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EM 2021.
A FORÇA DO PARANÁ 
QUE ACREDITA. 
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REDE ELÉTRICA INTELIGENTE: início no Sudoeste
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é de R$ 1,9 bilhão. O recorde vai para a distribuição de 
energia, em programas como o Paraná Trifásico, de apoio 
à produção rural, e o Rede Elétrica Inteligente, o mais 
moderno do país. E há também o início da operação
de Bela Vista, a mais nova hidrelétrica da Copel. Tudo isso 
para apoiar o desenvolvimento do Estado. Estratégico 
para a Copel, vital para que os paranaenses possam
chegar cada vez mais longe.
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HOTEL SESC CASCAVEL: 
Um novo marco na hoteleria paranaense 
HOTEL SESC CASCAVEL: 
Um novo marco na hoteleria paranaense 

Um novo espaço de férias, descanso e lazer 
começa a ser construído em Cascavel. Volta-
do aos trabalhadores do comércio de bens, 
serviços e turismo e ao público em geral, o 
Hotel Sesc Cascavel será um novo marco 
turístico na região oeste do Paraná, trazendo 
o selo de garantia de qualidade do Sistema 
Fecomércio Sesc Senac PR. As obras estarão 
concluídas em 18 meses.
Localizado em região privilegiada, com aces-
so pela BR-277, na altura do Km 568, ao lado 
da praça de pedágio nº 3 da Ecocataratas, o 
Hotel será construído dentro de uma área 
total de mais de um milhão de m², rece-
bendo o maior investimento da história do 
Sesc Paraná. “Fico muito feliz e agradecido 
por poder lançar uma obra desse porte na 
cidade de Cascavel. Esse empreendimento 
representa a conclusão do primeiro plano de 
obras previsto pela nossa gestão”, pontuou 
Darci Piana, presidente do Sistema Fecomér-
cio Sesc Senac PR.
O empreendimento segue as diretrizes do 
Sesc, no sentido de promover, de maneira 
prioritária, bem-estar e lazer aos comer-
ciários e dependentes. É este o seu mercado 
originário, inclusive atendendo as demandas 
do programa Turismo Social, que promove 
viagens programadas com comerciários e 
dependentes. O hotel servirá para atender 
hóspedes mais voltados à diversão e ao lazer. 
Um local para períodos de descanso e férias.   
O lançamento do novo empreendimento foi 
celebrado no dia 26 de abril, durante evento 
on-line transmitido ao vivo. Participaram da 
solenidade o presidente do Sistema Fecomér-

cio Sesc Senac PR e vice-governador do Paraná, 
Darci Piana; o prefeito de Cascavel, Leonaldo 
Paranhos; o diretor regional do Sesc PR, Em-
erson Sextos; o vice-presidente da Fecomér-
cio PR e presidente do Sindilojas Curitiba e 
Região Metropolitana, Ari Faria Bittencourt; 
o vice-presidente da Fecomércio, Paulo Beal; 
o presidente da Comissão de Obras, Carlos 
Rodrigues do Nascimento; o membro do 
Conselho Fiscal da Fecomércio, Agostinho 
Francisco Sabadin, e Ricardo Prestes Mion, da 
Construtora Abapan, em nome do Consórcio 
Abapan-Village, responsável pela construção.
As obras terão mais de 16,7 mil m² de área 
construída. “Hoje é um dia muito especial 
para Cascavel e para todo o Paraná. O grande 
benefício desse investimento é a possibili-
dade de receber mais de 20 mil pessoas por 
ano, aquecer o setor gastronômico, o nosso 
comércio, o relacionamento e consolidar a 
vida das pessoas que também precisam ter 
um espaço de lazer como esse”, frisou o pre-
feito, Leonaldo Paranhos.

ESTRUTURA
O projeto foi apresentado pelo diretor regional 
do Sesc PR, Emerson Sextos. “Hoje é o dia que 
o Sesc reservou para um marco histórico in-
stitucional. Este momento vai além de um 
ato solene, pois representa a materialização 
do projeto do Sesc de edificar um grandioso 
hotel que oportunize o efetivo acesso aos tra-
balhadores do comércio de bens, serviços e 
turismo ao lazer”, pontuou o diretor regional 
do Sesc PR, Emerson Sextos.

Está prevista a construção do prédio princi-
pal com apartamentos e chalés, do parque 
aquático, complexo esportivo, churrasquei-
ras, quiosque com lanchonete, espaço fitness, 
café e bar, restaurante, centro de convenções 
com capacidade para 500 pessoas, business 
center, quadras e ginásio de esportes, brin-
quedoteca e lojas. 
Todo o projeto foi pensado visando à sus-
tentabilidade, adotando estratégias como o 
reaproveitamento da água pluvial para ser 
utilizada no sistema de irrigação e de sanitários, 
captação de água por meio de poços artesianos, 
sistema de aquecimento de água com 96 placas 
solares com sistema de apoio a gás, produção de 
energia com 300 placas fotovoltaicas, estação 
de tratamento do esgoto sanitário, compostagem 
dos resíduos sólidos gerados no restaurante e nos 
serviços periódicos de podas de árvores e de jar-
dinagem.

ATRAÇÃO TURÍSTICA
O hotel será um dos maiores pontos de 
atração do turismo em Cascavel. A própria 
estrutura já funcionará como chamativo, le-
vando também o público de Cascavel e das ci-
dades vizinhas a conhecerem as instalações. 
A estimativa é de que o hotel seja visitado por 
quase duas mil pessoas todos os meses, movi-
mentando o comércio da região. Também haverá 
serviço de vans para conduzir os hóspedes a Foz 
do Iguaçu, para conhecerem as atrações turísticas 
locais, além de cidades vizinhas e praias de água 
doce da Costa Oeste.

COMISSÃO DE OBRAS
A Comissão de Obras será presidida pelo con-
selheiro Carlos Rodrigues do Nascimento e 

PERSPECTIVA DO HOTEL SESC DE CASCAVEL -  solenidade de assinatura do início das obras aconteceu no Palácio Iguaçu em Curitiba

HOTEL SESC DE CASCAVEL -  também contará com quadras para diversas modalidades esportivas, campo de futebol e ginásio de esportes

O PRESIDENTE - do Sistema 
Fecomércio Sesc Senac PR, Darci 
Piana, e o prefeito de Cascavel, 
Leonaldo Paranhos durante lança-
mento da obra do Hotel do Sesc na 
cidade.

ESTRUTURA - do Hotel Sesc 
Cascavel. As obras terão mais 
de 16,7 mil m² de área construí-
da num grande investimento 
para toda a região Oeste e para 
o estado do Paraná.

NA SOLENIDADE: o coordenador do Núcleo de Comunicação 
do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, Cesar Luiz Gonçalves; 
o   vice-presidente da Fecomércio PR e presidente do Sindilojas 
Curitiba e Região Metropolitana, Ari Faria Bittencourt; o diretor 
regional do Sesc Paraná, Emerson Sextos; o membro efetivo do 
Conselho Fiscal da Fecomércio, Agostinho Francisco Sabadin; o 
presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e vice-gover-
nador do Paraná, Darci Piana; o prefeito de Cascavel, Leonaldo 
Paranhos; o representante do Consórcio Abapan-Village, Ricardo 
Prestes Mion, e o vice-presidente da Fecomércio, Paulo Beal.

formada por Nelcir Antônio Ferro, Luis Antô-
nio Langer, Gélcio Miguel Schibelbein, Beloir 
João Rotta e Everton Calamucci.
“A obra foi muito bem pensada, com estu-
dos que dão funcionalidade a esse grande 
empreendimento”, frisa o presidente da 
Comissão.

“É a realização de um sonho que começou lá 
atrás com outros presidentes que estavam à 
frente dos sindicatos da cidade e da região, 
que não mediram esforços para que esse 
empreendimento se tornasse realidade. É 
uma obra que vem ao encontro da necessi-
dade da região”.
PAULO BEAL - Vice-presidente da Fecomércio 
do Paraná.

“É uma honra para todos nós e só temos 
a agradecer ao presidente do Sistema 
Fecomércio Sesc Senac PR, Darci Piana, e 
toda a sua Diretoria, que direcionaram esse 
investimento para cá. Cascavel vem crescendo a 
todo o momento e a vinda de um empreendi-
mento como esse chega na hora oportuna”. 
NELCIR ANTONIO FERRO - Presidente do 
Sindicato do Comércio Varejista de Produtos 
Farmacêuticos do Oeste do Paraná.
“Este é o maior investimento da história do 

Sesc PR. É preciso enaltecer o trabalho de 
representatividade do Sistema Fecomércio e dos 
sindicatos na região Oeste, para trazer proje-
tos pensados para o bem comum dos tra-
balhadores do comércio, empresários e da 
comunidade em geral”.
CARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO - 
Presidente da Comissão de Obras e 
Conselheiro do Sesc PR.

“O empreendimento está localizado em 
uma área privilegiada, corredor de acesso 
ao Mercosul. Vemos o empenho de todo 
o Sistema Fecomércio Sesc Senac PR para 
o desenvolvimento e a ampliação dos 
serviços em nossa região”. 
EMERSON ALCIDES VERONESE - Presidente 
do Sindicato do Comércio Varejista dfe Veícu-
los, Peças e Acessórios para Veículos de Cas-
cavel (Sincipeças Cascavel).

“Estou muito feliz porque lutamos muito 
para que esse projeto se tornasse reali-
dade. Eu não sou pioneiro de Cascavel, mas 
já estou há 50 anos na cidade. Essa obra me 
dá uma satisfação e uma alegria de vê-la 
acontecendo”. 

AGOSTINHO FRANCISCO SABADIN - Mem-
bro do Conselho Fiscal da Fecomércio Pr.

“O empreendimento trará um grande 
número de turistas de várias partes do Bra-
sil e vai representar uma grande oportuni-
dade para o comércio e o setor gastronômi-
co ganharem dinheiro”. 
LEOPOLDO NESTOR FURLAN - Presidente do 
Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de 
Cascavel e região (Sindlojas Cascavel e região)

“É um momento ímpar para a cidade, até 
pela crise do nosso país agravada pela pan-
demia. É um investimento que vai gerar 
emprego, renda e que fica no município. O 
investimento não é salutar somente para 
Cascavel, mas para a Região Oeste. Assim 
que concluída vai atrair visitantes para a 
nossa região, fomentando o nosso comércio 
e o nosso turismo”. 
LUIS ANTONIO LANGER- Presidente do 
Sindicato das Empresas de Compra, ven-
da, locação, admnistração e loteamentos 
de imovéis e dos edifícios em condomínios 
residenciais e comerciais do Paraná (Secovi 
Paraná)

RESUMO DA NOTÍCIA:
Iniciam as obras do HOTEL SESC CASCAVEL, que irá atrair 
milhares de visitantes para a região Oeste do Estado

EXPECTATIVA DE EMPRESÁRIOS LOCAIS E MEMBROS 
DO SISTEMA FECOMÉRCIO SESC SENAC PR

PERSPECTIVA de um dos apartamentos que 
farão parte do empreendimento

O HOTEL servirá para atender hóspedes mais 
voltados à diversão e ao lazer. Será um local privi-
legiado para períodos de descanso e férias

PERSPECTIVA da área onde serão construí-
dos os chalés com todos os equipamentos
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DARCI PIANA: 
UM DEFENSOR DO OESTE PARANAENSE

Darci Piana preside o Sistema Fecomércio 
Sesc Senac Paraná há 17 anos, imprimindo 
forte expansão nas entidades que dirige. 
Vice-governador do Paraná, Piana divide bem 
as tarefas de ambos os cargos. Algo natural 
para ele, que até fevereiro passado também 
era presidente do Conselho Administrativo 
do Sebrae/PR. Nesta entrevista Piana fala 
com exclusividade para a Revista Nova Fase  
sobre a Região Oeste. 

