio (PSC) –  1.935 votos
Edson Souza (MDB) –  1.762 votos
Cleverson Sibulski (PROS) –  1.747 votos
Valdecir Alcantara (Patriota) –  1.688 votos
Nei Haveroth (PV) –  1.682 votos
Tiago Almeida (DEM) –  1.535 votos
Melo (PP) – 1.438 votos
Sadi Kisiel (PODEMOS) –  1.361 votos
Cidão da Tepelar (PSB) –  1.267 votos
Josias (MDB) –  1.216 votos
Beth Leal (Republicanos) –  1.211 votos
Professor Santello (PTB) –  984 votos
Dr Lauri (PROS) –  780 votos

contato@revistanovafase.com.br

NEYMAR é indicado ao 
melhor pela Fifa/2020

PARANHOS O “PAPA VOTOS”

CASCAVEL

O brasileiro Neymar, do PSG, está entre os 11 
indicados para o prêmio de melhor jogador do 
mundo pela Fifa (The Best), anunciou a entida-
de máxima do futebol mundial, os nomes recor-
rentes em premiações como Cristiano Ronaldo 
e Lionel Messi. 
Veja a lista, formulada por especialistas a partir 
do desempenho dos jogadores de 20 de julho 
de 2019 a 7 de outubro de 2020.
Thiago Alcântara-ESP (Liverpool), Cristiano 
Ronaldo-POR (Juventus), Kevin De Bruyne-BEL 
(Manchester City), Lewandowski-ALE (Bayern 
de Munique), Sadio Mane-SEN (Liverpool), 
Kylian Mbappe-FRA (PSG); Lionel Messi-ARG 
(Barcelona); Neymar-BRA (PSG), Sergio Ra-
mos-ESP (Real Madrid), Mohamed Salah-EGI 
(Liverpool), Virgil van Dijk-HOL (Liverpool).
Os três finalistas serão anunciados no dia 17 
de dezembro. Participam da votação capitães 
e técnicos das seleções nacionais, jornalistas 
selecionados e fãs por meio de uma enquete 
promovida pela Fifa.

Em um resultado que surpreendeu até os 
mais otimistas, o Stein Cascavel Futsal go-
leou a Aifa de Indaiatuba por nada menos 
que 8 a 1  em São Paulo, conquistando para 
a Capital do Oeste do Paraná o título da 
Liga Nacional de Futsal.
O primeiro tempo foi um show à parte, 
com a equipe cascavelense abrindo 7 a 0 
no placar, por isso no segundo apenas ad-
ministrou o placar.  Amandinha (2), Nega, 
Diana, Luíza, Simone, Tampa e Jaque mar-
caram os gols do time cascavelense, que 
tem o patrocínio da Stein Telefonia. 
Campeão do ano passado, o Cianorte não 
participou desta edição da competição, 
que teve ainda outros dois representantes 
do Paraná: a ADTB de Telêmaco Borba e o 
Pato Futsal. (Foto: Divulgação)

É DE CASCAVEL O TÍTU-
LO DA LIGA NACIONAL 
DE FUTSAL FEMININO

A ex-governadora Cida Borghetti acompa-
nhou a comitiva do presidente Jair Bolsonaro 
e da primeira dama Michelle Bolsonaro em 
Foz do Iguaçu.
O presidente visitou as obras de construção 
da segunda ponte ligando o Brasil ao Para-
guai e depois se reuniu com o presidente 
Mario Abdo Benítez.
Cida Borghetti foi uma das grandes articula-
doras da construção da ponte em 2018. Na 
época se reuniu com o presidente Temer, 
com o presidente Mario Abdo e com as 
diretorias brasileira e paraguaia da Itaipu. 
O acordo entre os países foi assinado em 
dezembro de 2018 e as obras iniciaram em 
2019 com o presidente Bolsonaro e o gover-
nador Ratinho Jr.

A EX-GOVERNADORA 
CIDA BORGHETTI E 

MICHELLE BOLSONARO 
EM FOZ DO IGUAÇU

Paranhos superou outros seis candidatos na 
disputa pela Prefeitura.
Veja a votação de cada candidato:
Leonaldo Paranhos (PSC): 71,72%
Marcio Pacheco (PDT): 10,28%
Paulo Porto (PT): 7,45%
Roman (Patriota): 6,87%
Inês de Paula (PP): 1,65%
Juarez Berte (DEM): 0,78%
Carlos Moraes (Avante): 0,67%
Major Arsênio (PRTB): 0,59%
O vice-prefeito será Renato Silva, do Repu-
blicanos

BEM AVENTURADO OS BRANDOS
“Bem-aventurados os que são brandos, por-
que possuirão a Terra”. (Mateus, 5:4)
Por esta e outras máximas, Jesus faz da 
brandura, da moderação, da mansuetude, da 
afabilidade e da paciência, uma lei.
Condena, por conseguinte, a violência, a có-
lera e até toda expressão descortês que al-
guém possa usar para com seus semelhantes. 
Podemos perceber, dessa forma, que os ensi-
nos de Jesus não são bem compreendidos por 
nós e, menos ainda, vivenciados.
Prova disso é o nosso comportamento diário, 
diante de situações e pessoas.

JOSÉ IVALDECE PEREIRA

INFORME
ETC. E TAL...

Fonte UOL - imagem: Valery HACHE / AFP

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

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

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

a partir de 

(45) 3038-1100
WWW.BRASILFITNESS.EU

acesse e saiba mais:

AR CONDICIONADO ESTACIONAMENTOBIKE VIRTUAL RESTAURANTEHIIT GINÁSTICACROSS POWER BIKE INDOOR
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PORQUE CASCAVEL 
BEBE ÁGUA DO RIO SÃO JOSÉ
RESUMO DA NOTÍCIA:
A Sanepar colocou em operação a nova captação de água do Rio 
São José, que deve ampliar em 25% a capacidade de produção do 
sistema de abastecimento de Cascavel. Trabalhando com três 
conjuntos motobombas, a captação começou a enviar para a 
cidade 280 litros de água por segundo.

A unidade está operando desde novembro 
em fase de testes operacionais por pelo enos 
mais 90 dias. Porém, em razão da estiagem 
prolongada, o Rio São José, a exemplo dos rios 
Cascavel, Peroba e Saltinho, também sofreu 
redução da sua vazão em cerca de 40%, o que 
compromete o fornecimento de água na sua 
totalidade, como previsto em projeto. Para se 
ter uma ideia, recentemente foi necessário 
desligar um dos conjuntos de bombeamento 
de água porque o São José não dispunha de 
volume suficiente para enviar para tratamen-
to. Por esta razão, o registro do Lago deverá 
permanecer aberto a fim de manter o nível e 
a vazão de água do Rio Cascavel no ponto de 
captação.
A estiagem histórica tem comprometido os 
sistemas de abastecimento em diversas regiões 
do Estado. 

As chuvas registradas em Cascavel estão muito 
abaixo da média esperada a cada mês. 
A Coopavel tem registro de 945 milímetros de 
chuvas de janeiro até agora em Cascavel. Essa 
precipitação é a menor registrada nos últimos 
20 anos na cidade. As temperaturas mais ele-
vadas também contribuem com a redução na 
vazão dos rios e com o consequente aumento 
no consumo de água, que atualmente está na 
casa de 72 milhões de litros por dia.

QUANTO CUSTOU
Especialistas do setor, informaram que 
foram  gastos entre 40 a 60 millhões de reais 
nesta obra. Afirmam também que, daria para 
perfurar diversos poços  artesianos de grande 
profundidade com capacidade de subtrair água 
do Aquífero Guarani  para abastecer toda a 
cidade de Cascavel por 500 anos.

LAGO MUNICIPAL
Por outro lado, o Lago Municipal de Cascavel 
tem cumprido nos últimos dois anos a sua 
mais nobre e fundamental missão para a qual 
foi criado: a de ser o regulador da vazão do Rio 
Cascavel. Formado por nascentes do rio que é 
o principal manancial da cidade, o Lago segura 
as águas em período de chuvas, evitando 
enchentes e danos nas margens. E, em período 
de estiagem, como este, o Lago mantém 
estável a vazão do Rio Cascavel, evitando que 
falte água e postergando um possível rodízio 
no abastecimento na cidade.

MAS O POVO QUER SABER
Esperamos uma resposta da Sanepar, se 
realmente, um investimento que gira entre 40 
a 60 millhões, daria para perfurar no mínimo 
8 (oito) poços  artesianos de grande profun-
didade, com capacidade de subtrair água do 
Aquífero Guarani, foi ignorada pela empresa.
Se, seus acionistas compactuam desta política.
Se houve, de fato, um planejamento para 
buscar água do Rio São José e de outros que 
a cada ano, perdem força, quando temos em 
baixo de nossos pés, um aquífero que abastece 
grande parte dos Municípios de São Paulo, 
por exemplo. Se, a população de Cascavel está 
satisfeita com ações neste sentido. 
Todos queremos saber a resposta.

SANEAMENETO

“É lamentável a posição dos 
técnicos da Sanepar quanto a 
captação de água no Aquífero 
Guarani. Já faz décadas que 
estamos conversando com a 
Sanepar e dizendo que a per-
furação de poços poderia ser 
uma alternativa de abaste-
cimento viável para comple-
mentar a captação superficial. 
É possível perfurar de 3 a 4 
poços com vazões da ordem 
de 200 a 250 m³/h  por poço 
a um custo de R$ 5.000.000,00 
por poço já equipado e funcio-
nando.  Estes poços poderiam 
abastecer de 80.000 a 100.000 
mil pessoas/dia”.

Att Luiz Guidorzi - Presidente 
da LG POÇOS TUBULARES - SP.

INTERNAR ALGUÉM DA SUA FAMÍLIA?
SEPULTAR QUEM VOCÊ AMA?