NF: O que o Sistema Fecomércio Sesc Senac 
PR têm mudado na realidade das cidades e 
regiões onde está presente?
DP: A Fecomércio é uma entidade que tra-
balha em favor dos interesses de mais de 
530 mil empresas em todo o nosso estado, 
que empregam mais de dois milhões de tra-
balhadores e representam 63% do PIB do 
Paraná. Nosso braço social, o Sesc, faz um 
trabalho extraordinário de transformação de 
vidas por meio da educação, da cultura, do 
esporte, do lazer, da ação social, da saúde e 
do turismo. Já a nossa entidade de ensino é 
o Senac, que qualifica a mão de obra para os 
empresários do comércio de bens, de serviço 
e de turismo. 
Em um ano sem pandemia, como 2019, 
chegamos a realizar mais de 45 milhões de 
atendimentos pelo Sesc e mais de 150 mil 
matrículas pelo Senac. Com a Covid, preci- 
samos nos reinventar, e ampliamos ainda 
mais nossas ações. O Sistema se adaptou 
rapidamente ao novo contexto e, virtual-
mente, deslocou-se até a casa das pessoas 
que, da segurança de seus lares, passaram a 
acompanhar nossas ações e programas. Com 
nossas campanhas solidárias mobilizamos o 
Paraná e registramos recordes em todas elas. 
Para se ter uma ideia do poder de mobi-
lização, arrecadamos 143.888 brinquedos, 
1.000.053 peças de roupas e cobertores, 
doamos mais de 115 mil máscaras para insti-
tuições assistenciais e de saúde e para em-
presas do comércio, mais de 2,5 milhões de 
quilos de alimentos foram arrecadados pelo 
Mesa Brasil e outras 776 toneladas em nossa 
campanha estadual e emergencial. 
O Senac criou novas formas de educar para o 
trabalho. 62 mil alunos foram atendidos em 
nosso ensino à distância, ofertamos mais de 
23 mil vagas em cursos gratuitos, auxiliando 
o setor produtivo paranaense e as pessoas a 
superarem as dificuldades e se prepararem 
para a retomada. Também não deixamos de 
investir na construção de novas unidades, em 
reformas e melhorias em nossas estruturas 
físicas. Este é apenas um cenário geral, mas 
mostra o poder de mobilização destas institu-
ições, a seriedade do que nos propomos a fazer e 
capacidade de transformar as realidades ao nosso 
entorno.
O governo do estado também tem feito um 
trabalho extraordinário de auxílio às empre-
sas, destinando recursos, linhas de créditos 
foram criadas, programas de desenvolvimen-

to, uma verdadeira força tarefa para manter a 
roda da economia em movimento. 
Especificamente para a Região Oeste temos 
obras de importância vital para o turismo, 
entre as quais cito aquelas que estão em cur-
so em Foz do Iguaçu, como a segunda ponte 
Brasil-Paraguai, o novo contorno e entronca-
mentos rodoviários e a recém-concluída am-
pliação da pista de pousos e decolagens do 
aeroporto internacional. Cascavel também 
tem sido beneficiada com as obras na BR-
277. Com tudo isso, incluindo o novo Hotel 
do Sesc, a retomada do turismo irá fazer o 
Paraná voltar à condição de grande atração 
para visitantes nacionais e internacionais, 
superando os índices que já vínhamos con-
quistando nos últimos anos pré-pandêmicos. 
Será uma recuperação extraordinária, que irá 
gratificar os empresários do setor turístico, 
tão prejudicados pela pandemia e que têm 
dado demonstrações de extrema resistência. 

RNF: Como a região Oeste do Paraná tem se 
portado frente às outras regiões do estado 
no que diz respeito ao comércio?
DP: Quando analisamos os últimos dados di-
vulgados pelo CAGED, que é o Cadastro Ge-
ral de Empregados e Desempregados, vemos 
que o Paraná tem obtido resultados excepcio-
nais. Nosso estado foi o quinto que mais criou 
novas vagas de emprego formal no país. No 
primeiro trimestre deste ano foram abertas 
mais de 78 mil vagas com carteira assinada 
no Paraná e estes números são os melhores 
desde 2004. 
Em relação à Região Oeste, em março, Cas-
cavel foi a cidade paranaense que mais ge-
rou novos postos de trabalho, com 598 vagas. 
Toledo foi a terceira, com 526. Palotina, Me-
dianeira, cidades próximas, somaram juntas 
425 novas vagas. Isso mostra que mesmo 
com as perdas que tivemos com a pandemia, 
as restrições de funcionamento, nosso setor 
produtivo vem reagindo bem, passando por 
adaptações e conseguindo manter a geração 
de emprego e renda.

RNF: O senhor falou em investimentos em 
novas estruturas. Recentemente foi assina-
do o contrato para início das obras do Hotel 
Sesc Cascavel, um empreendimento que 
estava sendo muito aguardado em nossa ci-
dade e região. Quais são os próximos passos 
e há uma previsão de entrega?
DP: O Hotel Sesc Cascavel será um dos prin-
cipais marcos de nossa atuação no Oeste. 
Seu projeto foi pensado durante alguns anos, 
para que contivesse tudo o que os usuários 
do Sesc – comerciários, empresários e depen-
dentes de ambas as categorias – e o público 
quisesse usufruir em seus dias de descanso e 
férias. Ele terá equipamentos completos para a 
diversão das famílias e será responsável por um 
enorme crescimento de visitantes em Cascav-
el e na região. Serão mais de 20 mil pessoas 
que irão circular pelo Oeste do Paraná inter-

essados nas atrações oferecidas pelo hotel. 
Após a assinatura do contrato com o consór-
cio responsável pela construção as obras es-
tão autorizadas. O prazo de entrega será de 
18 meses.      

RNF: Como o Senac tem contribuído para 
a formação de trabalhadores na região 
Oeste?
DP: A região Oeste conta com cinco Uni-
dades de Educação Profissional e Tecnológi-
ca do Senac PR, em Cascavel, Toledo, Mare-
chal Cândido Rondon, Medianeira e Foz do 
Iguaçu. Juntas, essas unidades qualificaram 
mais de 2,2 mil novos profissionais em 2020, 
apesar da pandemia, que tem feito o Senac 
PR ampliar ainda mais seus esforços para a 
formação e atualização de trabalhadores, 
visando a empregabilidade e manutenção de 
empregos. Entre as nossas iniciativas estão os 
cursos técnicos ofertados pelas unidades, a 
maioria deles na área da saúde, o que vem 
ao encontro da crescente demanda destes 
profissionais, impulsionada pelo cenário de 
pandemia. 
Outro destaque é o Programa de Bolsas de 
Estudos, com a oferta de 13 mil vagas gratui-
tas em cursos do Senac em todo o Paraná, em 
parceria com as prefeituras. Ao todo, o Se-
nac PR investirá mais de R$ 18 milhões para 
contribuir na formação profissional e auxiliar 
a retomada econômica do comércio de bens, 
serviço e turismo no Paraná.

RNF: A Fecomércio PR realiza pesquisas 
para monitoramento do varejo paranaense. 
Diante da pandemia, como está o comércio 
da região Oeste?
DP: Segundo a Pesquisa Conjuntural que 
realizamos periodicamente, o varejo cascav-
elense teve redução de 6,82% no primeiro 
bimestre do ano, em decorrência das re-
strições impostas pela situação de saúde. Há 
setores bastante prejudicados pelo contexto 
e as limitações de renda dos consumidores, 
impactando setores como concessionárias 
de veículos, livrarias e papelarias, calçados e 
vestuário. 
Por outro lado, alguns segmentos estão 
se sobressaindo nas vendas, entre eles as 
farmácias, supermercados e materiais de 
construção. Infelizmente estes têm sido tem-
pos difíceis para os empresários, que mani-
festaram suas expectativas em outra pesqui-
sa realizada pela Fecomércio, a Pesquisa de 
Opinião do Empresário do Comércio. 
Nela, 52,2% dos empresários da região Oeste 
se mostravam otimistas sobre o faturamento 
neste primeiro semestre de 2021, uma melho-
ra considerável em comparação à edição ante-
rior do estudo, relativa ao segundo semestre 
de 2020, quando 31,2% dos empreende-
dores da região estavam confiantes sobre 
seus negócios.

              ENTREVISTA DO MÊS
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RESUMO DA NOTÍCIA:
No próximo dia 20 de maio será realizada a Assembleia Geral Ordinária de posse

CASCAVEL: Genesio Pegoraro será empossado 
como o 47º Presidente da ACIC 

CIDADE GRANDE -  Sede da ACIC próximo da Prefeitura e Câmara de Vereadores de Cascavel

POSSE NA ACIC -   Eder Quarelli, Assis Marcos Gurgacz, Genesio Pegoraro, Michel Lopes e Fernando Moraes

O empresário do ramo de supermercados, 
Genesio Pegoraro foi eleito por aclamação 
no final de abril, como o 47º presidente dos 
61 anos de trajetória da Associação Comer-
cial e Industrial de Cascavel. 
Pela primeira vez, devido às restrições 
impostas pela pandemia, a eleição de uma 
nova diretoria ocorreu com o uso de plata-
forma digital. Os trabalhos foram conduzidos 
pelo então presidente do Conselho Delibe-
rativo, Eder Waine Quarelli. O presidente da 
Faciap (Federação das Associações Comer-
ciais e Empresariais do Paraná), Fernando 
Moraes, prestigiou a Assembleia Geral.
Genesio agradeceu a todos pela confiança 
e disse que trabalhará com dedicação para 
que a Acic siga com a sua trajetória de 
avanços. 

Ele fez menção a Michel Lopes, que deixava 
a presidência, aos diretores, associados e 
colaboradores. Citou também Assis Marcos 
Gurgacz, que foi eleito vice-presidente, e 
agradeceu a todos que aceitaram o convite 
para integrar a chapa Juntos somos mais 
fortes, a única inscrita dentro dos prazos 
regulamentares determinados pelo estatuto 
da entidade. Michel, por sua vez, disse que 
deixa a presidência com a sensação de dever 
cumprido e de ter contribuído à moderniza-
ção da Acic.

Com 47 anos de atividades na área super-
mercadista, Genesio Pegoraro é natural de 
Irani, interior de Santa Catarina. Ele tem 59 
anos, é casado e pai de dois filhos. Genesio 
foi presidente da Apras (Associação Parana-

ense de Supermercados - onde ainda atua 
como diretor) e participou por oito anos do 
Conselho Econômico Pastoral da Catedral 
Nossa Senhora Aparecida. Ele é o atual vice-
-presidente do Cemic, o Centro de Estudos 
do Menor e Integração à Comunidade.

SUCESSO
O presidente da Faciap destacou a gestão 
de Michel Lopes e as contribuições que ele 
deixa para a entidade avançar ainda mais. 
“Mesmo jovem, Michel foi valente e dedica-
do, enfrentando com coragem e sabedoria 
um período difícil devido às imposições feitas 
pelo coronavírus”. Fernando Moraes desejou 
sucesso a Genesio Pegoraro e à sua nova 
diretoria e colocou a Federação à disposi-
ção para trabalhos e parcerias que possam 
conduzir a resultados ainda melhores ao 
movimento associativista.

Também foram eleitos os novos diretores 
do Conselho Deliberativo da entidade, que 
ficou assim constituído: Alexandre Polasek, 
presidente; Margarida Domingues Carneiro, 
vice-presidente, e Eduardo Pessi, secretário.
A posse acontece no próximo dia 20 de maio 
às 18h30 na sede da ACIC.

PAUTA DO DIA 20 DE MAIO:
a) tomar anualmente as contas da Diretoria 
Executiva relativa ao exercício findo, delibe-
rar sobre seu Relatório e Balanço, este acom-
panhado do parecer do Conselho Fiscal; 
b) votar o orçamento anual; 
c) dar posse aos conselheiros e diretores 
eleitos.

JORGE LANGE - "São R$ 3 bilhões movimentados em um contexto mais amplo de geração de cerca de 100 mil empregos diretos e indiretos”

COHAPAR: Governo destina R$ 450 milhões 
para entrada da casa própria de 30 mil famílias
O Governo do Estado vai investir R$ 450 mi-
lhões extras em habitação nos próximos dois 
anos para viabilizar a aquisição da casa pró-
pria a cerca de 30 mil famílias paranaenses. 
A iniciativa faz parte da nova modalidade do 
programa Casa Fácil Paraná e foi apresentada 
pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior 
no último dia 12 a prefeitos, deputados, em-
presários do ramo da construção civil e espe-
cialistas.
Chamada de Valor de Entrada, a nova moda-
lidade tem o objetivo de viabilizar a aquisição 
da casa própria para famílias com renda de 
até três salários mínimos nacionais, que com-
põem 90% do déficit habitacional do Paraná, 
segundo o Plano Estadual de Habitação de 
Interesse Social (PEHIS), feito pela Cohapar 
e prefeituras. Os recursos são do Tesouro do 
Estado.
Os projetos serão feitos em parceria com o 
governo federal, municípios e a iniciativa 
privada em empreendimentos financiados 
com recursos do Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS), por meio do programa 
Casa Verde e Amarela. "É o maior programa 
habitacional feito por um estado nesse mo-
mento. Vamos financiar a entrada das casas 
para pessoas de baixa renda com recursos a 
fundo perdido. Estamos gerando dignidade e 
garantindo a contratação de milhares de em-
pregos em toda a cadeia da construção civil", 
afirmou o governador Ratinho Junior.
O programa prevê a concessão de R$ 15 mil 
por família na modalidade transferência di-
reta, que, somados aos subsídios da União, 
servirão para custear o valor de entrada dos 
financiamentos aprovados pelo agente fi-
nanceiro. A medida visa solucionar o maior 
obstáculo para obtenção da casa própria pela 
população nesta faixa de renda, cuja maioria 

das famílias não dispõe de recursos próprios 
para arcar com o valor de entrada dos finan-
ciamentos imobiliários do governo federal.
Os interessados poderão pleitear o subsídio a 
partir da inscrição no cadastro de pretenden-
tes da companhia, disponível gratuitamente 
e de forma online no site www.cohapar.pr.go.
br/cadastro. Os pretendentes deverão pre-
encher uma ficha de inscrição familiar, infor-
mando dados financeiros, sociais e de com-
posição familiar, além de indicar o município 
de interesse. 
A disponibilidade dos recursos será vincu-
lada aos empreendimentos aprovados pelo 
agente financeiro e validados pela Cohapar 
via Chamamento Público pelas construtoras. 
Conforme os projetos estiverem aptos para 
contratação e comercialização, as famílias 
inscritas para o município específico e dentro 
dos critérios do programa serão notificadas 
da oportunidade, com liberação de recursos 
mediante análise da companhia e do agente 
financeiro.
O programa poderá ser implementado em 
todos os municípios paranaenses e as pre-
feituras poderão ofertar contrapartidas que 
contribuam para a redução ainda maior do 
valor de venda das moradias. Entre elas, es-
tão a doação do terreno, a execução de servi-
ços de infraestrutura e a isenção de cobrança 
de impostos municipais, como o Impostos de 
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e o Im-
posto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISSQN).