VOCÊ NÃO TEM CULPA DA 
COVID-19, MAS TODOS NÓS TEMOS 

RESPONSABILIDADE.

 cascavel.atende.net

MANTENHA O DISTANCIAMENTO SOCIAL, 
USE MÁSCARA E HIGIENIZE SEMPRE AS MÃOS. 
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MAIOR EVENTO DO AGRONEGÓCIO

SHOW RURAL
33 ANOS de tecnologia e emoção

Quem diria que um evento que nasceu por 
força se uma crise, se transformaria na maior 
vitrine/show de tecnologia voltado ao agrone-
gócio brasileiro ao receber delegações do Brasil 
e vários países, ávidos para conhecer de perto 
qual o segredo de tanto sucesso mercadológico 
e de público.
A ansiedade para conhecer de perto as super-
-máquinas e centenas de equipamentos que 
estarão expostos de 22 A 26 DE MARÇO DE 
2021, reserva surpresa para o paisagismo na 
entrada do Show Rural. É uma verdadeira obra 
de arte que a cada edição faz um espetáculo à 
parte que toca profundamente a sensibilidade 
das pessoas.
Para falar sobre o Show Rural 2021, nosso en-
trevistado é o presidente, Dilvo Grolli.

Nova Fase - Que grau de importância o Sr. in-
sere neste 33 anos de Show Rural?
Dilvo Grolli  - É importante destacar, que, o 
Show Rural Coopavel não se limita exclusiva-
mente a promover. Vai além e cada ano avan-
ça como uma locomotiva que tem de puxar 
o comboio da produção. No nosso caso, o 
agronegócio em especial da região Oeste que 
conta sua história de antes e pós este evento. 

É portanto uma marca já consolidada, que nos 
faz repensar para novas práticas em função do 
momento mundial, onde a cadeia alimentar só 
alcança êxito com os avanços da tecnologia que 
vem do campo. Isto sim, tem sua importância.

Nova Fase – Além da característica o Sr., acha 
que precisa mudar o tom do Show Rural?
Dilvo Grolli – Como falei, o mundo todo está em 
transformação e no caso do Show Rural, posso 
assegurar que  tem se notabilizado como um o 
evento que,  ao mesmo tempo, transformou-se 
em um espaço de interação entre pessoas e um 
difusor de ideias que contribuem para melhorar 
a integração do homem também com a natu-
reza. É, enfim, um semeador de novos e bons 
hábitos, atitudes e ações; já que na medida em 
que vai agregando equipamentos, melhorando 
a genética e a qualidade, mostra que os investi-
mentos estão valendo a pena.

Nova Fase – Aos seus olhos, a natureza tem 
um peso nas ações. É isto?
Dilvo Grolli – São muitos fatores que precisam e 
devem ser considerados. Mas um desses papéis 
adicionais exercidos pelo Show Rural é desem-
penhado através da execução de um cuidadoso 

projeto paisagístico para recepcionar os visitan-
tes e assim, estimular para uma consciência de 
que, sem a cuidar da natureza, abre-se cami-
nhos perigosos para o futuro da humanidade.

Nova Fase – O Sr., tem uma avaliação de como 
o público reage?
Dilvo Grolli – É um jardim projetado com am-
biente agradável, que gera bem-estar e toca 
a sensibilidade de milhares de pessoas que 
adentram ao Parque. Aos que temos o prazer 
de ouvir, ficam encantados e muitos querem in-
formações para levar este projeto em suas pro-
priedades tanto urbanas como na zona rural.

Nova Fase - E qual é a área desta obra de arte?
Dilvo Grolli – O parque tem 72 hectares, e os 
jardins ocupam 18 mil metros quadrados, que 
exige o trabalho de uma equipe atenta desde 
os primeiros dias de outubro. Além disso, há 
arborização perene e 440 mil metros quadra-
dos de grama, que exigem manutenção e poda 
constante.

Nova Fase – Como funciona o planejamento 
dos jardins e outras áreas do Show Rural?
Dilvo Grolli – O projeto de ajardinamento faz 
parte da estratégia de acolhimento dos convi-
dados. A Coopavel e o Show Rural mantêm uma 
tradição desde 1989 de jardins e grandes áreas 
com grama, para sinergia do agronegócio com 
a natureza. E também tem espaços para que as 
pessoas possam descansar durante sua visita ao 
evento.

Nova Fase - Alguns números para comentar?
Dilvo Grolli – Comento sim com muito prazer. 
Em 2020, foram plantadas 610 mil mudas de 
flores: celosia, sálvia azul e vermelha, tagete 
amarelo e laranja, petúnia, alisson, dálias, onze 
horas e flox. São espécies  com ciclos diversos, 
que vão de 86 a 135 dias. O plantio é cronome-
trado para que estejam com floração máxima 
na data marcada para abertura do evento.

Nova Fase – Palco pronto. Em 2021, quais as 
novidades no setor de equipamentos?
Dilvo Grolli – Existe em cada empresa partici-
pante, - e nem poderia ser diferente -, uma re-
serva natural em divulgar. Uma espécie de “se-
gredo” quanto aos equipamentos para mostrar 
no Show Rural. A gente até gostaria de anteci-
par, mais temos que respeitar nossos parceiros 
de tantos anos.

Nova Fase - Nestes 33 anos, as empresas con-
tinuam parceiras?
Dilvo Grolli – Praticamente todas que hoje 
expõem no Show Rural, são parceiros desde o 
início. O que para nós e para elas, tem sido um 
bom negócio, evidentemente.

Nova Fase - Há necessidade de mais área?
Dilvo Grolli – Vamos aumentar a área para 
atender mais empresas que buscam no Show 
Rural um espaço maior, assim como novas em-
presas que desejam expor e entidades que nos 
últimos anos encontraram no evento uma for-
ma de antecipar seus projetos e ações.

Nova Fase – O quê o aumento da produção 
nacional tem exigido do evento?
Dilvo Grolli – O Brasil se consolida em cada sa-
fra, como um gigante do agronegócio e o mun-
do tem cada dia mais fome. Por isso, novos e 
modernos equipamentos são apresentados 
no Show Rural, onde uma série de máquinas, 
equipamentos, orientações de como aproveitar 

mais e melhor aproveitando a presença de em-
presários do agronegócio.

Nova Fase - A impressão é que o Show Rural 
visa apenas as vendas?
Dilvo Grolli – Não é verdade. Aos visitantes, em 
especial àqueles que vivem do agronegócio, são 
disponibilizados cursos, palestras, demonstra-
ções técnicas e didáticas, que têm contribuído 
muito para o manuseio de máquinas e outros 
equipamentos tanto da lavoura, como para as 
ações mais concentradas como avicultura, sui-
nocultura, pecuária e piscicultura além de uma 
série de outras atividades de tecnologia na área 
de informação.

Nova Fase – A Coopavel atua em linhas de 
apoio como financiamentos, por exemplo?
Dilvo Grolli – Boa pergunta. Veja que os ban-
cos estão cada vez mais presentes na vida dos 
que fazem o agronegócio brasileiro. Hoje, exis-
te financiamento para todas as atividades com 
planos fabulosos, seguros e outras facilidades 
que poucas atividades oferecem no mercado 
de trabalho. É mais uma forma de apoio que se 
encontra no Show Rural com toda a orientação.

Nova Fase – Quando o Sr., assumiu a Coopa-
vel, ela vivia uma crise. Faz parte do passado?
Dilvo Grolli – Bem lembrado. Foi um momento 
de transformação que afetou tanto a Coopavel 
como outras Cooperativas. Algumas, consegui-
ram com muito esforço superar. Felizmente, 
estamos consolidados, avançamos e posso as-
segurar que a Coopavel, com o patrimônio que 
possui, com os investimentos feitos e os proje-
tos em andamento, vive um grande momento 
figurando entre as maiores cooperativas do 
Brasil. Estamos crescendo cada dia mais, graças 
sobretudo, a confiança dos associados, a quali-
dade dos produtos colocados no mercado e a 
maneira como é dirigida por pessoas sérias e 
responsáveis. Sou apenas um elo da engrena-

gem. Mas sinto um grande orgulho em traba-
lhar nesta empresa.

Nova Fase – O Senhor considera como um 
evento completamente consolidado?
Dilvo Grolli – De forma alguma. Já vi muitos 
eventos como este e, mesmo de outras natu-
rezas, acabarem por motivos simples. Cada vez 
mais estamos com as atenções redobradas para 
que o crescimento seja contínuo e acima de 
tudo, primar pela qualidade e seriedade.

Nova Fase - Alguma novidade para comemo-
rar os 33 anos de Show Rural Coopavel?
Dilvo Grolli – Toda a programação está pronta, 
mas ainda teremos muitas reuniões para ajustar 
ações complementares, como forma de agra-
decimento aos que nos prestigiaram por todos 
estes 33 anos, assim como receber bem os no-
vos parceiros. O que não é pouco. Mas desde 
já, fica o convite para que estejam conosco na 
primeira semana de fevereiro do próximo ano.

Nova Fase – A Coopavel comemora os 50 
anos, em dezembro de 2020, o que isso repre-
senta para a cooperativa?
Dilvo Grolli – A Coopavel é uma cooperativa de 
sucesso, pois iniciou as suas atividades em 15 
de dezembro de 1970 e passou por momentos 
de dificuldades na década de 1980. Ela supe-
rou todos os obstáculos e hoje está entre as 12 
maiores cooperativas do Brasil, com faturamen-
to anual de R$ 3,5 bilhões, mais de 6 mil funcio-
nários e 6 mil associados. A Coopavel tem um 
complexo agroindustrial muito representativo, 
pois 78% do faturamento vem das agroindús-
trias de valor agregado. A cooperativa man-
tém-se fiel à sua origem no estado do Paraná 
e exporta para mais de 40 países produtos de 
origem agrícola e animal de produção dos seus 
associados.

RESUMO DA NOTÍCIA:
Nestes 33 anos, mais de cinco milhões de visitantes já aden-
traram ao Parque de Exposições da Coopavel, em Cascavel. 
Só na edição passada, rompeu os 300 mil com previsão de 
bater novo recorde em 2021.

DILVO GROLLI -  
Presidente da 
Coopavel com sede 
em Cascavel e ações 
no Oeste e Sudoeste 
do Paraná, um 
homem de muita 
visão no campo do 
agronegócio

DILVO GROLLI - 
Presidente da 
Coopavel com sede 
em Cascavel e ações 
no Oeste e Sudoeste 
do Paraná, um 
homem de muita 
visão no campo do 
agronegócio
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O General Joaquim Silva e Luna, recebeu em 
seu gabinete o jornalista José Ivaldece Pe-
reira, diretor da revista Nova Fase, acompa-
nhado da namorada Leci Maria Farina e do 
empresário Faisal Hammoud, presidente do 

grupo Monalisa, Cônsul da França em Ciudad 
del Este e Cônsul da Eslováquia no Rio de 
Janeiro; acompanhado de seu filho Wiliam 
para uma solenidade de homenagem ao di-
retor geral de Itaipu Binacional.

General Joaquim Silva e Luna
Após um longo bate papo e trocas de infor-
mações sobre vários assuntos, o homena-
geado ouviu as justificativas que conferia 
a ele, a honraria pelos relevantes serviços 
prestados ao Oeste do Paraná, num amplo 
reconhecimento de toda a sociedade, que a 
cada dia mais se identifica com as ações da 
grande empresa binacional.
O empresário Faisal Hammoud, disse que, 
“uma grande história é feita de grandes 
desafios, esforços e sonhos. Parabéns ao 
Diretor-Geral de Itaipu Binacional, General 
Joaquim Silva e Luna, não só por colocar 
em ação projetos e conceitos diferenciados 
em prol do Oeste do Paraná, mas acima de 
tudo, pela forma como conduz a gigantesca 
empresa com foco avançado, ao lado de uma 
equipe que, da mesma forma, pensa grande, 
age com rapidez e resgatou em tempo re-
corde a alta estima e os projetos que aguar-
davam por muito tempo ações efetivas nos 
mais variados setores em prol da sociedade”, 
enfatizou.
Por seu lado, José Ivaldece Pereira, diretor 
da revista Nova Fase, disse que, “estas são 
apenas algumas constatações que nos moti-
varam após, ouvir nossa equipe e consultar 
diversas entidades representativas da região, 
a prestar uma singela homenagem para Vos-
sa Excelência com o título de “Homem de 
Integração do Oeste do Paraná 2020” em 

comemoração aos 35 anos de circulação da 
revista que, mês a mês, registra os principais 
fatos e não poderia ter uma oportunidade 
melhor que esta para agradecer. Ao mesmo 
tempo, auguramos vida longa, saúde, alegria 
e prosperidade ao nosso homenageado, ex-
tensivo aos seus próximos e equipe de traba-
lho”, reforçou.
 

GENERAL AGRADECE
“Recebo com muita honra esta homenagem 
e agradeço a consideração do jornalista José 
Ivaldece Pereira, da sua equipe que edita a 
revista Nova Fase há 35 anos, desejando 
também vida longa para todos. Agradeço a 
presença do amigo Faisal Hammoud, de seu 
filho William, da senhorita Leci Farina e dos 
nossos auxiliares nesta solenidade.
Digo que a Itaipu tem uma história escrita 
em vários idiomas e se consagra pela gran-
de capacidade de atender um setor da maior 
importância aos brasileiros e aos irmãos 
paraguaios. O Brasil, na verdade, com toda 
a sua grandeza territorial, não poderia cons-
truir uma Usina Hidroelétrica com esta di-
mensão em seu território.
Por isso, foi dividido com o nosso vizinho 
esta grande obra que gera o maior potencial 
energético do mundo; embora não sejamos 
a maior usina, já que perdemos em tamanho 
para a chinesa de Três Gargantas.
Sabemos de nossa responsabilidade enquan-
to estamos nesta sala analisando todas as 

RESUMO DA NOTÍCIA:
Em solenidade no Centro Executivo de Itaipu em Foz do Iguaçu, a 
revista Nova Fase homenageou o general Joaquim Silva e Luna, 
diretor-geral da Itaipu Binacional com o título de “HOMEM DE 
INTEGRAÇÃO DO OESTE DO PARANÁ 2020”.

EVENTO -  José Ivaldece Pereira, falou sobre os motivos da homenagem e agradeceu o General

HOMENAGEM -  O empresário Faisal Hammoud, Cônsul da Eslováquia no Rio de Janeiro, entregou o título “HOMEM DE INTEGRAÇÃO DO OESTE 
DO PARANÁ 2020” ao General Joaquim Silva e Luna, diretor-geral de Itaipu Binacional

TÍTULO - Uma bela homenagem ao General Joaquim Silva e Luna, diretor-geral de Itaipu como “Homem de Integração do Oeste do Paraná 2020”.

HOMENAGEM -  O Cônsul da EsJ20lováquia, Faisal Hammoud, entregou ao general Joaquim Silva 
e Luna a comenda de “Homem de Integração do Oeste do Paraná 2020”

BRASIL

ações do dia a dia da empresa, planejando as 
tomadas de posições do futuro, onde não se 
pode errar um milímetro. E por isso mesmo, 
ao receber uma homenagem em reconhe-
cimento ao nosso trabalho, isto nos motiva 
ainda mais para buscar de todas as formas 
possíveis a perfeição. Agradecemos à Deus 
por nos conceder esta primazia de poder 
contribuir de maneira discreta, mas constan-

te, com um pouquinho daquilo que a socie-
dade, em especial do Oeste paranaense, tem 
buscado para o seu desenvolvimento.
Mais uma vez, meu particular agradecimen-
to em nome de todos que fazem da Itaipu 
um marco em prol do progresso do Brasil e 
do Paraguai.
Muito obrigado e felicidade para todos”, des-
tacou o General Joaquim Silva e Luna.

Por Editoria Regional Oeste - Foto: SARA CHEIDA -Assessoria de Imprensa de Itaipu



Nova Fase  | 1918 |  Nova Fase

PARCERIA - O diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, informou o governador Carlos Massa Ratinho Junior sobre a aprovação 

ITAIPU - Parceira nos grandes e principais projetos do Paraná e Mato Grosso do Sul para o desenvolvimento do Brasil, graças à energia gerada

BOIADEIRA - A Estrada está em obras, mas os recursos de Itaipu permitirão concretizar a liga-
ção entre Icaraíma (Porto Camargo) e Umuarama (Serra dos Dourados), no noroeste do Paraná

BRASIL-PARAGUAI - Quando pronta, a Estrada Boiadeira permitirá conectar os portos de San-
tos e Paranaguá com os do Chile. Foto Marcelo Uliana / Diretoria de Coordenação Itaipu

RESUMO DA NOTÍCIA:
Um convênio entre Itaipu Binacional, o Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT) e o Governo do Paraná vai ga-
rantir a realização de parte de um dos mais sonhados e importan-
tes projetos do Estado. A parceria será responsável pela execução 
das obras na BR-487/PR, mais conhecida como Estrada Boiadeira

Itaipu deverá aportar cerca de R$ 228 milhões 
para viabilização do empreendimento. Além 
disso, o DNIT, responsável pela realização do 
empreendimento até o momento, vai dispo-
nibilizar o projeto e supervisionar a execução 
das obras, que estará a cargo do Governo do 
Paraná.
Os recursos serão utilizados na implantação, na 
reparação, na restauração e na pavimentação, 
além das Obras de Arte Especiais (OAE), nos 47 
quilômetros da BR-487, Estrada Boiadeira. 

A rodovia liga os municípios de Icaraíma (Porto 
Camargo) e Umuarama (Serra dos Dourados), 
no noroeste do Paraná.
No futuro, ela fará a interligação com o Corre-
dor Bioceânico, uma rodovia de mais de 2,4 mil
quilômetros entre Campo Grande (MS) e o Por-
to de Antofagasta, no Chile, reduzindo em até 
duas semanas o tempo de viagem das exporta-
ções do Centro-Oeste do Brasil até os países do 
Oriente, principalmente China, Japão e Coreia 
do Sul.

O diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joa-
quim Silva e Luna, informou o governador Carlos 
Massa Ratinho Junior sobre a aprovação. “Esse 
é outro grande marco para alavancar o Paraná 
e o Mato Grosso do Sul. Essa é mais uma ini-
ciativa de grande impacto que a empresa adota 
a favor de nosso Estado e dos nossos vizinhos 
sul-mato-grossenses”, disse o governador.
“Essa sinergia entre DNIT, Itaipu Binacional e 
o Governo do Paraná criou as condições ideais 
para entregar, daqui a dois anos, as obras in-
tegrantes da nova rota bioceânica”, explicou o 
diretor-geral do DNIT, general Santos Filho.
“Isso vai beneficiar não somente os estados do 
Paraná e do Mato Grosso do Sul, mas além do 
Brasil, integrando multimodais para o desenvol-
vimento de toda a América do Sul”, completou.
A Estrada Boiadeira ligará o noroeste do Para-
ná à cidade de Porto Murtinho (MS), ponto de 
conexão com o corredor bioceânico que unirá 
os portos brasileiros de Santos (SP) e Paranaguá
aos do norte do Chile.
A rodovia não está na área de abrangência de 
Itaipu, mas faz parte da bacia do Rio Ivaí, que 
desemboca no Rio Paraná e é importante pela 
sua contribuição ao reservatório da hidrelétrica
binacional.
O aporte financeiro de Itaipu para a execução 
de obras na Estrada Boiadeira está alinhado às 
diretrizes da gestão do diretor-geral brasileiro, 
general Joaquim Silva e Luna, que tem conse-
guido realocar recursos de convênios, ações e 
patrocínios sem aderência à missão, para inves-
timentos em obras estruturantes que deixam 
legado para a população.
O investimento no Estado e a boa relação ins-
titucional com o governo do Paraná estão em 
consonância com as diretrizes do presidente 
Jair Bolsonaro em prol do desenvolvimento re-
gional, com ganhos para a região e, consequen-
temente, todo o Mercosul.

ROTA BIOCEÂNICA
APLICAÇÃO EM OBRAS

Os recursos obtidos com a redução de gastos 
e custos, pela margem brasileira da Itaipu Bi-
nacional, já somam mais de R$ 1,2 bilhão, que 
estão garantindo a construção de obras como a
segunda ponte entre Brasil e Paraguai, ligando 
Foz do Iguaçu a Presidente Franco, com quase
40% da construção concluída; a Perimetral Les-
te, que ligará a ponte à BR-277; e melhorias no
aeroporto de Foz, incluindo a nova pista de pou-
so e decolagem.
Em Foz do Iguaçu, Itaipu investe na conclusão 
do mercado municipal, na revitalização do Gra-
madão da Vila A e na construção de ciclovias e 
pistas de caminhadas. E ainda ações e iniciativas 
de pequeno, médio e grande porte, com me-
lhorias para a população de forma geral. 