RETOMADA
A partir deste modelo de projeto, a Cohapar 
trabalha com a perspectiva de atender um 
público até seis vezes maior do que as mo-
dalidades tradicionais. Segundo o presidente 

da companhia, Jorge Lange, além de elevar a 
escala de famílias beneficiadas, o programa 
vai contribuir com a retomada da economia 
paranaense.
“Um dos objetivos deste programa é a re-
tomada da economia do Estado através da 
construção civil, que é um setor que cria mui-
tos empregos de forma rápida. Estes R$ 450 
milhões que o Governo do Estado vai investir 
nessa modalidade vão resultar em aproxima-
damente R$ 3 bilhões movimentados em um 
contexto mais amplo, com expectativa de ge-
ração de cerca de 100 mil empregos diretos e 
indiretos”, disse Lange.
 

FORÇA DE LEI
Desde dezembro de 2020, o programa Casa 
Fácil Paraná passou de um programa de Go-
verno, sob a coordenação da Cohapar, para 
lei estadual (lei 20.394/2020). Com a publi-
cação do decreto estadual que regulamenta 
toda a operacionalização do programa, assi-
nado pelo governador, o Governo do Paraná 
concluiu o objetivo de transformar os investi-
mentos em habitação de interesse social em 
uma política permanente de Estado.
“O Paraná passou a ter pela primeira vez uma 
lei especifica voltada para a habitação”, acres-
centou o presidente da Cohapar. “Dentro do 
Casa Fácil, estão várias modalidades, como o 
Viver Mais, para o atendimento de idosos, o 
Vida Nova, para famílias em situação de vul-
nerabilidade social, além de financiamentos 
da Cohapar e a regularização fundiária, entre 
outras ações formatadas em conjunto com os 
municípios, o governo federal e a iniciativa 
privada”.
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A infraestrutura de logística no Brasil impacta em todos os negócios e pes-
soas, especialmente os localizados a longa distância, como por exemplo o 
agronegócio. No caso das commodities (grão, minérios e carnes) o peso do 
custo com transporte é muito significativo.
Os modais logísticos no Brasil são: rodoviário 70%, ferroviário 20%, hidro-
viário 6% e aeroviário 4%. Isso significa dizer que os produtos e mercadorias 
em geral são transportados sobre rodas, ou seja, por rodovias. 
É devido a esse contexto que o tema concessão de rodovias, em síntese, o 
Pedágio, toma grande relevância junto a população. Tudo o que compramos, 
vendemos e utilizamos no dia a dia foi transportado e pagou pedágio.
 A responsabilidade pelas rodovias, ou seja, a construção e manutenção, é dos 
governos federal, estadual e municipal. Os tributos recolhidos tem uma par-
cela significativa destinada para essa finalidade. Como os governos estão sem 
condições financeiras para cumprir essa obrigação, eles buscam investidores 
para executar obras e serviços, oferecendo as “concessões” da gestão das 
rodovias. Essas companhias investem, administram e fazem a manutenção 
em troca das receitas do pedágio pago pelos usuários (população).
 O “novo modelo” de concessão das rodovias proposto pelo Ministro da In-
fraestrutura Tarcísio Freitas, na verdade não tem anda de novo e se preocupa 
com as concessionárias e seus sucessos e não com o usuário que vai pagar a 
conta. 
Vejamos o seguinte:

                         MODELO NOVO                MODELO ANTERIOR
Receitas            R$ 156,0 bilhões (100%)  R$ 54,6 bilhões (100%)
Impostos           R$ 13,5 bilhões (8,6%)  R$ 1,5 bilhões (2,7%)
Desp. Custos    R$ 34,0 bilhões (21,6%)  R$ 17,0 bilhões (31,0%)
Investimentos   R$ 42,0 bilhões (26,8%)  R$ 13,9 bilhões (25,4%)
IR e CSLL        R$ 22,8 bilhões (14,5%)  R$ 7,4 bilhões (13,5%)
Lucro Líquido  R$ 44,3 bilhões (28,5%)  R$ 15,1 bilhões (27,4%)

Na verdade aumentou a arrecadação de impostos, o que é bom para os gover-
nos. Aumentou o lucro líquido, o que é bom para as concessionárias. Reduziu 
o custo operacional, o que é bom para as concessionárias. Para os usuários 
que são os pagadores sobrou mais uma vez as tarifas altas para sustentar os 
empreendimentos e garantir impostos aos governos.
O que desperta atenção é que o Ministro Tarcísio defende apenas a viabili-
dade técnica e financeira das concessionárias e dos bancos financiadores, 
esquecendo de defender os usuários pagadores de tudo. O desenvolvimento 
do Oeste do Paraná depende diretamente do custo logístico sobre os insumos 
e a produção. Nossa missão é defender e lutar sempre pela MENOR TARIFA 
de pedágio.

Por Elias José Zydek
Diretor da Frimesa Cooperativa
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PELA MENOR TARIFA

HERÓDOTO BARBEIRO
Diretor da FRIMESA Cooperativa 
Elias José Zydek! 47 ANOS DE ITAIPU

A Itaipu Binacional chegou aos 47 anos, na segunda-feira (17 de 
maio), com orgulho de sua história e com olhar para um futu-
ro não tão distante: o ano de 2023. Na ocasião, será revisto o 
Anexo C, que estabelece as bases financeiras e de prestação de 
serviços de eletricidade, no Tratado de Itaipu. Naquele ano, 
também será quitada a dívida de Itaipu, o que permitirá a 
redução da tarifa de energia e a contribuição ainda maior 
da usina hidrelétrica com o desenvolvimento do Brasil e do 
Paraguai.
Mas, antes mesmo de quitar a dívida, a binacional vem contribuindo com o 
desenvolvimento do Brasil e do Paraguai, com a gigantesca produção de energia 
e com o investimento em obras estruturantes. 

MOMENTO ESPÍRITA

Há muitas outras 
formas de abraçar... 
O que fazer quando, para preservar o outro, somos 
obrigados a nos manter afastados fisicamente?
É aí que entra nossa criatividade e também um pouco 
de conhecimento do Espírito de luz. 
A parte física do abraço é apenas uma pequena porção 
de uma expressão muito maior.
Quem abraça não é o corpo. 
Abraçamos utilizando este corpo, que hoje existe e 
amanhã não existirá mais.
Abraçamos com a alma, ou com o coração, utilizando 
dessa referência tão comum na esfera dos nossos senti-
mentos mais profundos e por vezes, carentes.
Quando oramos por alguém, com sinceridade, estamos 
abraçando e transmitindo luz para suas necessidades.
Quando telefonamos para saber como o outro está, 
oferecendo alguns minutos para ouvir, doando nosso 
sorriso, nosso ombro amigo, estamos abraçando.
Quando fazemos uma simples gentileza, alguma pro-
dução própria com a qual presenteamos as pessoas, 
estamos igualmente abraçando.
Quando, espontaneamente, abrimos nosso coração, 
proferindo doces palavras, destacando qualidades, 
expressando nossa admiração, nossa compreensão e 
nosso amor a alguém, estamos lhe dando um forte e 
poderoso abraço que vai certamente aquecer sua alma.
Assim, não nos preocupemos em demasia pela falta do 
contato físico temporal. 
Encontremos outras formas de nos relacionarmos.
Devemos continuar doando o abraço, o carinho de di-
ferentes formas e estilo.

JOSÉ IVALDECE PEREIRAETC&TAL contato@revistanovafase.com.br

CIDA BORGHETTI NA ITAIPU
O presidente Jair Bolsonaro nomeou a ex-governadora do Paraná, Cida Borghetti, 
para o Conselho de Administração de Itaipu, com mandato até maio de 2024. 
A estatal destaca-se como a principal empresa de energia eletríca do Brasil e Par-
aguai. 
A nomeação foi publica-
da no Diário Oficial da 
União no dia (05/05/21). 
Também foi publicada a 
exoneração do ex-minis-
tro Carlos Marun do con-
selho de Itaipu. Cida, é 
esposa do líder do gover-
no na Câmara, Deputado 
Federal Ricardo Barros 
(PP).

PROJETO DE ALVARO 
DIAS EM PROL DE RE-
MÉDIOS
Proposta de Alvaro Dias, de incentivo 
à indústria farmacêutica nacional, é 
aprovado pelo Senado
Por 72 votos a favor e nenhum contrário, o 
Senado aprovou o projeto que incentiva a 
indústria farmacêutica nacional, buscando 
reduzir a sua dependência de insumos 

importados.
O PL 4.209/2019, do senador Alvaro Dias (Podemos-PR) e do então senador 
Siqueira Campos, propõe que todo medicamento com insumo farmacêutico ativo 
(IFA) produzido no Brasil seja enquadrado na categoria de precedência prioritária 
para registro e para alteração pós-registro junto à Anvisa. Isso quer dizer que 
esses medicamentos, nos referidos processos, terão avaliação e deliberação final 
com prazos mais rápidos do que aqueles enquadrados na categoria ordinária.
Fonte: Agência Senado.

TC - PARANÁ FORTALECIDO
Tribunal de Contas do Paraná torna-se elo de rede 
de controle de políticas públicas descentralizadas
Políticas públicas descentralizadas, que envolvem mais de 
um nível de governo para a sua execução, requerem uma 
fiscalização conjunta e coordenada dos órgãos de contro-
le externo, nas esferas federal, estadual e municipal. Com 
esse objetivo foi criada a Rede Integrar de Fiscalização de 
Políticas Públicas Descentralizadas, da qual faz parte o Tri-
bunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR).
A Rede Integrar é formada pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU), a Associação dos Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil (Atricon), o Instituto Rui Barbosa (IRB) e 
os TCs que atuam nos estados e municípios. Com prazo de 
vigência de 60 meses, a parceria não envolve a transferên-
cia de recursos financeiros entre os órgãos participantes.

O ex-deputado e autor de uma das propos-
tas da Reforma Tributária, Prof. Luiz Carlos 
Hauly, informa que a Comissão aprovou 
o relatório final do deputado Aguinaldo 
Ribeiro (PP-PB). O relator apresentou seu 
parecer e um substitutivo, e foi aberto prazo 
para sugestões de mudanças pelos parla-
mentares.
A comissão foi criada há mais de um ano, 
porém, ficou parada por conta das restri-
ções da pandemia. O texto apresentado por 
Aguinaldo consolida propostas contidas nas 
PECs 45 e 110 e propõe uma legislação úni-
ca e nacional sobre o tema. O substitutivo 
cria o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), 

que unificará PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS.
O relator propôs que a tributação seja no 
destino (onde está o consumidor) e não 
cumulativa. O imposto seria de base ampla 
e composto pela soma das alíquotas da 
União, dos Estados e Distrito Federal e dos 
Municípios.
Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do 
Senado, Rodrigo Pacheco, negociam como 
será a tramitação da reforma. Isso porque, 
no dia em que Aguinaldo Ribeiro apresen-
tou seu parecer na comissão mista, Lira 
extinguiu comissão que analisava a PEC 45 
na Câmara e determinou que o tema fosse 
á plenário.

Luiz Carlos Hauly 
e a nova Reforma 
Tributária brasileira
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O maior frigorífico de suínos da América La-
tina já está ganhando forma no Município de 
Assis Chateaubriand, Oeste do Paraná, numa 
área de 115 hectares. São R$ 2,5 bilhões em 
um investimento que promete ampliar ainda 
mais o protagonismo da região como a maior 
produtora de carne, em especial a suína e 
seus derivados do Brasil.
Equipada com o que há de mais moderno, a 
plataforma de 147 mil metros quadrados de 
área construída deve entrar em operação em 
2023. A Cooperativa Central Frimesa, que 
reúne algumas das principais cooperativas 
suinícolas do país é quem encabeça o bilioná-
rio investimento, aumentou a produção nas 
suas duas unidades em operação, em Media-
neira e Marechal Cândido Rondon.

No canteiro de obras, centenas de funcioná-
rios de empresas terceirizadas ditam o ritmo 
da obra ao som de martelos, tratores e esca-
vadeiras num ritmo ascelerado. 

INAUGURAÇÃO NO INÍCIO DE 2023
De acordo com Vanzella, o ritmo intenso dos 
trabalhos é para chegar ao final de 2022 com 
a obra pronta. "No fim de 2022 queremos es-
tar com o frigorífico pronto, já para iniciar os 
abates no começo de 2023. Primeiramente, 
vamos abater 3.750 animais por dia, em um 
turno. À medida que formos ampliando nosso 
mercado, com capacidade de produção nas 
granjas para poder entregar os produtos, va-
mos ampliar para dois turnos, somando 7,5 
mil suínos ao dia", destaca o cooperativista.

O número vai praticamente dobrar a atual 
produção da Frimesa, que hoje abate 8,3 mil 
suínos ao dia nas plataformas industriais de 
Medianeira e Marechal Rondon.