E O MAIS IMPORTANTE:
“Tudo isso com foco na eficiência da gestão e 
na alta produtividade da atividade-fim (geração
elétrica), sem aumento da tarifa de energia”, se-
gundo o general Joaquim Silva e Luna.
A atividade-fim de Itaipu é atender os sistemas 
elétricos do Brasil e do Paraguai com a respon-
sabilidade de pagar royalties para a exploração 
hidráulica, mas Itaipu tem ido muito além da 
sua obrigação contratual e missão, em função 
do respeito do consumidor que paga pela ener-
gia na ponta.

O CORREDOR BIOCEÂNICO
Uma das obras mais importantes do futuro Cor-
redor Bioceânico, que vai conectar o Atlântico e 
o Pacífico, é a futura ponte sobre o Rio Paraguai, 
que ligará a cidade de Porto Murtinho, no Mato
Grosso do Sul, a Porto Peralta, no Paraguai. A 
ponte terá 680 metros de extensão e está orça-
da em US$ 75 milhões.

A ligação à ponte, no Mato Grosso do Sul, é a 
BR-267, já implantada, a qual será ligada a Es-
trada Boiadeira, no Paraná, permitindo aos 
produtores dos dois estados escolher por quais 
portos enviarão suas exportações – Santos e Pa-
ranaguá, no Brasil, ou os portos do Chile, quan-
do o destino for o Oriente ou a Costa Oeste dos 
Estados Unidos.
No lado paraguaio, estão sendo pavimentados 
227 km de rodovias entre Carmelo Peralta, na
fronteira com o Brasil, e Loma Plata. Este tre-
cho está previsto para ser entregue até maio de 
2022. O governo paraguaio deverá licitar o se-
gundo trecho, de 354 km, provavelmente ainda 
este ano.

EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES
A ligação entre o Brasil, o Paraguai, a Argentina 
e o Chile, com a rota bioceânica, gerará novas 

oportunidades econômicas. Os produtos chile-
nos, argentinos e paraguaios poderão entrar no
Brasil pelo Mato Grosso do Sul (Porto Murtinho, 
Corumbá e Ponta Porã), enquanto as mercado-
rias brasileiras chegarão a países como Coreia, 
Japão e China via Pacífico, a preços mais com-
petitivos.
O tempo de viagem e o custo do frete serão 
reduzidos, em relação às exportações pelos 
portos no Oceano Atlântico, o que significará 
maior ganho para os exportadores e maior pre-
visibilidade de chegada para os importadores. 
Além disso, os empresários contarão com por-
tos mais eficientes e menos congestionados, no 
Chile e no Brasil.

ITAIPU VAI FINANCIAR PARTE DA LIGA-
ÇÃO DO PARANÁ COM PORTO CHILENO

FONTE: H2 FOZ 
e Assessoria de Imprensa de ITAIPU

Foto Marcelo Uliana
Diretoria de Coordenação Itaipu
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NOVO TERMINAL PÕE CASCAVEL 
DE VEZ NO MAPA DA AVIAÇÃO CIVIL

RESUMO DA NOTÍCIA:
Uma espera de quase dez anos chegou ao fim no último dia (7) com a 
entrada em operação do novo terminal de passageiros do Aeroporto 
Coronel Adalberto Mendes da Silva, em Cascavel. 

O novo espaço, que leva o nome do ex-prefei-
to Octacilio Mion, deverá impactar no desen-
volvimento de toda a região. Os batizados das 
primeiras aeronaves aconteceram às 8h50 e às 
10h e marcaram a entrada definitiva do muni-
cípio no mapa da aviação civil. O Governo do 
Estado ajudou a financiar o projeto, estimado 
em quase R$ 40 milhões.
A obra envolveu mais de dez contratos e englo-
bou revitalização e duplicação de 2,2 quilôme-
tros da Avenida Itelo Webber, estacionamento 
para 398 automóveis, novo pátio de estacio-
namento das aeronaves, um novo terminal de 
passageiros com cinco portões e dois pavimen-
tos, dois fingers e aquisição do mobiliário aero-
portuário e dos equipamentos de informática.
O novo espaço, de 6 mil metros quadrados de 
área, fortalece o município na questão de in-
fraestrutura e logística, movimento que será 
acompanhado nos próximos meses de investi-
mentos nas malhas rodoviária e férrea, segun-
do o governador Ratinho Junior.
Segundo ele, Cascavel reúne exemplos práticos 
de como o Estado planeja se transformar em 
um hub logístico da América do Sul. “Cascavel 
é estratégica dentro do nosso planejamento 
logístico. A revitalização do aeroporto e as co-
nexões aéreas que esse investimento possibilita 
certamente atrairão mais empresas, empregos, 
negócios inovadores, além de fortalecer o agro-
negócio e o trabalho das cooperativas, que são 
pujantes na região Oeste”, afirmou o governa-
dor. “Esse aeroporto vai ajudar o Paraná a cres-
cer ainda mais nos próximos anos”.
O prefeito Leonaldo Paranhos disse que a obra é 
um sinal de esperança para a retomada econô-
mica do País. “Os empresários saem e chegam 
a Cascavel com a expectativa de fechar novos 
negócios na região, acelerar o crescimento a 
partir do segmento agropecuário, mas também 
industrial e turístico, dada a proximidade com 
Foz do Iguaçu”, destacou. “O novo aeroporto vai 
conectar o Oeste com o mundo”.
O secretário-geral da Secretaria Nacional de 
Aviação Civil, Ronei Saggioro Glanzmann, veio 
visitar o aeroporto no primeiro dia de operação 
do novo terminal. “Cascavel tem um terminal 
compatível com a sua pujança econômica”, 
frisou. Além disso, segundo ele, o novo espaço 
tem uma das arquiteturas mais belas do País. 
“Temos um belo exemplo da aviação regional 
que dá certo”, completou.  

ESPAÇO MODERNO
O município utilizou por quatro décadas um ter-
minal com 800 metros quadrados, que mais se 
assemelhava a uma rodoviária. A ampla estru-
tura conta com cinco portões, duas pontes de 
embarque (fingers), novas esteiras, quatro bal-
cões de check-in, dois restaurantes, quiosque 
de café na sala de embarque e desembarque e, 
na área externa, espaço para locadoras de veí-
culos, agências de viagens e guarda-volumes, 
além de contar com mirante para visitação.
O aeroporto tem pista de 1.771 metros de ex-
tensão por 45 metros de largura e pátio prin-
cipal de aeronaves de 16.804,00 metros qua-
drados (capaz de suportar aeronaves de 80 
toneladas), com três posições, sendo duas com 
fingers. A modernização engloba, ainda, siste-
ma de iluminação, seis quilômetros de cerca, 
deslocamento dos nove hangares particulares 
para uma nova área dentro da faixa de seguran-
ça e a demolição da antiga estrutura, construída 
nos anos 70.
As primeiras obras no aeroporto começaram 
em 2011 a partir de um projeto mais simples, 
porque a demanda projetada era considera-
velmente menor na ocasião e ainda havia dis-
cussões sobre a necessidade de um aeroporto 
regional. Contudo, a empresa vencedora da 
concorrência pública não finalizou a obra e ela 
foi judicializada.
Quando a modernização foi efetivamente reto-
mada, há pouco mais de um ano, o projeto já 
era bem mais ambicioso, três vezes maior que 
o desenho original e possibilidade de expansão 
para mais dez mil metros sem novas desapro-
priações. As obras foram concluídas na metade 
deste ano e em novembro receberam todas 
as certificações da Anac (Agência Nacional de 
Aviação Civil).
O aeroporto de Cascavel tem voos com destino 
a Curitiba, Guarulhos (SP), Campinas (SP) e Por-
to Alegre, em operações das companhias Gol e 
Azul.

USUÁRIOS APROVAM
Os primeiros passageiros que passaram pelo 
aeroporto enalteceram a modernidade do ter-
minal do novo terminal de passageiros, que co-
meçou a operar logo no início da manhã com 
os dois primeiros voos. “Ficou um espetáculo. 
Está muito bonito se comparado ao que tínha-
mos antes. 

Agora temos um aeroporto que condiz com a 
cidade”, afirmou o vendedor Iuri de Bruns.
O também vendedor Anderson Scotton desta-
cou a organização do novo terminal. “No antigo 
aeroporto já estava complicado para a gente 
fazer o embarque”, avaliou. Já para o gerente 
comercial Reinaldo Spongolski, isso faz com que 
Cascavel se equipare aos grandes aeroportos. 
“Cascavel precisava muito, é uma região produ-
tiva, com muitas indústrias e estávamos caren-
tes de uma estrutura como essa”, disse.

A E R O P O R TO

Texto: Luiz Carlos - Foto: Nery Cardoso
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O MUNDO ESTÁ MELHOR
Pergunte a pessoas comuns, de todos os con-
tinentes, se a vida é melhor hoje do que an-
tigamente, e a resposta vai variar bastante. O 
instituto Pew de pesquisas foi a campo em fe-
vereiro a julho e descobriu que as coisas hoje 
são piores do que há 50 anos na opinião de 
72% dos venezuelanos, 68% dos mexicanos, 
51% dos argentinos, 50% dos italianos e 49% 
dos brasileiros (no caso do Brasil, outros 35% 
dizem que o mundo melhorou, e os demais 
16% disseram que não sabiam julgar).
Já em muitos outros países, a maioria pensa 
o contrário: estamos melhor no século 21 se-
gundo 88% dos vietnamitas, 69% dos india-
nos e 65% de japoneses, turcos e alemães. 
Na média global, 43% das 43 mil pessoas 
pesquisadas, de 38 diferentes países, acham 
que o mundo está melhor, enquanto que 38% 
consideram que está pior — e os demais 19% 
não sabiam dizer.
“A verdade é que existem motivos objetivos 
para cravar: a humanidade está vivendo o 
melhor momento de sua trajetória. Confira 
dez indicadores que comprovam que não 
temos, como espécie, nenhum motivo para 
saudosismo.

1. FAZEMOS MENOS GUERRA
Quem acha o mundo atual violento pode 
lembrar que, há um século, em novembro 
de 1918, chegava ao fim da Primeira Guerra 
Mundial, que deixou um saldo de 40 milhões 
de mortos. Para não ficar apenas na compa-
ração com grandes conflitos planetários, bas-
ta lembrar que, entre 1945 e 1975, israelen-
ses e árabes guerrearam quatro vezes. Índia e 

Paquistão, três. Coreia e Vietnã foram devas-
tados. Ocorreram guerras civis e insurgências 
na Indochina, na Algéria, no Congo Belga, na 
Nigéria, na Grécia, na Indonésia, na Hungria. 
Neste momento, existem 12 guerras em cur-
so, contra 23 há 30 anos.
E mais: o número de armas nucleares no pla-
neta alcançou o pico em 1986, quando havia 
64.449 artefatos. Em 2014, já eram 10.145. 
Se em 2016 perderam a vida 87.432 pessoas, 
vítimas de guerras entre nações, em 1984 
haviam sido 237.032 vítimas. Em 1950, ha-
viam sido mais de meio milhão de mortos, 
ou 546.501 pessoas. O total de genocídios e 
assassinatos de civis em massa também caiu. 
Entre as décadas de 1950 e 1990, o percen-
tual de países que atacou seus próprios cida-
dãos oscilou entre 15% e 20%. Desde então, 
despencou e não passa dos 5% há uma dé-
cada.

2. A POBREZA DIMINUIU
Em 1820, 94,4% das pessoas que habitavam 
o mundo viviam em condições que hoje defi-
nimos como de extrema pobreza. Isso mes-
mo: apenas 5,4% da humanidade não podia 
ser considerada miserável. A situação atual 
está completamente invertida. São 9,6% dos 
seres humanos vivendo em extrema pobreza. 
Em 1970, ainda eram 60,1%. Na mesma me-
dida, a renda média anual global, por pessoa, 
disparou: de US$ 446,47 em 1960, para US$ 
10.172,22 em 2015. Um aumento de 22,78 
vezes.
Sinal de que a produção de riquezas aumen-
tou, e sua distribuição melhorou. Dois países, 

em especial, ajudaram a melhorar as estatís-
ticas à medida que suas populações – gigan-
tescas – melhoraram de vida: China e Índia, 
que deram um salto de geração e comparti-
lhamento de renda a partir dos anos 1980.

3. A ALIMENTAÇÃO MELHOROU
A quantidade de pessoas passando fome no 
mundo caiu 39% desde 1990. A produtivida-
de da agricultura foi multiplicada nas últimas 
décadas. O Brasil, por exemplo, aumentou 
a sua à taxa de 3,6%, por ano, entre 1975 e 
2010. A distribuição de alimentos ainda é ir-
regular, e o desperdício segue um problema, 
mas o fato é que come-se mais, e melhor, do 
que nunca.
A situação tende a continuar melhorando: a 
Organização das Nações Unidas para Agricul-
tura e Alimentação calcula que, em 2050, a 
quantidade de calorias disponíveis por pes-
soa, por dia, vai passar das 3 mil e terá au-
mentado em todas as regiões do planeta.

4. A MEDICINA AVANÇOU
É infinitamente mais confortável viver numa 
família de classe D no Brasil do que ser um 
rei da França no século 15. Desenvolvidas 
a partir do século 18, as vacinas impedem 
que crianças sejam afetadas para o resto da 
vida por doenças como sarampo, rubéola ou 
paralisia infantil. Até que elas se disseminas-
sem, a humanidade perdeu um terço de suas 
crianças, em média, independentemente da 
época e de quão avançadas fossem as civili-
zações.
A capacidade de diagnosticar e prevenir pro-
blemas de saúde e a evolução de técnicas 
complexas, que incluem cirurgias cerebrais 
e transplantes de coração, salvam vidas que, 
até algumas décadas atrás, se perderiam. Por 
isso mesmo, se a expectativa de vida média 
mundial é hoje de 72 anos, em 1960, era de 
52 anos. Até 1907, ao longo de toda a história 

da humanidade, nunca havia superado os 50 
anos. Atualmente, em nenhum país do mun-
do, por mais pobre que seja, ela está abaixo 
dessa faixa. E a mortalidade infantil vem des-
pencando desde 1990: eram 64,8 mortes por 
100 mil nascidos vivos, contra 30,5% registra-
dos em 2016.

5. A ROTINA É MAIS CONFORTÁVEL
Quando o século 19 terminou, o conceito de 
fim de semana ainda não existia. Trabalhava-
-se 66 horas, em média, por semana. Eletri-
cidade era luxo — nos Estados Unidos, não 
mais do que 2% da população tinha acesso 
a ela. Aliás, em 1990, 28,6% das pessoas do 
mundo ainda não tinham acesso a luz elé-
trica – esse indicador agora está em 12,6%. 
A eletricidade facilitou o acesso a eletrodo-
mésticos, que reduziram o tempo necessário 
para realizar tarefas domésticas, de 60 para 
14 horas semanais.
Ou seja: trabalhava-se por mais horas, e com 
menos ajuda da tecnologia, tanto na rua 
quanto em casa. O Fórum Econômico Mun-
dial considera que esse fenômeno, o do surgi-
mento de aparelhos que auxiliam nas tarefas 
de casa, é a maior revolução tecnológica do 
mundo no século 20.
Em consequência desse aumento do tempo 
livre, em 11 países desenvolvidos, os pais 
passam com os filhos o dobro do tempo do 
que há 50 anos. Cada mãe destes lugares 
passava em média 54 minutos por dia com 
as crianças. Em 2012, já ultrapassava os 104 
minutos.

6. AS COMUNICAÇÕES MELHORARAM
Uma pessoa comum de 1968 usava mapas 
para se locomover e ouvia rádio no carro. Ao 
chegar em casa, tinha acesso a TV e aparelho 
de som que tocava LPs. Para fazer ligações de 
longa distância, precisava pedir ajuda a uma 
telefonista — e pagava uma fortuna para 

VIVA A VIDA
cada contato.
Já uma pessoa de 2018 tem no bolso um 
aparelho capaz de fornecer mapas e rotas de 
transporte, música e vídeos, câmeras foto-
gráficas e filmadoras. Para localizar qualquer 
pessoa, de qualquer canto do planeta, basta 
mandar uma mensagem de aplicativo, que 
tem o mesmo custo, baixíssimo, independen-
temente onde as pessoas estejam.

7. OS TRANSPORTES EVOLUÍRAM
Um automóvel de 2018 é muito mais segu-
ro do que um veículo de 1918. Neste meio 
tempo, os pneus, os motores, as janelas e a 
própria estrutura dos carros evoluíram mui-
to. Por isso mesmo, as chances de morrer-
mos num acidente de automóvel caíram 96% 
nos últimos 100 anos. A diferença ficou visível 
quando um crash test colocou um Chevrolet 
Bel Air 1959 contra um Chevrolet Malibu 
2009. Os dois bateram a 64 km/h e o mode-
lo de 2009 ficou muito mais inteiro. Algumas 
medidas de segurança essenciais ainda são 
espantosamente recentes. O Brasil só pas-
sou a exigir o uso de cintos de segurança, por 
exemplo, em 1997.
A segurança dos aviões também aumentou. 
Em 1960, era duas vezes mais fácil morrer 
dentro de um deles. Aliás, o ano de 2017 foi o 
mais seguro da história da aviação comercial, 
com 10 acidentes e 79 mortes, o equivalente 
a uma vítima fatal para cada 16 milhões de 
voos. A segurança foi multiplicada, também, 
em outro departamento: a capacidade de 
prever desastres naturais reduziu o número 
de mortos por terremotos, tsunamis, erup-
ções vulcânicas e enchentes em 89%.

8. A POLUIÇÃO É MENOR
Existem exceções, como o ar de Pequim, 
Nova Délhi ou a Cidade do México. Mas, em 
geral, começaram a surtir efeito as décadas 
de preocupação com o meio-ambiente e as 

consequentes aprovações de leis e acordos 
com metas para corporações e países. As 
emissões de dióxido de enxofre, por exem-
plo, alcançaram o pico em 1980 e desde en-
tão despencaram em quase todos os conti-
nentes, com exceção da Ásia. E o número de 
mortes causadas pela poluição do ar também 
caiu, de 132,23 óbitos por 100 mil pessoas 
em 1990 para 99,7 mortes por 100 mil pes-
soas em 2015.

9. ESTAMOS MAIS INTELIGENTES E CULTOS
Apenas 12,5% da população global era alfabe-
tizada no ano 1800. Cem anos se passaram, e 
o índice havia subido pouco: eram 21,4% de 
alfabetizados. Foi só de 1980 em diante que 
se deu o grande salto: já eram 56,05% naque-
le ano. Na virada do século 21, 81,88% das 
pessoas do mundo sabiam ler e escrever.
Em 2014, eram 85,3%. Esse é um crescimen-
to espantoso, resultado de uma aposta global 
em educação, em um nível nunca antes visto 
em toda a história da humanidade. A ideia 
generalizada de que todo ser humano precisa 
saber ler e escrever é inédita desde que nos-
sa espécie desenvolveu a escrita, cerca de 5 
mil anos atrás.

10. A DEMOCRACIA ESTÁ NA MODA
Em 2015, mais da metade do planeta (55,8%) 
vivia governada por regimes democráticos. 
Desde 1994, esse índice nunca ficou abai-
xo de 50%. Em 1942, era de apenas 9,41%. 
Em 1816, não passava de 0,88%. A primeira 
vez que essa taxa ultrapassou os 30% foi em 
1948, e a adoção de regimes democráticos 
vem aumentando de maneira consistente 
desde então.
Se hoje existem 60 autocracias no mundo, há 
30 anos eram 85. Dois terços da população 
mundial já vivem em regimes livres – mais um 
avanço inédito para nossa espécie.