TRAJETÓRIA DE CRESCIMENTO
A nova obra dá sequência a uma trajetória 
de crescimento exponencial da cooperativa 
na atividade suinícola. Nos últimos 15 anos, 
a Frimesa aumentou em quase seis vezes sua 
produção de alimentos à base de carne suína. 
“Em 2005 a Frimesa abatia 1,4 mil animais 
ao dia. Hoje abatemos 8,3 mil. Isso graças a 
investimentos e à ampliação que fizemos na 
unidade de Medianeira, que hoje processa 
6,9 mil animais ao dia, a aquisição de um fri-
gorífico em Marechal, que hoje abate outros 
1,4 mil”, expõe a liderança.
Quando isso acontecer, a Frimesa deve aba-
ter mais de 23 mil suínos por dia. Em pleno 
funcionamento, o frigorífico vai gerar 5,5 mil 
empregos diretos e 8,5 mil indiretos.

MATÉRIA-PRIMA
Os números são faraônicos e trazem à mente 
uma simples pergunta. De onde vai vir tanto 
suíno? É aí que entra o papel das cinco coo-
perativas que formam a central Frimesa: Lar, 
Copagril, Copacol, C.Vale e Primato, todas 
instaladas no Oeste paranaense. Elas já dão 
o suporte para a produção atual, mas terão 
que ampliar suas estruturas, comenta Vanzel-
la, para garantir matéria-prima às indústrias. 
“As cooperativas vão criar suas UPLs (Uni-
dades Produtoras de Leitões) e vão angariar 
produtores para implementação das granjas 
de terminação dos animais”, explica. A Lar, 
por exemplo, já está ampliando a sua unidade 
que produz leitões.
Conforme o presidente, quatro das cinco 
cooperativas já estão com os projetos de am-
pliação das produções atuais bem definidos. 
“Queremos o crescimento constante, mas 
para isso precisamos de alimentos para en-
tregar ao consumidor”, enaltece.

O MELHOR ANO DA HISTÓRIA
A pandemia trouxe incertezas para todos, fur-
tou empregos e vidas de milhares de pessoas 
em todo o Brasil. 

RESUMO DA REPORTAGEM:
A capacidade total do empreendimento, de abate de 15 mil animais ao dia, deve 
ser atingida, de acordo com o planejamento da Frimesa, muito antes do prazo

O setor agropecuário, no entanto, foi o único 
que cresceu em 2020, a exemplo da Frimesa. 
Segundo o presidente Valter Vanzella,“Tive-
mos uma surpresa muito grande em 2020 
com relação ao desempenho por causa da 
pandemia. Acredito que os programas sociais 
(auxílio emergencial e saque do FGTS) do go-
verno estimularam os consumidores no mer-
cado interno a consumir mais. No mercado 
internacional, tivemos um ‘boom’ de vendas 
para a China. Nunca se vendeu tão bem como 
em 2020, não somente em carne suína, tam-
bém em leite, que está tendo um desempenho 
muito bom no mercado interno. Praticamente 
trabalhamos o tempo todo batendo recordes, 
foi o melhor desempenho econômico da his-
tória da Frimesa”, ressaltou.
Ele pontua, entretanto, que, como em qual-
quer planta industrial de alimentos, os desa-
fios são diários. “Todos os dias, temos que se 
adequar para conviver; aguentar pressões e 
ameaças de fechar as indústrias como ocor-
reu com tantos setores, mas fomos se ade-
quando às normas do momento, seguindo os 
protocolos. Graças aos cuidados, só temos a 
comemorar, não tivemos nenhum óbito den-
tro da Frimesa. O que julgo extremamente 
importante é que todos estão superando. 
É um ponto a se comemorar. Conseguimos 
manter a produção de alimentos, gerando 
empregos tão importantes para milhares de 
famílias, e celebrar cada dia  com mais traba-
lho”, comemora Vanzella.

2021 CONTINUA O "AVANÇA FRIMESA"
Se o ano de 2020 foi considerado bom para 
a central cooperativa paranaense, este ano 
pode ser ainda melhor. O mercado está aque-
cido, com bons preços pagos pela carne suí-
na, puxados pela valorização do dólar frente 
ao real. Para a Frimesa, o foco é o frigorífico 
de Assis Chateaubriand, assim como outros 
projetos em andamento. “A Frimesa segue 
um programa bem claro, que é dar andamen-
to para tudo aquilo que já começamos".
Quanto ao Plano Avança Frimesa, Vanzella 
afirma que, "temos como meta principal o 
frigorífico de Assis Chateaubriand, além de 
continuar a adequação do frigorífico de Ma-
rechal Rondon de onde exportamos para a 

China com abate de 1,5 mil suínos por dia”. 
Na área de leite, a Frimesa está alcançando 
a marca de um milhão de litros industrializa-
dos e transformados em queijos, iogurtes e 
outros derivados por dia. “Na área de leite, 
estamos ampliando a indústria de Matelân-
dia e Marechal Rondon para chegar a um 
milhão de litros por dia transformados. A Fri-
mesa já chegava a um milhão de litros, mas 
vendia boa parte do leite para outras grandes 
empresas. Agora será todo processado, com 

valor agregado”, salienta. 
Para o presidente da Frimesa, vida que se-
gue com planos bem definidos. “Não temos 
mistério para fechar 2021. Vamos dar conti-
nuidade ao nosso planejamento e ver as boas 
consequências logo ali na frente”, acentua.
O plano de ação Avança Frimesa destina 
quase R$ 3 bilhões para expansão das indús-
trias e da marca com o objetivo de superar 
em 20 por cento o faturamento de 2020.

Constrói o maior 
frigorífico de suínos 
da América no Oeste 
do Paraná

VALTER VANZELLA - Presidente da Central Cooperativista Frimesa com sede em Medianeira

FRIMESA: Uma gigante na área de alimentos que exporta para vários países e faz crescer o nome do Brasil no mercado internacional MAIOR FRIGORÍFICO: No Município de Assis Chateaubriand, está em construção o mais moderno abatedouro de suínos da América
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Para quem imagina que o Distrito Federal só 
tem a cidade de Brasília, saibam que, ela está 
no Planalto Central do Brasil com uma vasta 
e forte área de região agrícola. Uma delas, 
fazenda Sanga Puitã que há quase quatro dé-
cadas vem promovendo a troca de conheci-
mento entre pecuaristas, produtores, corpo 
diplomático e interessados no setor. Avançou 
tanto que criou a Escola Superior do Agrone-
gócio Internacional (ESAI), de propriedade 
do advogado Wilfrido Augusto Marques, que 
reúne especialistas, os mais experientes no-
mes do mercado e importantes parceiros.
Localizada a 60 quilômetros da capital do 
país, a Escola funciona como um laboratório 
de estudos e pesquisas a céu aberto, destina-
do a desenvolver ações pioneiras na criação 
de inteligência para o agronegócio no país. 
São mais de mil hectares utilizados na agricul-
tura, pecuária e na preservação de matas. É 
neste espaço que teoria e prática caminham 
juntas, permitindo a formação de uma nova 
geração de profissionais e executivos, capaci-
tados para atuar no agronegócio. 
A união de importantes parceiros tem tor-
nado o projeto cada vez mais robusto, o que 
contribui para que a Escola se torne mais 
abrangente e qualificada.  Com a experiência 
de quem já fez várias parcerias e conduz uma 
pecuária voltada para a recuperação de pas-
tagens degradadas, a integração pecuária-
-floresta e a fixação biológica de nitrogênio, a 
ESAI, se vê pronta para enfrentar os desafios 
da busca de um planeta mais sustentável. 
Com vasta experiência, o Dr. Wilfrido con-
ta que, "Nossa ideia era de que na região 
Centro-Oeste do Brasil, próximo a Brasília, 
tivesse uma Escola Superior de Agronegó-

cio Internacional, semelhante a uma que 
conheci em Christchurch, na Nova Zelândia. 
E com isso agregar, em cima de uma grade 
curricular que não existe no mundo, valores e 
conhecimentos técnicos e científicos à nossa 
atividade no Brasil". 
Entusiasmado com a atividade, afirma ainda 
que, "Durante todo o tempo que dedico ao 
agronegócio internacional, desenvolvendo 
na Fazenda Sanga Puitã, tive a oportunida-
de, conciliando o meu principal trabalho que 
é a advocacia, de conhecer profissionais es-
pecializados nessa área. Com isso temos a 
oportunidade de ter um corpo docente alta-
mente qualificado".
A Escola não é grande pelo nome, ou pela 
abrangência e atuação, mas sim pelas pes-
soas, pelos valores humanos que a compõem. 
Com um grupo de professores abnegados 
que estão absolutamente sintonizados com 
o problema de produção de alimentos no 
mundo, a Escola com certeza irá cumprir este 
papel com muita galhardia, criando oportu-
nidade de trabalho, tecnologias, permitindo 
que se plante em áreas menores com maior 
produtividade, que o custo seja menor em 
função da própria proteção ambiental. Então 
a Escola é uma luz que se acende nesse túnel 
escuro que é a ignorância sobre o agronegó-
cio nacional e internacional. 
Dr. Willfrido destaca que, "É a realização de 
um trabalho que eu desenvolvo nessa pro-
priedade em Brasília, no Brasil, há mais de 
40 anos. Essa atividade é fundamental para 
o progresso, desenvolvimento e a vocação do 
país e há necessidade que seja agregado um 
valor em termos de legislação, jurisprudência 
de práticas de negócios internacionais".

"Queremos agregar a parte didática e peda-
gógica, aquilo que há de mais moderno no 
agronegócio nacional e internacional, que é 
a vocação da região Centro-Oeste", destaca. 
A Fazenda concentra uma biotecnologia de 
reprodução animal, ovinos e bovinos, arma-
zenagem, irrigação, todo o equipamento, 
com muita água, múltiplas atividades que 
permitem que se faça toda a prática do agro-
negócio que resulta nos produtos que são 
comercializados.
O local chamou atenção do superintendente, 
e da diretoria da Sudeco (Superintendência 
do Desenvolvimento do Centro-Oeste) que 
foram conhecer o projeto, que serviu de es-
tímulo para a instituição.
Como a Sudeco investe em educação para o 
agronegócio, talvez seja o início de uma gran-
de parceria unindo a vocação da Escola com 
as atribuições funcionais, que é exatamente 
permitir que haja investimento nessa educa-
ção de orientação de modernidade e avanço 
no agronegócio nacional.
Para Marcos Deirzi Wasilewski – Ex-Superin-
tendente Sudeco; "é muito importante co-
nhecer essas fazendas. A fazenda do Wilfri-
do é modelo, trata o agronegócio de forma 
ímpar e quer lançar esse modelo de trabalho 
para o Brasil e para o mundo. Para a Sudeco 
é muito interessante firmarmos um convênio 
em algum sentido para que a gente possa ter 
resultados positivos tanto para nossos objeti-
vos como para a Fazenda Sanga Puitã". 

Para Nataly Rocholl – Especialista em Direi-
to Internacional, sua missão será de: "tratar 
dos contratos internacionais vinculados ao 
agronegócio. Já estruturamos a parte jurídi-
ca, ou seja, em que molde vai ser ofertado 
os nossos primeiros cursos, que serão cursos 
de atualização. Temos o arcabouço e o apoio 
da legislação existente no Brasil, inclusive 
respaldo pelo Ministério da Educação frente 
à carga horária que nós estamos propondo".

RESUMO DA REPORTAGEM:
Esse país tem um futuro brilhante e um grande compromisso com a humanidade, 
e em algum momento muitos países se submeterão ao Brasil pelo alimento. Um 
país que produz alimento é um país sem guerra, porque a comida é paz

Por sua vez, Fernanda Ramos de Abreu – Eco-
nomista, terá o papel de "mostrar o diferen-
cial e a importância de unir o mercado de 
capitais ao agronegócio, porque ele é uma 
ferramenta que faz com que o desafio que 
o produtor agrícola tem no seu dia a dia as 
informações para minimizar os riscos".
Outro componente do grupo, André Sório 
– Consultor em Agronegócio: destaca que, 
"Nosso objetivo é apresentar o agronegócio 
aos profissionais urbanos de áreas distintas, 
demonstrar a dinâmica dos principais seto-
res e capacitar as pessoas para que se utili-
zem desse conhecimento, em cada uma das 
suas atividades de forma prática e segura".
O curso é destinado inicialmente a quatro 
públicos definidos: o corpo diplomático do 
Brasil, os profissionais de comunicação, os 
profissionais do setor financeiro e o Poder 
Judiciário estabelecido em Brasília.
Vale destacar que a Fazenda Sanga Puitã está 
muito perto da capital do Brasil, que é o cen-
tro de decisões e também centro do corpo di-
plomático. Ao mesmo tempo, está localizada 
no PA/DF, uma zona agrícola de alta tecnolo-
gia. Então, quem quiser ver a produção pri-
mária que é parte fundamental do agronegó-
cio, encontra uma condição excepcional. Ao 
mesmo tempo, existem várias agroindústrias 
na região, o que permite a observação do 
processo importantíssimo de transformação 
das matérias primas em alimento.
E quando se diz agronegócio, não é só a pro-
dução agrícola. Existe uma confusão entre os 
termos, de achar que agronegócio é produ-
ção agrícola, quando na verdade a produção 
agrícola e pecuária é uma pequena parte do 
agronegócio. Qualquer pessoa que produzir 
e colocar para consumo estará fazendo parte 
do agronegócio. Ele é muito amplo e, portan-
to, merece esse tipo de atenção. 
A ESAI desenvolve parcerias com o instituto 
CNA, porque o Brasil precisou desenvolver 
um novo sistema de rastreabilidade para o 
mercado europeu, e o teste inicial foi feito 
na propriedade. Isso foi apresentado em Pa-
ris em uma reunião da Organização Interna-
cional de Sanidade Animal, justamente para 
mostrar que o Brasil tem condições de cum-
prir todas as normas exigidas.
Outro entusiasmado do projeto é José Augus-
to Nardes – Ministro do Tribunal de Contas 
da União. Para ele, "Quem está fazendo a di-
ferença e tomando a iniciativa não é o setor 
público. É um cidadão que tem visão e criou 
essa Escola para poder fortalecer o agrone-
gócio como um todo. Onde envolvemos mui-
to o Estado, o emaranhado e a burocracia 
que levam para uma letargia. O Estado ao 
invés de ser um facilitador, é um complicador. 