Fonte: GAZETA DO POVO - Por: Tiago Cirdeiro 

O MUNDO ESTÁ MELHOR
DEZ FATOS QUE COMPROVAM

RESUMO DA NOTÍCIA:
Nossa espécie nunca esteve tão bem: somos mais saudáveis, vivemos 
mais tempo, viajamos muito mais – e nos matamos muito menos
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CASCAVEL - Uma Metrópole no Oeste do Paraná com elevada qualidade de vida aos 345 mil habitantes

Cascavel está entre as 10 cidades
que mais geraram empregos

Apesar do saldo negativo na geração de em-
pregos no mês passado, Cascavel fechou o 
primeiro quadrimestre do ano entre as 100 
cidades que mais geraram emprego no país. 
De acordo com dados do Instituto Parana-
ense de Desenvolvimento Econômico Social 
(Ipardes), o Paraná tem 10 cidades na lista. A 
pesquisa se baseou em dados do Ministério 
do Trabalho.
Maringá, Cascavel, São José dos Pinhais, 
Pato Branco, Curitiba, Capanema, Palotina, 
Rio Negro, Medianeira e Telêmaco Borba 
aparecem nessa lista.

VAGAS
O Paraná encerrou os primeiros quatro 
meses do ano com um saldo (diferença entre 
admissões e demissões) de 23.159 vagas. “A 
indústria, os serviços e a construção civil ge-
raram a maior parte das novas vagas nesses 
dez municípios. Mas a melhora em criação 
de empregos é abrangente no Estado. Dos 
399 municípios, 65% tiveram saldos positivos 
no período”, informa Julio Suzuki Júnior, 
diretor-presidente do Ipardes.
Maringá, no Noroeste do Estado, foi a cidade 

com maior saldo de vagas no primeiro 
quadrimestre, com 1.348 vagas, geradas, 
principalmente, pela agroindústria e pela 
indústria  metalmecânica. A cidade ficou  na 
23ª posição entre os 100 municípios que 
mais criaram vagas com carteira assinada no 
País.
A agroindústria também teve peso nas 
contratações em Cascavel, com um saldo 
total de 1.201 vagas, em Palotina (948) e em 
Medianeira (809). 

MEDIANEIRA E MARINGÁ - com elevado indicativo de empresas que oferecem mão de obra em grande escala

Cascavel
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Grupo Recanto Cataratas mostra seu novo empreendimento hoteleiro, 
com 224 apartamentos, ao lado do já consolidado Resort Thermal

RECANTO CATARATAS 
COLLECTION 

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

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

SOBRE O COLLECTION:
Apresenta um estilo contemporâneo, moderno e confortável com ampla 
área de lazer, piscina, saunas, bares, restaurantes e estacionamento co-
berto entre outros confortos oferecidos destacados abaixo.
Suítes Master: unidades de categoria superior, com elevado padrão 
de conforto e requinte, possuem 45 m², camas box queen size, fri-
gobar completo, ar condicionado split, Tv Lcd, secador de cabelo e 
banheira de hidromassagem para duas pessoas.
Suítes Premium: unidades especiais, onde todos os detalhes foram 
cuidadosamente pensados para atender ao hóspede mais exigente. 
Com 65 m², 2 ambientes, onde luxo, requinte, conforto se combinam 
com selecionados móveis clássicos e modernos. Tv Lcd 42’’ banheira 
de hidromassagem, ideal para momentos especiais, aniversários e lua 
de mel entre outros momentos marcantes.
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    Será que estamos vivendo com todo 
o nosso potencial, com a plenitude 

que a vida nos oferece? 

Essa pergunta me fez refletir depois 
da conversa com a empresária e em-
preendedora Bárbara Demenech de 
Oliveira, proprietária da Escola DeROSE 
Method Cascavel. 

Ela é formada em Fisioterapia, com especia-
lização em Medicina Tradicional Chinesa. Logo 
após se formar, começou a atender na sua clí-
nica particular, mas quando conheceu o DeRO-
SE Method, descobriu uma nova forma de in-
centivar as pessoas a terem qualidade de vida, 
através de uma filosofia prática que conduz o 
praticante a expansão da consciência. Na escola 
dela são ensinadas técnicas de meditação, ree-
ducação respiratória, técnicas corporais e ges-
tão do estresse, que fazem parte do pilar técni-
co do método. As atividades culturais como, por 
exemplo, círculos de leitura, encontros sociais, 
viagens, fazem parte do pilar de conceitos que 
desenvolvem comportamentos mais saudáveis, 
como boas relações humanas, civilidade, res-
ponsabilidade ambiental, gentileza, etc. O prati-
cante acaba se conhecendo melhor, se lapidan-
do cada vez mais e influenciando positivamente 
seus familiares, amigos, liderados e todos que 
entram em contato com ele. 

Bárbara abriu a escola em 2013 com uma 
amiga e sócia, Maria Aparecida Capelesso, e 
hoje já formaram uma equipe de 6 instrutores 
que ela se orgulha muito. A escola que está si-
tuada na Rua Rafael Picoli, 1786, no Bairro Cou-
ntry, e também possui uma extensão no Bairro 
Tropical e na cidade de Corbélia. Além de aten-
derem em academias e empresas na cidade e 
região. Ela tem uma preocupação constante em 
direcionar os instrutores e ajudá-los a empreen-
der, e desenvolverem seus potenciais como profissionais e como 
pessoas. Neste ano atípico para todos os setores não foi diferente 
para eles, que devido a pandemia tiveram que se reinventar, e se 
adaptar aos meios de transmissão online para as aulas, o que foi um 
grande desafio para treinar os instrutores e principalmente os alunos 
para essas novas ferramentas. Para Bárbara, “na época de pandemia, 

as pessoas começaram a  vol-
tar-se para si, tiveram que olhar 
para dentro, precisaram se ava-
liar e pensar para onde queriam 
ir. A busca por uma qualidade 

de vida melhor, gestão emocional, a busca 
pela solução de conflitos, a ressignificação 
dos hábitos e dos comportamentos, tudo 
isso contribui para a construção de uma 
vida mais feliz, produtiva, criativa, e com 
muita superação, principalmente devido 
a esse momento tão delicado para todos”. 

Em abril deste ano, Bárbara lançou um 
projeto novo: um curso online com aulas 
diárias de meditação, sempre buscando 
estar atualizada e se adaptando às novas 
tendências do mercado. Como ela mes-
ma disse: “para realizar um sonho, pre-
cisamos de coragem, precisamos buscar 
conhecimento, boas conexões interpes-
soais, olhar para os valores que nortea-
rão as nossas escolhas e sair da zona de 
conforto. Muitas vezes é doloroso e des-
confortável, exige um esforço muito gran-
de, mas no final vale a pena”.

Bárbara é uma mulher doce, mas deter-
minada, e a sua tranquilidade nos trans-
mite uma energia muito especial. Ela está 
muito feliz com a sua vida, realizada com 
um filho de 8 anos, o Luigi, e com o seu 
casamento com Kleber de Oliveira. Bárbara 
tem orgulho de fazer parte de uma escola 
que já existe no Brasil há 60 anos e com 
sede em outros países (Argentina, EUA, 
Portugal, Espanha, Chile, França, Itália, 
Reino Unido). Sua maior missão é apoiar 

as pessoas a descobrirem os seus propósitos de vida, “precisamos 
sair do piloto automático para perceber aquilo que é essencial, 
que é necessário e que é realmente importante. Deixar de sentir, 
pensar, falar e fazer coisas que não fazem mais sentido para a 
nossa vida e voltar-se para uma vida de sucesso e prosperidade”.

BÁRBARA DEMENECH DE OLIVEIRA
Descobriu uma nova forma de incentivar as pessoas a terem qualidade de vida Descobriu uma nova forma de incentivar as pessoas a terem qualidade de vida 
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Empresária Destaque!

Julia e Julia Modas ORDEM DE RIO BRANCO 
Comenda para 5 empregados Itaipu

A solenidade ocorreu no hall do Edifício da 
Produção da usina de Itaipu, o diretor técnico 
executivo, Celso Villar Torino, e os assessores 
especiais, coronéis Ricardo Pereira de Araújo 
Bezerra, Jorge Ricardo Aureo Ferreira, o capi-
tão Arceli Pedrozo de Oliveira e a chefe da As-
sessoria de Comunicação Social e de Turismo, 
Patrícia Iunovich receberam oficialmente no 
dia 17 de novembro  a Comenda da Ordem 
do Rio Branco. 
A entrega foi feita pelo secretário-geral das 
Relações Exteriores, o embaixador Otávio 
Brandelli. Conselheiros, incluindo o ministro 
de Minas e Energia, Bento Albulquerque, e 
diretores da margem esquerda e familiares 
dos empregados agraciados estavam presen-
tes. O diretor-geral brasileiro, general Joa-
quim Silva e Luna, foi o cicerone da grande 
homenagem. Foi dele a indicação dos nomes 
para receber a comenda. Torino, o sênior do 
grupo, falou em nome de todos os condeco-
rados. “Na insígnia da ordem, há uma escrita 
em latim que, traduzida para o português, 
traz o sentimento que espontaneamente sur-
ge no coração de quem se dedica à hidrelé-
trica de Itaipu. Confesso que sinto isso todos 
os dias, há 31 anos nessa usina: ‘Em qualquer 
lugar, terei sempre a pátria em minha lem-
brança’”, disse o diretor. 
Brandelli falou da importância da condecora-
ção e da boa relação entre o Ministério das 
Relações Exteriores e a Itaipu e da própria 
comenda em si. “Estamos aqui vendo todos 
muito agradecidos por essa honraria, mas 
somos nós que agradecemos aos senhores 
por essa condecoração; pelos bons serviços 
prestados à nação”. Em nome do ministro 
Ernesto Araújo, também agradeceu a Itaipu 
pelo investimento na restauração do Comple-
xo Arquitetônico Itamaraty. “É um importante 

trabalho de conservação histórica e já com-
pletamos mais de 30% das obras. Isso não se-
ria possível sem o apoio da Itaipu”, finalizou. 
O diretor-geral brasileiro de Itaipu enalte-
ceu o trabalho de toda a equipe e estendeu 
a homenagem a todos os empregados com-
prometidos com o seu dever público. “Todos 
aqui são merecedores dessa condecoração 
porque não tem hora para terminar e come-
çar o dia. É uma data muito feliz para todos 
nós”. E acrescentou: “gesto de amizade e 
reconhecimento ao trabalho de muitas gera-
ções dentro da Itaipu”. 
O grau das condecorações ocorre em função 
do tempo de serviço de cada homenageado. 
Patrícia recebeu a ordem de oficial, Arceli, 
grau de cavaleiro e os demais de comendado-
res. O nome da ordem é uma homenagem ao 
Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia 
brasileira. A condecoração havia sido publica-
da no dia 13 de outubro pelo presidente Jair 
Bolsonaro no Diário Oficial da União (DOU).
A honraria é um reconhecimento do governo 
brasileiro a pessoas físicas ou jurídicas, nacio-
nais ou estrangeiras, pela prática de ações e 
feitos dignos de menção honrosa, além de 
distinguir serviços meritórios e virtudes cívi-
cas. No caso da Itaipu, a empresa teve direito 
a indicação pelo reconhecimento à importân-
cia estratégica da hidrelétrica.