É necessário que nós possamos mudar essa 
nova forma de trabalhar na nação brasileira, 
baseado em exemplos como esse do Wilfrido, 
de ser uma pessoa que tem a capacidade e a 
criatividade de liderar um movimento, para 
que o agronegócio possa se desenvolver". 
Profundo conhecedor do setor, Rodrigo Ro-
lemberg – Ex-Governador do Distrito Federal, 
visitou a Sanga Puitã e teceu o seu comentá-
rio: "O desenvolvimento científico e tecnoló-
gico exige uma parceria entre a comunidade 
científica e o setor produtivo. É no setor pro-
dutivo que é produzida a inovação. Portan-
to, o Wilfrido tem uma contribuição grande 
a dar na formulação da concepção de um 
parque tecnológico de biotecnologia e pelas 
suas relações no sentido de atrair empresas 
estrangeiras para o Distrito Federal, que nos 
enche de alegria e merece aplausos". 
A Presidente da Libra (Liga das Mulheres 
Eleitoras do Brasil) Marta Lívia Suplicy, foi co-
nhecer o projeto. Para ela,  "É muito impor-
tante em uma época em que não se acredita 
no país, ver empreendedores apostando em 
dois pilares que nós esquecemos: acreditar-
mos no nosso país e na força da educação.
O que ele (Wilfrido) está fazendo em relação 
às embaixadas, eu tive o prazer de ver, é ma-
ravilhoso porque está trazendo outros países 
para conhecerem a realidade da região com 
um intercâmbio e talvez muitas instituições 
sérias do nosso país não tenham essa visão". 
O ex-Embaixador da República Dominicana 
no Brasil, Alejandro Arias, apresentou uma 
informação muito importante, "Acabo de 
ver um relatório da FAO, onde aponta que 
a população mundial chegará em 9 bilhões 
de pessoas até 2050. Assim, a produção de 
carne animal demanda solo e água, e na ver-
dade em um cenário onde se tem uma po-
pulação maior, em que o solo vai diminuindo 
por causa do próprio aumento da produção, 
que a água é cada vez mais difícil de se apro-
veitar e manejar de forma sustentável, a so-
lução passa pela geração de conhecimento 

especializado e pela capacitação técnica das 
pessoas que se dedicam ao agronegócio.
Então essa iniciativa do Dr. Wilfrido, acredito 
que é exatamente direcionada no sentido de 
gerar conhecimento, de capacitar os técni-
cos para conseguir fazer um aproveitamento 
melhor e mais eficiente do agronegócio e da 
agricultura em geral". 
Liliana Ayalde – Ex- Embaixadora dos Estados 
Unidos no Brasil, também falou do projeto: 
"Estou muito contente com o convite de Wil-
frido para conhecer a Fazenda e também co-
nhecer o que se está fazendo para melhorar 
a genética bovina e ovina. Sei que os fatores 
que compõem essa região no Brasil são mui-
to importantes para ter esse tipo de ativida-
de. O que o Wilfrido está fazendo é realmen-
te admirável". 
Maria Amelia Guzmán – Cons. Comercial 
da Embaixada da Espanha: "Eu acredito que 
nós podemos ajudar, devemos pensar sobre 
como podemos estruturar essa cooperação. 
Seja através de acordos, ou por meio de uni-
versidades, escolas ou associações empresa-
riais. O fato é que estamos no mesmo barco 
e temos muito o que contribuir uns com os 
outros, temos intenção de negociar e existem 
muitas coisas que nos unem".
Edwin Emilio Vergara – Embaixador do Pa-
namá: "O Brasil possui a agroindústria mais 
desenvolvida da América Latina, com uma 
tecnologia de ponta. Como tal, nos interes-
sa ter um bom relacionamento comercial e 
agroindustrial com o Brasil e também na ge-
nética de bovinos e ovinos. Assim podemos 
construir em meu país um hub de distribui-
ção internacional com tudo o que o Brasil 
produz.
Me sinto orgulhoso porque aqui todos os 
brasileiros me deram a oportunidade de 
poder pelo menos começar a tratar sobre 
desenvolvimento e ver a grande magnitude 
de oportunidades que existem entre Brasil e 
Panamá, e isso é muito importante". 

Escola 
Superior 
do Agronegócio
Internacional
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Superior 
do Agronegócio
Internacional

PRESENÇA DE: Autoridades, corpo diplomático de vários países, convidados e imprensa estão conhhecendo a Escola de Agronegócio

EM BRASÍLIA: Está em ação uma Escola Superior de Agronegócio Internacional onde aplica-se alta técnica com renomados mestres
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WILFRIDO MARQUES
Advogado, produtor rural, fundador e presi-
dente da ESAI
Desde o início da atividade da agricultura e 
pecuária aqui em Cristalina - GO, era muito 
intrigante ver que na superfície você não tem 
rios, você não tem lençóis, mas o subsolo é 
muito rico. As nascentes e rios começaram a 
secar e quando tive a oportunidade de con-
versar as primeiras vezes com o Luiz Oliveira, 
do Instituto Espinhaço, eu já havia comprado 
muitas mudas e iniciado em várias regiões 
tentativas de recuperação de nascentes.
Em fevereiro do ano passado nós iniciamos 
um replantio de árvores nativas do Cerrado, 
com uma variedade de 20 espécies. Um ano e 
quatro meses depois nós temos o resultado: 
as nascentes recuperadas e o estado atual 
dessas plantas que hoje já são árvores.
“O celeiro do mundo”, aquilo que diziam que 
o Brasil seria, o Brasil já é. Hoje nós alimen-
tamos 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no 
mundo e a expectativa e o potencial é de do-
brar isso em um curto prazo porque o agro-
negócio tem sido e será a grande solução que 
alavanca a economia brasileira.

LUIZ OLIVERA - Filósofo, fundador e presi-
dente do Instituto Espinhaço 
Hoje o Instituto Espinhaço já trabalha em 
mais de duas mil propriedades rurais no esta-
do de Minas Gerais. E agora no Centro-Oeste 
brasileiro nós firmamos essa parceria com a 
ESAI há cerca de dois anos atrás, e o fruto 
dessa parceria é essa maravilha do resultado 
do Pró Águas Cerrado, que nasceu do sonho 
de recuperar o Cerrado brasileiro.
O Pró Águas Cerrado conseguiu a façanha de 
ter 92% de índice de pegamento das mudas 
aqui no Cerrado. São várias espécies que nós 
plantamos e estamos monitorando a cada 
três meses, entendendo como essa plantas 

Surgem cada vez mais iniciativas para pro-
mover diversidade e equidade de gênero 
no agronegócio. Pensando nisso, a Escola 
Superior do Agronegócio Internacional tem 
buscado formar mulheres para mostrar a im-
portância da atuação feminina, nos mais va-
riados segmentos do campo. A reportagem é 
de Leandro de Souza.
Para chegar ao nosso destino, seguimos até a 
principal área de produção agropecuária do 
Distrito Federal, onde fica a Fazenda Sanga 
Puitã. E é nela que entramos.
São mil hectares produtivos com plantio de 
soja e milho compartilhado com a criação de 
ovinos e também de bovinos. Aqui também 
funciona a primeira Escola de Agronegócio do 
Brasil e tem um público que interessa muito. 
A comunidade feminina está no radar do 
idealizador da Escola Superior do Agronegó-
cio Internacional. A ideia é incentivar as mu-
lheres a se tornarem empreendedoras rurais.
Dr. Wilfrido: Mais do que isso, é um reco-
nhecimento. É importante que a sociedade 
civil e a sociedade de modo geral comece a 
entender a importância da mulher a partir 
do momento que ela cuida do alimento, da 
propriedade, da educação dos filhos, ela é o 
equilíbrio da família no campo. Então aquelas 
que se inserem nesse processo agregando a 
comercialização, o trabalho de uma maneira 
mais forte, elas estão potencializando a parti-
cipação no campo.
Luiza é empreendedora rural e desenvolve o 
projeto Filhas da Terra, que destaca o papel 
feminino nas propriedades. 
Luiza Comin – Produtora Rural: Sou produtora 
rural, comandando minha propriedade após 
o falecimento do meu pai. Eu tive oportunida-
de de mostrar minha história muitas vezes e 
eu percebi muitas mulheres dentro do nosso 
agro que têm um papel fundamental, tanto 
na família quanto no agronegócio na própria 
propriedade, e acabam sendo coadjuvantes. 
No Brasil nós temos grandes cases de sucesso 
que são muito importantes, porém nós aca-
bamos não tendo conhecimento desses cases 
dessas pequenas produtoras.
Para a Ministra da Mulher e dos Direitos 
Humanos que participou da visita, é preciso 
jogar luz sobre o tema para enxergar a impor-
tância do trabalho feminino no campo.
Damares Alves – Ministra da Mulher e Direi-

se comportam, e também vamos monito-
rar, a partir de agora, a produção de serviço 
ecossistêmico associado à esse processo de 
restauração. 
É fundamental que nós possamos unificar 
esforços, cooperar, superar as divergências e 
fazer aquilo que no Instituto Espinhaço cha-
mamos de “convergência na adversidade”, 
ou seja, nós buscamos a cooperação plena, 
buscamos a integração de esforços para gerar 
aquilo que nós propomos então como uma 
governança territorial, uma gestão integra-
da dos territórios. E para isso a abordagem 
e o olhar dos territórios hídricos é essencial. 
O Instituto Espinhaço vem trabalhando essa 
visão estratégica e integrada. O Brasil hoje é 
o celeiro do mundo, é produtor de alimentos, 
mas o Brasil também é o produtor número 1 
no mundo de serviços ecossistêmicos.
“Sem água não há absolutamente nada”, essa 
frase além de parecer uma obviedade, é mui-
to estratégica para o Brasil hoje, que quer e 
precisa se desenvolver. E esse desenvolvi-
mento tem que ser integrado e sustentável, 
não deixando ninguém para trás, envolvendo 
aqueles que mais necessitam,  produzindo 
alternativas para os dilemas que estão pos-
tos na atualidade brasileira e na atualidade 
planetária. É fundamental que nós possamos 
dar as mãos para construir um novo Brasil e 
esse é o objetivo do Instituto Espinhaço e é 
nesse contexto que nós estamos trabalhan-
do, com muitas comunidades, com o terceiro 
setor, com os governos Municipais, Estaduais 
e Federais e também com as instituições e 
organismos internacionais com que nós coo-
peramos.

ANDRÉA VULCANIS - Secretária de Estado de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-
vel do Estado de Goiás 
É um programa muito especial para nós da 

tos Humanos: É preciso reconhecer que elas 
são líderes no campo, às vezes invisibilizadas, 
e trabalharmos o desafio do empreendedo-
rismo no campo com mulheres na liderança. 
E digo uma coisa, isso dá muito certo, porque 
em tudo o que uma mulher colocar a mão 
para fazer, é feito com excelência. Então es-
tamos vindo com essa nova discussão, mas é 
preciso que lá no campo ela também tenha 
a garantia de direitos, com acesso a saúde, 
a educação, e estamos trabalhando também 
com a jovem mulher empreendedora rural.
A secretária nacional da juventude acredita 
que o envolvimento das mulheres na ativida-
de rural pode ajudar a resolver um dos mais 
graves problemas do setor na atualidade: a 
sucessão da propriedade.
Emilly Coelho – Secretária Nacional da Juven-
tude: Tenho conversado com gestores, princi-
palmente do interior, que dizem que muitos 
jovens migram para a cidade para se capa-
citar nas universidades e acabam não retor-
nando. Isso faz com que se perca esse vínculo 
com a terra, e inclusive os próprios prefeitos 

Secretaria de Meio Ambiente, porque envol-
ve a recuperação do Cerrado que é um dos 
biomas mais ameaçados do Brasil. Apesar 
de se falar tanto da Amazônia, o fato é que 
o Cerrado é um bioma ameaçado, com muito 
pouco estudo e desenvolvimento de projetos 
de recuperação.
Não se separa mais produção de preserva-
ção. Está se construindo uma pauta que é 
única e casada diante da perspectiva, sem ne-
nhum tipo de envolvimento do Poder Público. 
Foi uma ação do produtor rural junto com a 
sociedade civil através do Instituto Espinhaço.
De fato é um projeto que nós temos um olhar 
muito especial porque ele nos mostra e nos 
serve como exemplo de como ampliar daqui 
para Goiás.