A HONRARIA
A Ordem de Rio Branco foi instituída no dia 5 
de fevereiro de 1963, pelo então presidente 
João Goulart. Possui os seguintes graus: Grã-
-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial 
e Cavaleiro, além de uma medalha anexa à 
Ordem. Também é conferida uma Insígnia da 
Ordem às corporações militares ou às insti-
tuições civis.

IMPRENSA DE ITAIPU
Hoje um amigo querido da Segurança da 
Itaipu se aproximou de mim e disse: “Patrícia, 
parabéns pela comenda. Nós nos sentimos 
honrados por essa condecoração”. Vi nele um 
gesto genuíno de quem realmente se con-
gratula pela alegria dos outros. E toma pra si 
uma homenagem que serve sim pra todos os 
empregados de Itaipu. Foi tocante. A comen-
da é gratificante, mas a amizade, o carinho e 
o respeito que conquistamos na vida valem 
ouro. Obrigada. A partir de agora, vida que 
segue como sempre: cheia de trabalho e 
amor que transborda. Beijo no coração de to-
dos. Fotos: Rubens Fraulini/ Itaipu Binacional.

ORDEM DE RIO BRANCO - O grau das condecorações ocorre em função do tempo de serviço prestado para Itaipu de cada homenageado
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FESTIVAL DAS CATARATAS 
RESILIÊNCIA E CORAGEM E DESAFIOS

Num ano atípico, com a chegada da pande-
mia chegou no mundo e no Brasil, onde tudo 
parou, os eventos suspensos, os restaurantes 
fechados, hotéis, agências de viagens (em-
bora tivessem trabalhado em home office), 
e até os aeroportos fecharam, a realização 
da 15ª edição do Festival das Cataratas foi 
realmente um desafio. Para o idealizador e 
coordenador do evento, o empresário Pau-
lo Angeli, o evento tinha que acontecer, foi 
muito além do que uma coragem, e isto mos-
trou mesmo. A abertura oficial, no Recanto 
Cataratas Thermas Resort e Convention, foi 
simples, com poucos convidados, com total 
protocolos de segurança e distanciamento, 
com a presença das principais autoridades do 
Paraná , com apoio do Ministério do Turismo, 
prefeitura municipal de Foz, Governo do Es-
tado do Paraná, Itaipu Binacional, de outros 
estados e do presidente da Embratur, Gilson 
Machado Neto, que não mediu esforços para 
dizer da coragem do Paulo e o chamou de 
“guerreiro”.
O Festival das Cataratas este ano, seguiu to-
dos os protocolos de segurança, como uso da 
máscara obrigatório, álcool gel, na entrada, 
em todos os estandes, na saída, e sem falar 
no distanciamento. A Embratur levou um es-
tande com a participação de vários estados, 
como Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio de 
Janeiro, Goiás, Bahia, entre outros. E o Cea-
rá, Alagoas marcaram presença cada um com 
seu estande. A tradicional operadora do Para-
ná, FRT também fez um imenso estande com 

seus parceiros, incluindo Anauê de Natal, 
Aram Hotéis, entre outros. Já a Schultz que 
participa desde o primeiro evento levou sua 
grande novidade, o lançamento do roteiro 
Europa Brasileira e as novidades do segu-
ro viagem Vital Card. A Rafain churrascaria, 
como sempre esteve com Vilson dos Santos 
levando as novidades desta imperdível casa 
de show, e gastronomia impecável com aque-
le churrasco maravilhoso. As redes hoteleiras 
também apostaram na feira e colocaram seus 
estandes, como a Bourbon, a GJP, Recanto 
Cataratas Thermas & Convention resort, Itai-
pu, PTI, Foz do Iguaçu, Marco das 3 Frontei-
ras, e entre as novidades, estreou o Primer 
Shopp, com sua tecnologia de ponta.

3.578 PARTICIPANTES
O momento atípico exigiu cuidados redobra-
dos por parte dos organizadores do 15º Festi-
val das Cataratas, que encerrou na sexta-feira 
(4), em Foz do Iguaçu. Os 3.578 participantes 
de todo o Brasil e América Latina se depara-
ram com um evento com uma série de medi-
das sanitárias.
Com corredores espaçados, aferição de tem-
peratura, totens com álcool gel espalhados 
por toda a feira, além de outras ações tec-
nológicas, a tradicional Feira de Turismo e 
Negócios serviu como vitrine de produtos 
e serviços de 103 marcas do turismo e suas 
áreas correlatas, além da geração de bons 
negócios.
“Todos nós, organizadores e público, tivemos 

a coragem e a resiliência de promover essa 
edição do evento. Com responsabilidade, 
mostramos que é possível promover a reto-
mada do turismo de forma segura. Muitas 
pessoas dependem do setor, uma fonte eco-
nômica muito importante do nosso destino e 
do Brasil”, destacou Paulo Angeli, idealizador 
e coordenador do Festival das Cataratas.
Para promover uma experiência segura aos 
participantes, as inovações estavam por to-
dos os lados. Robôs com radiação ultravioleta 
do tipo C (UVC), capazes de destruir qualquer 
tipo de vírus, fungos e bactérias, ajudavam no 
processo de higienização dos ambientes. A 
inovação é resultado de um projeto executa-
do em parceria pela Itaipu Binacional, Parque 
Tecnológico Itaipu (PTI-BR) e Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), com 
apoio da Receita Federal. Para evitar o con-
tato com papel, materiais de divulgação pu-
deram ser compartilhados por meio de uma 
ferramenta virtual.
Outra inovação ajudou a evitar aglomera-
ções. Com o auxílio de cinco câmeras com a 
tecnologia IoT (Internet das Coisas), distribuí-
das por toda a Feira, e conceitos de Inteligên-
cia Artificial, o software + Analítico Eventos, 
desenvolvido pelas empresas Primer Ana-
litycs e Prime Shopper, permitiu a contagem 
inteligente de pessoas, indicando a porcenta-
gem de ocupação em relação à lotação má-
xima permitida, que no caso do Festival não 
ultrapassou os 65%.

MINISTRO MARCELO ÁLVARO ANTONIO - falou na cerimônia no Palácio do Planalto 
que marcou o lançamento da aliança nacional pela Retomada do Turismo

O governo federal lançou, a Retomada do Tu-
rismo, aliança nacional que, com segurança e 
responsabilidade, busca acelerar a recuperação 
do setor e reduzir o impacto socioeconômico 
da Covid-19 após a paralisação das atividades. 
O presidente da República, Jair Bolsonaro, ao ci-
tar os impactos da pandemia no setor, destacou 
o empenho do governo federal em socorrer a 
cadeia produtiva que atua no segmento. “A 
economia é vital. Quando se destrói um setor 
todos sofrem. Temos que buscar mudanças. Te-
mos como mudar o destino do Brasil”, declarou 
o presidente.
Liderada pelo Ministério do Turismo, a Retoma-
da do Turismo é uma aliança do setor que reúne 
esforços dos setores público e privado, terceiro 
setor e Sistema S para que o turismo retome 
plenamente as atividades de maneira gradual 
e planejada, voltando a gerar emprego e renda 
no país.

“Nós podemos afirmar que o turismo brasileiro 
está preparado para recebê-lo. Procure os es-
tabelecimentos que contenham o Selo Turismo 
Responsável. São mais de 23 mil estabeleci-
mentos em todo o Brasil obedecendo os pro-
tocolos de biossegurança e demonstrando que 
se preocupam verdadeiramente com a saúde 
do turista e com o desenvolvimento econômico 
do país”, destacou o ministro do Turismo ao se 
dirigir aos turistas brasileiros.
O presidente da Associação Brasileira de Cruzei-
ros Marítimos (CLIA Brasil), Marco Ferraz, em 
nome do trade turístico, agradeceu o apoio do 
governo federal e a liderança para a retomada 
das atividades. “Agradeço as medidas tomadas 
que nos ajudaram em um momento tão difícil. 
Hoje vamos assinar um documento feito a mui-
tas mãos e tentamos retomar o nosso turismo. 

Já vemos aviões voando e hotéis cheios em fi-
nais de semana. Temos um caminho grande a 
ser percorrido”, destacou.
Durante a cerimônia, o ministro Marcelo Álvaro 
Antônio assinou portaria ministerial que institui 
os eixos de atuação e os parâmetros para o de-
senvolvimento de programas, projetos e ações 
para a Retomada do Turismo.

REPRESENTATIVIDADE
O setor de turismo responde por cerca de 8,1% 
do PIB e emprega cerca de 7 milhões de pes-
soas direta e indiretamente no Brasil. As res-
trições impostas pela pandemia de Covid-19 
fizeram com que milhares de brasileiros cance-
lassem suas viagens, colocando em risco a so-
brevivência do setor e o emprego de quem tira 
da atividade o seu sustento.