MATEUS - Programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente (ONU/UNEP - WCMC - Cen-
tro de Monitoramento de Conservação Mun-
dial da ONU no Brasil)
Essa experiência de restaurar o Cerrado gera 
muito conhecimento para aumentar as ações 
de restauração desse bioma ameaçado que é 
a savana mais biodiversa do planeta, então 
precisamos cuidar dela.
É excelente olhar o sucesso do plantio, com 
um nível baixíssimo de mortalidade das mu-
das e o crescimento observado, então real-
mente é só esperar que com certeza esses 
ecossistemas serão restaurados.
O Brasil é uma grande potência de produção 
de alimentos e a gente tem que fazer com que 
seja uma grande potência em cuidar da água 
também.

HENRIQUE VEIGA - Coordenador-Geral de 
Revitalização de Bacias Hidrográficas – Minis-
tério de Desenvolvimento Regional
É um modelo a ser seguido no país que alia 
a produção agropecuária com sustentabili-
dade. Então está sendo desenvolvido um pro-
jeto em parceria com o Instituto Espinhaço, 
aliando o setor produtivo com a sociedade 
civil organizada, para o desenvolvimento de 
um projeto que visa garantir sustentabilidade 
na produção, olhando para os 17 objetivos 
do desenvolvimento sustentável. Precisamos 
construir essas pontes e não reforçar essas 
diferenças.
Ter na pessoa no Wilfrido a sensibilidade de 
perceber que a produção dele depende de 
água e desses recursos naturais é fundamen-
tal. E que isso sirva de vitrine para que outras 
propriedades e outros produtores no Cerrado 
possam adotar esse tipo de iniciativa.

falam que eles perdem fundo de participa-
ção. Então não é bom para ninguém. O jovem 
precisa entender que além de ele ter um vín-
culo com a terra, de ser ali que a família dele 
está há gerações, ele também pode produzir 
muito e se capacitar para retornar à terra.
Solução para demanda por alimentos e su-
cessão da terra são dois temas que podem 
avançar. Mas o campo surge até mesmo 
como alternativa viável de quem busca no 
Brasil um refúgio seguro para refazer a vida. É 
o que pensa o Chefe da Organização Interna-
cional para as Migrações.
Stephane Rostiaux – Chefe da Missão da OIM 
no Brasil: Nós acreditamos totalmente que 
aqui no Brasil tem muitas oportunidades, 
demanda reprimida, e é claro que a situação 
com a pandemia, com o contexto de uma 
crise mundial não é fácil, obviamente. Mas 
acreditamos que existem oportunidades para 
imigrantes que são também uma força de tra-
balho para o Brasil, para apoiar o desenvol-
vimento local das comunidades que acolhem 
essas pessoas.

MULHERES NO AGRONEGÓCIO 
UMA INICIATIVA AVANÇADA DA ESAI

MULHERES NO AGRO: Cresce de forma exponencial a presença da mulher nas ações e nos negócios que envolve o agro brasilieiro
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Seus pais, Elias Lopes e Eliane freitas, pres-
taram uma homenagem a mais consagrada 
cantora brasileira e, ela, apesar de não se 
arriscar na música destaca-se pela sua forma 
escultural que já lhe rendeu em quatro dispu-
tas, três títulos de beleza: Miss Eco Cascavel 
2020, Miss Eco Cascavel 2021, Princesa da 
Festa do Morango/Cascavel.

Mas quem é realmente a Elis que encanta no 
olhar, no sorriso e nos contatos com as pes-
soas que estão sempre esticando o pescoço 
para vê-la desfilar pelas ruas da cidade.
Uma jovem de comportamento simples, di-
reta, objetiva, estudiosa, religiosa, boa filha, 
companheira dos colegas de trabalho?
Depende tudo da situação, diz ela... 

Vamos “tentar” conhecê-la melhor e quem 
sabe, descobrir alguns segredos.

Nova Fase – Olá, você tem segredos?
Elis Meneses –  E quem não os têm?  Os 
meus estão guardados naquela estrelinha 
atrás do sol. Você consegue ver... (risos)

Nova Fase – Você é?
Elis – Um pingo no “i”, porque sem ele, não 
está completo. Aprecio tudo que é legal, ofe-
rece segurança e faz parte do conjunto que 
possibilita uma vida em harmonia.

Nova Fase – Como é o seu dia a dia?
Elis – Sigo rigorosamente uma agenda de ro-
tina que inclui  acordar cedo, fazer exercícios, 
me alimentar com qualidade, seguir ao traba-
lho e na parte da noite faculdade.

Nova Fase – O que tira você do sério?
Elis – A incoerência de algumas pessoas que 
se sentem superior em tudo.

A BELEZA SALVARÁ O MUNDO 
DOSTOIÉVSKY

Nova Fase – O que mais lhe agrada?
Elis – Xi... são tantas coisas... Mas entre elas, 
pessoas gentis, alegres, uma história bem 
narrada. Pode ser um filme, um livro e acima 
de tudo a liberdade. Esta não tem preço.

Nova Fase – Como encara a religiosidade?
Elis – Com o respeito que ela merece. Mas 
é importante para o ajuste do ser humano.

Nova Fase – Cite um alimento essencial?
Elis – Dois... frutas e verduras.

Nova Fase – Quanto aos exercícios?
Elis –  Se deixar um motor parado, ele vai 
enferrujar. Portanto, saúde é o que interessa.

Nova Fase – O tempo para você é?
Elis – A medida exata daquilo que devemos 
estar preparados para o antes, o durante e o 
depois. Levantar cedo, trabalhar, estudar e 
muitas vezes avançar a noite em pesquisas 
para obter uma conhecimentos que vão pos-
sibilitar e assegurar um futuro mais tranquilo.

Nova Fase – E o que você diria para pessoas 
da sua faixa etária?
Elis – Planejamento e foco. Não tenha medo 
de errar naquilo que você está determinado a 
realizar e seguir os bons exemplos. 

Nova Fase – Família é mesmo importante?
Elis – A família é a base da nossa existência. 
É o que eu disse do antes, durante e depois. 
Ela é o círculo que sustenta toda a estrutura 
de uma pessoa.

Nova Fase – E você pensa em casar, ter fi-
lhos. Quantos?
Elis – Tudo ao seu tempo. Meu foco hoje 
são os estudos, mas casamento faz parte do 
“circulo” e se possível, sonho com uma casa 
cheia de bambinos.

Nova Fase – Aliás, você estuda para ser pro-
fessora, é verdade?
Elis – Está dentro do meu planejamento e da 
minha área de estudos acadêmicos.

Nova Fase – E como está conciliando seus 
estudos e trabalho nesta pandemia?
Elis – Minha geração tem o privilégio de ter 
nascido na era digital. Embora tudo hoje te-
nha aparência de ser mais fácil, temos tam-
bém que batalhar porque as cobranças são 
maiores e as obrigações também. Todavia 
estudar de forma remota ainda não é o ideal. 
Mas temos que nos adaptar.

Nova Fase – Qual a sua visão da pandemia?
Elis – A humanidade vive em sociedade 
há milhares de anos e já passou por muitas 
pandemias. O que falta são os governos des-
tinarem mais recursos para as pesquisas nas 
universidades públicas e apoiar até particula-
res. Hoje estamos nas mãos dos laboratórios 
que podem a qualquer momento, liberar um 
vírus e depois oferecer vacina e outros medi-

camentos a valores absurdos e seguir os pro-
tocolos recomendados.

Nova Fase – Como foram as conquistas de 
seus títulos de beleza...
Elis – Aconteceram naturalmente, foram mo-
mentos que marcaram minha vida, serviram 
para conhecer pessoas, participar de grupos, 
ver e aprender na pele o que realmente é 
uma disputa onde você está em julgamento 
o tempo todo. Aproveito esta entrevista para 
agradecer aos organizadores que proporcio-
naram no meu caso, muitas alegrias indepen-
dente da classificação. Foi ótimo.

Nova Fase – E no silêncio da noite?
Elis – Prefiro o sol que aquece a alma, os co-
rações apaixonados e faz transbordar a felici-
dade. Embora sem ela, o amor não flui.

Nova Fase – Para finalizar?
Elis – Seguir o planejamento com foco, fé, 
força e feliz por cada momento de vida.

ELISELISMENESESREPORTAGEM DE CAPA

 Entrevistada por: José Ivaldece Pereira - Foto: MARCELO GALERA - fone 42 98405-3522
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FOCO, CUIDADOS E FUTURO -  A partir dos resultados do estudo, a Microsoft anunciou adaptações em seus produtos

RESUMO DA NOTÍCIA:
Usando análise de ondas cerebrais, um estudo conduzido pela Mi-
crosoft mostrou que as reuniões virtuais, tão comuns em tempo de 
pandemia, são estressantes

ERA DIGITAL: 
Cérebro precisa de pausas 
entre reuniões, aponta 
estudo da Microsoft

A Multinacional de Tecnologia identificou que 
videoconferências consecutivas aumentam o 
estresse e reduzem capacidade de engaja-
mento nos encontros.
Usando análise de ondas cerebrais, um estu-
do conduzido pela Microsoft mostrou que as 
reuniões virtuais, tão comuns em tempo de 
pandemia, são estressantes. No entanto, pe-
quenas pausas podem fazer a diferença e, in-
clusive, aumentar a capacidade do indivíduo 
de se concentrar e se envolver no encontro.
O estudo faz parte de uma pesquisa maior so-
bre o futuro do trabalho diante da pandemia. 
O Laboratório de Fatores Humanos da Mi-
crosoft — empresa proprietária do aplicativo 
Teams, de videoconferências — buscava uma 
solução para o cansaço gerado pelas reuniões 
virtuais.
Quatorze pessoas participaram de videocon-
ferências enquanto usavam equipamentos de 

eletroencefalograma, que monitoram a ativi-
dade elétrica do cérebro.
Cada voluntário esteve em duas sessões. 
Na primeira, eles compareceram a quatro 
reuniões consecutivas, cada uma com dura-
ção de meia hora, cada uma sobre uma tarefa 
diferente. No segundo dia, os quatro encon-
tros foram intercalados com intervalos de dez 
minutos, nos quais os participantes medita-
ram com o aplicativo Headspace.
O estudo obteve algumas conclusões. Uma 
delas é que as pausas permitem que o cé-
rebro dê um “reset” e não acumule tanto o 
estresse das reuniões. Os encontros consecu-
tivos podem reduzir a capacidade de focar e 
se envolver nas discussões, mas, com os in-
tervalos e a meditação, os padrões de ondas 
cerebrais mostraram níveis positivos de assi-
metria alfa frontal, que se correlaciona com 
um maior envolvimento durante a reunião.

Além disso, o momento de transição entre as 
videoconferências também pode se tornar 
uma grande fonte de estresse: os pesquisa-
dores identificaram picos de tensão justa-
mente nestas ocasiões.

MUDANÇAS NA MICROSOFT
A partir dos resultados do estudo, a Microsoft 
anunciou adaptações em seus produtos. Ago-
ra, será possível ajustar o Outlook para que 
ele reduza automaticamente em cinco, dez 
ou 15 minutos o tempo de uma reunião do 
Teams, para que haja um intervalo entre as 
conversas.
A multinacional alerta, porém, que é impor-
tante se afastar do computador no momento 
das pausas. “Tente não usar esses cinco ou 
dez minutos para trabalhar em alguma outra 
coisa”, disse Michael Bohan, diretor sênior 
do grupo de Engenharia de Fatores Humanos 
da Microsoft, que supervisionou o projeto. 
“Aguente firme e fique um tempo longe de 
sua tela.”

Créditos: Isabella Sander, 
em colaboração para CNN

TRÁGICO - O Paraná em 2020 foi o segundo em número de mortos no trânsito e o terceiro em acidentes nas rodovias federais

RESUMO DA NOTÍCIA:
A deputada federal Christiane Yared reafirma a importância da 
mudança de hábitos para salvar vidas no trânsito

DEPUTADA YARED: Luta por mais respeito 
e responsabilidade no trânsito de todo dia

“Respeito e Responsabilidade: pratique no 
trânsito”. O tema da campanha do “Maio 
Amarelo 2021”, movimento internacional de 
conscientização para redução de sinistros no 
Trânsito, faz parte do dia a dia da deputada 
federal Christiane Yared (PL). Não foi à toa 
que a parlamentar paranaense se tornou 
referência no assunto. O reconhecimento é 
resultado de um trabalho árduo e diário. No 
Congresso Nacional e em cada conversa que 
ela tem com os cidadãos, Yared reafirma, 
com suas ações, que “todo dia é dia de 
sermos conscientes na direção”. 
“Trânsito é uma questão de Saúde Pública, 
são vidas em questão. Não é só sobre você 
ou eu, é sobre todos nós!”, lembra ela.
Desde que a vida da empresária foi sacudida 
por um crime de trânsito e ela se tornou 
deputada federal, a luta dos que perderam 
entes queridos em tragédias do trânsito pas-
sou a ser dela também. Algumas mudanças 
importantes aconteceram desde então, mas, 

infelizmente não foram suficientes para mu-
dar os hábitos das pessoas que continuam 
provocando mortes e morrendo no trânsito. 
Ao participar de vários eventos sobre o 
tema, a deputada celebra este momento de 
mobilização em que várias frentes da socie-
dade civil e órgãos públicos se manifestam 
em campanhas e discussões que direcionam 
para esta importante reflexão. 
Com a colaboração ativa de Yared, também 
está em vigor o novo Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB), com várias alterações, como 
a que impede a substituição da prisão por 
penas alternativas para os condutores que, 
sob efeito de substâncias psicoativas, como 
o álcool, causem morte ou lesão corporal.  
“Agora vai pra cadeia. Gosto de dizer que 
não vamos mais permitir que vidas sejam 
trocadas por cestas básicas”, pontua Yared. 
O motorista que, ao dirigir de forma irres-
ponsável, causar acidente com lesões graves 
ou invalidez terá que arcar com os custos 

dos benefícios que serão pagos pelo INSS. 
Yared também se posicionou favorável à 
presença do médico do tráfego na realização 
do Exame de Aptidão Física e Mental (EAFM) 
e do psicólogo do trânsito na avaliação psico-
lógica para a emissão da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH).
A intenção, ressalta a deputada, não é 
aumentar as multas. “Mas, sem rigor, 
Infelizmente, continuaremos a assistir esses 
assassinatos. Não chamo de acidentes, são 
crimes”, diz Yared, ressaltando que os nú-
meros de acidentes e mortes seguem altos. 
Dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de 
2020 dão conta que o Paraná é o segundo 
Estado da Federação em número de mortos 
no trânsito e o terceiro em acidentes nas 
rodovias federais. 
Baixar os números trágicos, e a sensação de 
abandono que resta sobre as famílias, é a 
luta da deputada federal paranaense Chris-
tiane Yared (PL) no Congresso Nacional des-
de 2015.  “Mas tenho sempre que lembrar 
que a mudança que todos queremos, passa 
pela mudança em cada um de nós”.

Foto e texto: Adriane Perin
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RESUMO DA NOTÍCIA:
A premiação Tripadvisor Travellers' Choice Awards deste 
ano traz uma boa surpresa para os brasileiros 

Melhor HOTEL do mundo 
fica no Brasil: conheça o 
eleito pelos viajantes

Os viajantes da plataforma colocaram no 
topo da lista geral de melhores hotéis do 
mundo o Hotel Colline De France, em Gra-
mado, no Rio Grande do Sul. 
O ranking da Tripadvisor é feito com base 
nas notas que os hóspedes dão aos esta-
belecimentos, classificando-os em quesitos 
como localização, limpeza, atendimento e 
custo-benefício. 
O hotel da Serra Gaúcha abocanhou o título 
com a nota máxima (5) em 1.565 avaliações 
de viajantes, classificando-o como "excelen-
te" — apenas cinco pessoas optaram pelo 

"muito bom", a categoria logo abaixo, e 
nenhuma avaliou negativamente a hospe-
dagem.

POR DENTRO DO HOTEL
O estabelecimento tem a França como 
inspiração e pretende ser "um pedacinho da 
Europa no Brasil, que tem atraido cada vez 
mais um público exigente e de bom gosto". 
A homenagem se traduz na arquitetura e no 
design de interiores rebuscado, que esbanja 
detalhes dourados, além de estampas e 
móveis de estilo rococó. 

O hotel tem 34 suítes, que se diferem em 
tamanho e na decoração. 
Todos os banheiros possuem acabamento 
de mármore, espelho retrátil e amenidades 
da L'occitane au Bresil. Alguns, ostentam 
banheiras de hidromassagem com cromote-
rapia e piso aquecido.
Nos quartos, há móveis esculpidos a mão 
em estilo imperial, como um sofá de veludo 
inspirado em Luís XV. Quem se deita sobre 
a cama arrumada com lençóis de algodão 
egípcio de 300 fios olha para o teto e vê 
lustres nada básicos. 
Croissant e outros quitutes franceses estão 
garantidos no café da manhã. 
Outras atrações, cobradas à parte, são o cen-
tro de bem-estar com tratamentos terapêuti-
cos e massagens e o restaurante Bistrot, com 
pratos franceses como boeuf bourguignon. 
As diárias vão de R$ 870 a R$ 2.520.

MAIS INFORMAÇÕES: 
Telefone: (54) 3286-1924

R. Vigilante, 400  - Gramado  - RS - 95670-000.
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RESUMO DA REPORTAGEM:
Instituições financeiras já começam a refazer, para cima, as contas 
sobre o desempenho da economia em 2021. “Podemos ser surpreen-
didos e ter um PIB melhor do que se esperava”, diz Celso Plácido,  Di-
retor Executivo da Warren

As expectativas para o desempenho da eco-
nomia brasileira em 2021 vêm melhorando 
nas últimas semanas. É o que aponta o re-
latório Focus – uma pesquisa feita semanal-
mente pelo Banco Central (BC) junto ao mer-
cado financeiro: o ponto médio (mediana) 
das previsões de crescimento da economia 
brasileira passou de 3,04%, em meados de 
abril, para 3,14%, no início de maio.
“É uma variação pequena, mas que reflete 
uma melhoria nas condições da economia 
brasileira”, diz Celson Plácido, diretor de 
investimentos da Warren.
No começo do ano, uma queda do PIB no 
primeiro trimestre era praticamente um con-
senso no mercado financeiro. Mas os dados 
positivos de atividade econômica publicados 
desde então levaram bancos e consultorias 
a melhorar suas projeções – e tornaram-se 
mais comuns apostas de queda muito suave 
ou até de alta em comparação com o último 
trimestre de 2020.
As projeções para a variação em relação 
ao primeiro trimestre de 2020 seguem 
negativas, mas melhoraram bastante: o 
ponto médio das expectativas coletadas pelo 
boletim Focus passou de -1% no começo de 
março para -0,5% atualmente.  

Os dados oficiais serão divulgados pelo IBGE 
apenas em 1º de junho.
Uma série de fatores tem influenciado esse 
movimento. Em relatório enviado a clientes, 
economistas do Bradesco afirmam que o 
ambiente global favorável, a disponibilidade 
de crédito, os juros relativamente baixos, a 
poupança acumulada durante a pandemia e 
o desempenho no mercado de trabalho têm 
mais do que compensado a piora das condi-
ções financeiras desde o início do ano.
“A economia brasileira tem mostrado eleva-
do grau de resiliência ao choque da Covid e 
à própria redução dos estímulos de início de 
ano”, sintetiza o documento.
E bons números têm aparecido nos últimos 
dias. Dados apontam que abril teve um saldo 
recorde de US$ 10,35 bilhões na balança 
comercial, 67,9% a mais do que no mesmo 
período de 2020, de acordo com a Secretaria 
de Comércio Exterior (Secex). Os números da 
produção industrial vieram melhores do que 
se esperava: segundo o IBGE, a produção 
industrial encolheu 2,4% em março ante 
fevereiro. A expectativa era de que a queda 
pudesse ser superior a 3%.
Segundo economistas do Bradesco, os dados 
até fevereiro e os sinais iniciais de atividade 

de abril sugerem que o efeito das restri-
ções à mobilidade – por causa da segunda 
onda da pandemia da Covid-19 – deve ser 
transitório e de menor intensidade do que o 
inicialmente previsto.
“O avanço da pandemia, os desdobramentos 
da CPI da Covid, as restrições à mobilidade e 
o estresse político ainda são fatores de risco 
preponderantes. A questão eleitoral está se 
fortalecendo. Mas os efeitos altistas estão 
se sobrepondo aos aspectos negativos”, diz 
o economista-chefe da Ativa Investimentos, 
Étore Sanchez.
Instituições financeiras já começam a refazer, 
para cima, as contas sobre o desempenho 
da economia em 2021. “Podemos ser sur-
preendidos e ter um PIB melhor do que se 
esperava”, diz o executivo da Warren.
Ele lembra que o consumo vem de um resul-
tado fraco no ano passado e a demanda por 
commodities brasileiras, como soja, milho, 
minério de ferro e petróleo está em alta, 
com bons preços no mercado internacional.
O Banco Fibra ainda mantém sua previsão de 
crescimento de 3,3% da economia brasilei-
ra em 2021, mas trabalha com um viés de 
alta. “Diversos indicadores (coincidentes e 
antecedentes) sugerem que a resiliência da 
economia às (novas) medidas de isolamento 
social foi mais forte que a estimada anterior-
mente. Além disso, a taxa de câmbio bas-
tante depreciada em termos reais contribui 
para a dinâmica positiva do setor externo”, 
ressaltam economistas do banco.
Economistas do banco Itaú falaram em 
"atividade resiliente" ao justificar o aumen-

to de sua projeção para o PIB em 2021. A 
expectativa de expansão foi revisada de 3,8% 
para 4%. No mesmo comunicado, o banco 
fez ligeira redução na sua estimativa para o 
primeiro trimestre (de +0,5% para +0,4%) e 
elevou de -0,5% para -0,1% a previsão para o 
segundo trimestre.
"A atividade econômica não parece estar 
sofrendo de forma relevante com a redução 
dos auxílios emergenciais", aponta o rela-
tório. 
"Como esperávamos, o crescimento expres-
sivo da economia global e a esperada redu-
ção na taxa de poupança das famílias brasi-
leiras atenuam o efeito negativo da redução 
da renda disponível sobre a demanda."
Confira a seguir seis fatores positivos que 
ajudam a explicar esse desempenho da eco-
nomia brasileira, que vem se saindo melhor 
que o esperado no início do ano:

1. Bom desempenho da economia mundial
Mesmo no cenário internacional, a econo-
mia vem se mostrando resiliente. Ela é im-
pulsionada pela abertura segura de grandes 
economias, como o Canadá o Reino Unido, 
após a adoção de medidas à restrição da 
mobilidade e de avanço da imunização.
Segundo o site “Our World in Data”, ligado à 
Universidade de Oxford (Reino Unido), esses 
países tinham, até o dia 4, respectivamen-
te, taxas de vacinação de 34,78 doses e de 
51,26 doses por grupo de 100 pessoas. No 
Brasil, essa taxa era de 14,55.
Outro fator que tem contribuído é o forte 
crescimento da economia chinesa, que 
contribui para uma demanda maior por 
commodities brasileiras. A expectativa do 
FMI é de que o país asiático, uma das poucas 
economias que cresceram em 2020, tenha 
uma alta de 8,5% no PIB neste ano, a maior 
taxa desde 2011.
Quem também deve ter um bom desem-
penho é a economia norte-americana, a 
maior do mundo. O Bradesco avalia que o 
país deve ter um dinamismo extraordinário 
assegurado pela combinação de estímulos, 
vacinação e contenção de casos de Covid-19. 
A projeção do Fundo é que os EUA tenham 
um crescimento de 6,4% neste ano, a maior 
expansão desde 1984.
O diretor da Warren vê que há espaço 
para mais queda do dólar frente ao real, 
podendo chegar até R$ 5,15. De um lado, 
o que favorece é a alta na taxa Selic, que 
subiu para 3,5% ao ano, o que atrai dinheiro 
a ser aplicado em títulos do Tesouro. De 
outro lado, há os reflexos do bom momento 
das matérias-primas agrícolas e minerais 
brasileiras.
Os economistas do Bradesco destacam que 
os preços das principais commodities expor-
tadas pelo país se mantêm em patamares 
recordes, e a recuperação da economia 
mundial – que deve crescer 6%, de acordo 
com o FMI – tem impulsionado as expor-
tações, devendo levar o país a registrar um 
superávit em transações correntes.
O Itaú aponta que, embora o risco fiscal 
permaneça elevado, o aumento na Selic e 

a perspectiva de recorde nas exportações 
– favorecida pelos preços elevados das 
commodities – deve dar alguma sustentação 
para o real.
“O Brasil ainda não surfou na onda da valo-
rização das moedas dos países emergentes. 
Há perspectivas para apreciação cambial por 
parte do real”, complementa Sanchez.

2. Disponibilidade de crédito e juros rela-
tivamente baixos influenciadas pelo fraco 
resultado de janeiro, as concessões de cré-
dito encolheram 1% no comparativo entre 
os primeiros trimestres de 2020 e 2021, 
segundo dados do BC. Porém, a tendência é 
de crescimento. 
A expectativa do Bradesco é de uma expan-
são de 9,5% nos empréstimos em 2021.
“Os patamares atuais continuam compatíveis 
com uma expansão robusta da carteira de 
empréstimos em 2021”, apontam os econo-
mistas do Bradesco. A demanda, segundo a 
Serasa Experian, está em alta entre as micro 
e pequenas empresas e no segmento de 
serviços.
Plácido, da Warren, lembra que pequenos 
empreendedores, ainda há dificuldades no 
acesso ao crédito. “Há muitas empresas que 
estão com o capital de giro negativo.”
Os juros estão relativamente baixos, em 
comparação com o histórico brasileiro, o que 
também é positivo. Porém, tendem a voltar 
a subir após as elevações da taxa básica de 
juros pelo Banco Central. Após duas altas, a 
Selic chegou a 3,5%.

3. Injeção de capital com auxílios do governo
A reedição de programas de estímulo à eco-
nomia por parte do governo contribui para 
injetar mais capital na economia. “É um fator 
que fortalece o cenário”, explica Sanchez, da 
Ativa Investimentos.
Já foram relançados o Programa Emergencial 
de Manutenção do Emprego e da Renda 
(BEm), que em poucos dias já contabiliza 
mais de meio milhão de acordos, e o auxílio 
emergencial.
E em breve deve sair a nova versão do Pro-
grama Nacional de Apoio às Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), 
que foi aprovado na Câmara e agora retorna 
ao Senado.