No primeiro semestre de 2020, na comparação 
com o mesmo período do ano passado, a Recei-
ta Cambial Turística acumulou queda de 37,2%; 
o saldo entre contratações e demissões na 
economia do turismo foi negativo em 364.044 
postos de trabalho formais; e o faturamento 
das atividades turísticas, medido pela Pesquisa 
Mensal de Serviços do IBGE, teve retração de 
37,9%. Agora, o turismo brasileiro se organiza 
para viver sua retomada de maneira consisten-
te e segura, contribuindo para a recuperação 
econômica do país.

MTur
Foto: Roberto Castro/Mtur

RESUMO DA NOTÍCIA:
Em cerimônia no Palácio do 
Planalto, o ministro do Turismo, 
Marcelo Álvaro Antônio, lançou a 
campanha “Viaje com responsa-
bilidade e redescubra o Brasil”.

Governo e a Retomada do Turismo

SHOW DE EVENTO: Felipe Gonzalez, presidente do Visit Iguassu, Paulo  Angeli, coordenador do Festival das Cataratas e o presidente da Em-
bratur, Gilson Machado Neto, presenças marcantes no 15º Festival das Cataratas em Foz do Iguaçu - Paraná
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Estamos chegando ao fim de 2020 e não 
precisamos de retrospectiva para vocês lem-
brarem o que aconteceu e o que ainda está 
acontecendo no Brasil, no mundo, nas nossas 
empresas e nas nossas vidas.
O tal “novo normal” virou fala comum, mas, 
cá para nós, de “normal” não tem nada, pelo 
menos para mim. Usar máscara, não abraçar 
as pessoas que amo, esterilizar as compras, 
usar álcool em gel dia e noite, acompanhar 
pessoas próximas morrendo com um tal de 
vírus que resolveu se fazer onipresente em 
todos os cantos do mundo, sinceramente, 
não estava combinado quando pulei as 7 on-
das na virada do ano.
Se assim foi e é, na economia e nas relações 
de trabalho não poderia ser diferente: instau-

2020 E O CAOS JURÍDICO
13º salário é a discussão do momento
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rou-se o caos! Dormíamos com uma legisla-
ção vigente, acordávamos com uma medida 
provisória mudando tudo. Alterávamos rapi-
damente os processos dentro das empresas 
e, adivinha? No dia seguinte, aquela medida 
provisória era cancelada. Volta tudo! Só que 
não, porque daí já éramos surpreendidos 
com nova MP. Em resumo, descobrimos que 
ser advogado em 2020 é para os fortes. Haja 
coração!
Agora, para fechar com chave de ouro o ano, 
a discussão é acerca do pagamento integral 
ou não do 13º salário para os colaboradores 
que tiveram seus contratos de trabalho sus-
pensos ou sofreram redução de jornada e 
salário. Tem correntes doutrinárias para todo 
lado: pagar ou não pagar, eis a questão. 

Minha posição técnica a respeito é a seguin-
te: se a MP 936/2020 que instituiu a possi-
bilidade de redução/suspensão dos contra-
tos de trabalho e que foi convertida na Lei 
14.020/2020, além de não trazer disposição 
expressa a respeito, determinou que todos 
os “benefícios” fossem mantidos, quem dirá 
o 13º salário, que é um direito do colabora-
dor e não apenas um benefício. 
Isto posto, e considerando que 2020 não está 
para brincadeira, eu pagaria o 13º integral 
para todos os meus colaboradores e conti-
nuaria na torcida para que 2020 termine logo 
e leve com ele todas as inseguranças trazidas 
na bagagem. 

Que Deus cuide de todos nós!
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Os sonhos do Dr. Marcos Solano foram 
alimentados e se tornaram realidade 
em 2015 após uma carreira na medicina 
como anestesiologista. 
O que fomentou a vontade de em-
preender do médico, foi um acidente 
que sofreu na infância e o deixou cerca 
de dez dias sem visão. 
Agora ele consegue ajudar outras pes-
soas a enxergarem, munido de muita 
tecnologia e profissionalismo.
O HOlhos Prime, hospital oftalmológico 
de Dr. Solano, é referência na área em 
todo o Estado e, aos poucos, está se tor-
nando referência a nível nacional, já que 
recebe pacientes das mais diversas local-
idades do país. 

Com tecnologia de primeira qualidade e 
equipamentos mais modernos da área 
oftalmológica, o HOlhos Prime é prepa-
rado para oferecer máxima qualidade 
de vida aos pacientes. Ainda conta com 
médicos altamente capacitados, equipe 
administrativa preparada e estrutura in-
vejável, que fazem toda a diferença na 
escolha de quem precisa passar por uma 
intervenção cirúrgica oftalmológica.
Fazendo jus a toda modernidade, avanço 
e referência que o HOlhos é hoje, Dr. 
Solano continua empreendendo para 
aprimorar seu negócio. Em 2019 haverão 
novidades que farão com que o hospital 
se torne ainda mais reconhecido pelo 

trabalho executado. Além disso, nos 
próximos anos, mais investimentos em 
equipamentos serão feitos. 

MISSÃO: Cuidar e melhorar a saúde ocu-
lar dos nossos pacientes, oferecendo so-
luções tecnológicas, realizadas por pro-
fissionais qualificados no atendimento, 
gerando valor para o cliente, baseando-
-se na qualidade, transparência e ética.

VISÃO: Qualidade reconhecida como 
uma instituição na prestação de serviços 
em oftalmologia e promoção da saúde 
ocular.

Tratamentos & Cirurgias a Laser:
Vista Cansada (Presbiopia)
- Refrativas: Miopia, Astigmatismo e Hipermetropia
- Implante de Anel Estromal a laser
- Cirurgia de Catarata com Lente Multifocal
- Transplante de Córnea a laser
- Cirurgias e Procedimentos de Retina
- Retinopexia
- Vitrectomia Anterior e Posterior
- Injeções de Lucentis, Eylea e Ozurdex
- Yag Laser, Angiografia, Retinografia, OCT, 
Ultrassonografia
- Teste do olhinho
- Plásticas Oculares
- Tratamentos especializados em ceratocone, 
glaucoma, conjuntivite, dentre outros

HOlhos Prime: a realização de um sonho!HOlhos Prime: a realização de um sonho!

Av. Pres. Tancredo Neves, 684
85805000 Cascavel-PR, Brasil

Telefone: (45) 3122-8080
Celular: (45) 99978-0625

WhatsApp: (45) 99941-0030
agendamento@holhosprime.com.br

VALORES: Humanização, inovação, qua-
lidade, comprometimento e integridade.

QUEM SOMOS: 
O HOlhos Prime é um hospital especial-
izado em Oftalmologia, Anestesiologia. 
Nosso principal diferencial está direcio-
nado em: Profissionais altamente capac-
itados, alta tecnologia para diagnósticos 
precisos, e uma equipe diferenciada en-
tre qualquer ramo de atendimento per-
sonalizado.

MARCOS SOLANO VALE - Faz da medicína como principal meta de servir a sociedade

RESUMO DA NOTÍCIA:
Nosso maior diferencial para os pacientes e amigos é a dedicação e 
o amor dos profissionais do HOlhos Prime. Priorizamos em atender 
você da melhor forma possível sempre! E você, já foi atendido aqui 
no HOlhos? Se não, estamos ansiosos pra tê-lo(a) aqui com a gente.
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EMERSON DESTRO E SERGIO AVALLONE  - na Categoria ASX RS Pro foram os destaques/2020

RESUMO DA NOTÍCIA:
A Mitsubishi Cup 2020, um dos 
mais disputados ralis do Brasil, 
chegou ao fim. Entre os dias 17 
e 18 de outubro foram disputa-
das mais duas provas da compe-
tição, na cidade de Mogi Guaçu, 
interior de São Paulo. E a marca 
do evento foi muita disputa, ao 
longo de 45 km, sendo 39 km de 
muita terra, poeira e emoção.

A última etapa do Mitsubishi Cup reservou boas 
surpresas. Entre elas, uma internacional. Trata-
-se da piloto  paraguaia Andrea Lafarja que, pela 
primeira vez, experimentou o ASX RS.
Lafarja possui  inúmeros títulos em seu currí-
culo. Entre  eles  dois se destacam: o Rally del 
Chaco, uma das mais importantes provas do Pa-
raguai, e o Sul-americano de Rali Cross-country.  
Para ela, esse foi um momento especial em sua 
carreira.
“Participar da Mitsubishi Cup foi uma experiên-
cia única! Fiz parte de diversas competições e 
posso dizer que essa foi uma das melhores or-

ganizações que já vi. Quero agradecer muito o 
convite e parabenizar toda a equipe. Estou mui-
to feliz por estar aqui em um evento tão impor-
tante para esse País. Espero ter a oportunidade 
de correr em mais uma etapa no ano que vem”.

CAMPEÕES DO MITSUBISHI CUP 2020
Depois de sete provas, enfim, foram estes  os 
campeões do Mitsubishi Cup 2020:
Ricardinho Feltre e Ivo Mayer – categoria ASX 
RS Master; Eder Benito e Fernando Abe – ca-
tegoria ASX RS; Juliano Diener e Gunnar Dums 
– categoria Triton ER Master.

Wagner Roncon e Joselito Junior – categoria Tri-
ton Sport RS.

VOLTA TRIUNFAL
Outro destaque da prova ficou para Edu Piano, 
primeiro campeão da Mitsubishi Cup. Ele voltou 
com força total.
Após ser convidado e homenageado na pri-
meira etapa, ele resolveu continuar. E não deu 
outra.
O grande campeão desbancou os outros pilotos 
e sagrou-se novamente campeão da competi-
ção, o quarto de sua vitoriosa carreira.
“Vim e atiçou de novo a vontade de voltar a par-
ticipar do campeonato. Conseguimos resultado 
em todas as etapas e saímos com o título daqui. 
O gostinho de voltar é fantástico, relembrar o 
passado e estar aqui hoje é muito bom! Essa 
família da Mitsubishi que vi durante vinte anos 
não mudou. Continua tudo muito unido, a qua-
lidade de prova fantástica e quero agradecer a 
toda a equipe por proporcionar essa experiên-
cia”, finaliza Edu.

MITSUBISHI CUP CHEGA AO 
FIM E DEFINE SEUS CAMPEÕES
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