4. Poupança acumulada durante a pandemia
Um fator que deve ajudar a animar a econo-
mia neste ano é a poupança feita pelas famí-
lias no ano passado. O Centro de Estudos de 
Mercados de Capitais (Cemec-Fipe) estima 
que, entre as famílias, este valor possa ter 
chegado a R$ 334 bilhões, o equivalente a 
7% do consumo total do ano passado.
“As famílias reduziram sua propensão a 
consumir”, explicou Carlos Antônio Rocca, 
coordenador do Cemec-Fipe, ao jornal 
“Valor Econômico”. Esse comportamento foi 
determinado por dois aspectos: os circuns-
tanciais, como as restrições impostas pelo 
isolamento social, e os precaucionais, diante 
do temor da perda de emprego e renda.

CENÁRIO ANIMADOR -  2021, em que pese vários fatores negativos, mostra que o Brasil avança
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5. Desempenho do mercado de trabalho
Economistas do Bradesco apontam que o 
mercado de trabalho tem surpreendido. 
Dados do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Novo Caged) mostram que 
no primeiro trimestre do ano foram criadas 
837 mil novas oportunidades de trabalho 
com carteira assinada, quase 12,5 vezes mais 
que no mesmo período de 2020.
Segundo os economistas, é uma trajetória 
persistente de recuperação, consistente com 
dados de arrecadação, crédito, varejo am-
pliado e os serviços prestados às famílias.
Um aspecto que pode contribuir para a 
continuidade de bons números no mercado 
de trabalho é a reedição de medidas de 
enfrentamento à pandemia por parte do 
governo federal.
“Assim, a renda do trabalho, os novos 
estímulos fiscais e os vetores de resiliência 
parecem contratar um baixo risco de frustra-
ção com a atividade no segundo semestre”, 
avaliam os economistas do Bradesco.

6. Fim do impasse sobre o Orçamento e 
bons resultados das licitações
Outro fator que contribui para ajudar a 
melhorar as expectativas para a economia 
brasileira é o fim do impasse que havia sobre 
o orçamento da União para 2021. A peça só 
foi sancionada em abril. Ela abre espaço para 
despesas para o combate à Covid-19, fora do 
teto de gastos, que podem passar de R$ 100 
bilhões. Os dados incluem os restos a pagar 
de 2020 e as parcelas do auxílio emergen-
cial, que começaram a ser pagas em abril.
Plácido afirma que esse atraso estava provo-
cando uma instabilidade que se refletia no 
câmbio. A moeda norte-americana, que che-
gou a fechar em R$ 5,8397 em 9 de março, 
caiu abaixo de R$ 5,30.
Outro termômetro favorável, no âmbito 
fiscal, é o bom resultado das últimas lici-
tações de infraestrutura e saneamento. O 
ágio médio nas concessões de três blocos de 
aeroportos foi de 3.822%. E o da Companhia 
Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janei-
ro (Cedae) foi de 133%, mesmo com um dos 
quatro blocos não tendo recebido oferta.

Por Vandré Kramer – Gazeta do Povo
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Uma jovem talentosa
A medicina como foco de vida

Nascida em 12 de maio de 1998, Victória 
Valiati é filha de duas tradicionais famílias da 
sociedade iguaçuense, Gustavo Valiati e Re-
nata Carrenho. Como todos do mundo atual, 
aguarda este momento de pandemia passar, 
para voltar ao seu curso de Medicina, numa 
das mais renomadas faculdades do Paraguai. 
Seus dias atuais ainda são dedicados aos 
estudos, pois apesar de não estar tendo as 
aulas presenciais, a entidade educacional da 

PALMAS QUE ELA MERECE...!!!
Ainda mais Ma - ra - vi - lho -sa, comemorou 
a idade com muiiiita alegria. Ela é a futura 
médica VICTÓRIA VALIATI.

qual participa está constantemente envol-
vendo seus alunos em aulas e pesquisas rela-
cionadas ao curso, o que a mantém sempre 
empolgada com a medicina, profissão que a 
encanta mais e mais.
Antes de decidir pela medicina, chegou a ini-
ciar o curso de arquitetura, porque acredita-
va que esta seria a sua profissão. Frequentou 
este curso por cerca de um ano e meio.
Chegou a conclusão que esta não era a pro-

fissão que buscava para seu futuro?
Medicina era um sonho guardado, meu. 
Como eu fiz o ensino médio fora do Brasil, 
eu teria que fazer muitos anos de cursinho 
para entrar em alguma faculdade no Brasil. 
Como o curso de medicina já tem a duração 
de 6 anos, mais o tempo da especialização, 
que pode ser de até mais 5 anos, eu deixei de 
lado este sonho, num primeiro momento.

Nasceu para a profissão?
Victória Valiati - Quando as aulas começa-
ram, eu me senti melhor do que nunca, amei 
todas as matérias, sinto que nasci pra isso. 
As matérias são extensas e requerem muita 
dedicação, mas quando me imagino no 
futuro acordando todos os dias e indo ajudar 
ou até salvar uma vida, me sinto muito moti-
vada, encontrei meu propósito. 

Quais as áreas te atraem mais? 
VV - Todas as áreas da cirurgia me fascinam 
muito, mas ainda estou no segundo ano, te-
nho muita coisa pra aprender ainda. Na ver-
dade, diversas áreas me interessam, então 
vou esperar mais alguns anos pra começar a 
pensar em alguma especialização.

E como ninguém é de ferro, e uma mente 
sã precisa de um corpo são, ela se dedica 
também à prática de dança contemporâ-
nea, quando tem aqui a oportunidade de 
se expressar através da arte. É isso?
VV - A dança contemporânea é a algo que 
transformou a minha vida. É uma dança que 
exige muito contato com o solo e também 
contato com outros dançarinos, havendo 
assim uma grande troca de energia. A dança 
expressa os nossos sentimentos, indepen-
dente se são bons ou ruins. No meu ponto 
de vista, é uma representação de tudo o 
que nós seres humanos vivemos, sentimos, 
superamos. 

Não danço há tanto tempo, mas desde que 
iniciei, minha energia e minha disposição 
melhoraram muito. Ainda estou na fase ini-
cial, falta mais prática, mas tenho dedicado 
cada vez mais tempo e me sinto realizada.

Adora também a culinária, e esta prática é 
uma verdadeira terapia para ela e, por isto 
mesmo, passa horas desenvolvendo pratos 
variados, para a alegria de todos, que se 
deliciam com seu outro hobby. Só hobby?
VV - O que eu mais gosto de cozinhar são 
massas e proteínas, desde pequena “cresci” 
na cozinha vendo meus pais cozinharem, eles 
sempre me ensinavam e acabei criando uma 
paixão que vai além de hobby pela cozinha.

Victória Valiati curte ouvir e tocar música 
eletrônica, e tem o estilo próprio demons-
trado em algumas composições de sua 
autoria, e por algum tempo era o nome 
indicado para animar as festas da família, e 
levou sua playlist até para alguns eventos 
maiores,  Mas considera que hoje este mo-
mento já passou em sua vida. Será mesmo?
Mas um hobby que ainda está bem presente 
em minha vida é a fotografia.

Aliás, Victória é dona de um bom gosto e 
personalidade que a faz destaque desde os 
primórdios de sua infância, hoje, é uma mu-
lher que ama a si mesmo e adora conjugar 
visuais, penteados, looks, descobrir ângulos, 
para a felicidade de seu público, que a cada 
postagem não deixa de deixar seu like e 
muitas vezes, o comentário contando o que 
achou desta ou daquela foto surgida de 
algum destes momentos. 

VICTÓRIA VALIATIVICTÓRIA VALIATI

Trinacional em Destaque
Por - MARCOS FREIRE:   Foz do Iguaçu  - Ciudad del Este e Puerto Iguazu  
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Para auxiliar tanto as empresas quanto 
seus empregados no enfrentamento das 
dificuldades que vieram com a pandemia 
do COVID-19, em 27 de abril de 2021 o 
Governo Federal editou a Medida Provi-
sória 1.045/2021, muito parecida com a 
Lei 14.020/2020, cujos principais tópicos 
serão aqui tratados.
Inicialmente, importante destacar que 
sua validade é de 120 dias contados de 
sua publicação, ou seja, a partir do dia 
28/04/21.
Como medidas emergenciais, o novo pro-
grama prevê, dentre outras, o pagamento 
do Benefício Emergencial de Manuten-
ção do Emprego e da Renda, a redução 
proporcional de jornada de trabalho e 
de salários e suspensão temporária do 
contrato de trabalho.
Mas, em quais casos o BEM (Benefício 
Emergencial de Manutenção do Emprego 
e da Renda) será pago? 
O pagamento ocorrerá 
enquanto durar a redução 
proporcional de jornada 
de trabalho e de salá-
rios ou a a suspensão 
temporária do contrato de 
trabalho.
É importante atentar 
que a MP 1.045/21 traz 
também hipóteses em 
que não será pago o BEM, 
como para aqueles que 
recebem benefícios da 
previdência social, por 
exemplo.
Com relação à redução 
proporcional de jorna-

DIREITOS &

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

DEVERESDEVERES

da de trabalho e de salário, é possível 
acordá-la por até 120 dias, desde que se 
preserve o valor do salário-hora de tra-
balho e seja feito por meio de convenção 
coletiva de trabalho, acordo coletivo de 
trabalho ou acordo individual escrito entre 
empregador e empregado.
Nesse último caso, a proposta de acordo 
deve ser encaminhada ao empregado com 
antecedência mínima de dois dias corridos 
e a redução da jornada de trabalho e 
do salário somente poderá ser feita nos 
seguintes percentuais: 25, 50 ou 70.
Requisitos similares ocorrem com a 
suspensão temporária de trabalho, que se 
dará também por até 120 dias. Deve ser 
feita por convenção coletiva de trabalho, 
acordo coletivo de trabalho ou acordo 
individual escrito entre empregador e 
empregado, sendo que, neste último 
caso, a proposta deve ser encaminhada ao 

empregado com antecedência mínima de 
dois dias corridos. 
Mas, atenção! Ficará descaracterizada 
a suspensão temporária do contrato de 
trabalho e o empregador terá que pagar 
os salários se, durante esse período, o 
empregado mantiver as atividades de 
trabalho, mesmo que de forma parcial, 
teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho 
a distância.
Ainda, assim como na medida provisória 
de 2020, nesta também há o reconheci-
mento da garantia provisória de emprego. 
Assim, a empresa terá que pagar uma 
indenização ao empregado se dispensá-lo 
durante o período acordado de redução 
da jornada ou de suspensão temporária 
do contrato e pelo período equivalente ao 
acordado para a redução ou a suspensão 
após o reestabelecimento do trabalho 
regular. Caso se trate de gestante, esse 
tempo começa a contar apenas após o 

término da estabilidade 
da gravidez.
Pincelamos aqui os prin-
cipais pontos dessa nova 
medida provisória. Além 
disso, o governo editou 
outra MP, de nº 1046, 
que aborda mais regras 
de direito do trabalho na 
pandemia, como par-
celamento do FGTS e 
adiantamento de férias e 
feriados. Mas, esses te-
mas ficarão para as nossas  
próximas conversas.

PANDEMIA CONTINUA
“Então já temos nova medida provisó-
ria para manutenção dos empregos”
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Uma estampa que se consagrou não só 
nas coleções da época mais fria do ano, 
como também em outras estações e  com 
diversas padronagens.

Nas coleções Outono/Inverno 2021, o xadrez aparece 
repaginado em cores e tamanhos diferentes, trazendo uma 
proposta moderna e inovadora para o street style.
O xadrez Tartan foi introduzido pelos escoceses, na época 
para diferenciação dos clãs, e se tornou símbolo do movi-
mento punk, pela estilista Vivianne Westwood.

Já a elegância do xadrez Burberry foi eternizada pela marca 
do estilista Thomas Burberry, na Inglaterra. Antigamente era 
usado como forro para as peças, como nos uniformes milita-
res, e atualmente o xadrez Burberry se tornou protagonista 
da marca, aparecendo nas vitrines mais elegantes do mundo 
com suas peças sofisticadas, calçados e acessórios.

Ícone da moda, a estilista Coco Chanel usou em suas coleções 
o xadrez Pied de Poule, principalmente nos famosos tailleurs 
de tweed. Que são sinônimos de elegância e sofisticação.
O xadrez Vichy já inspira um tema mais natural, romântico, 
campestre, sendo popularizado no final da década de 50, pela 
atriz Brigitte Bardott que usou em seu casamento um vestido 
com essa estampa.

Não podemos deixar de falar do xadrez Príncipe de Gales. Um 
clássico que foi repaginado e hoje em dia encontramos em com-
binações de cores criativas e modernas. Saiu do guarda-
roupa masculino para as composições modernas e femininas 
como blazers, calças alfaiatarias, saias e vestidos.

Neste inverno poderemos encontrar muitas peças em xadrez em 
diferentes modelos, com muitas cores, misturado com estampas 
florais e listras, e em diversos tecidos que a indústria da moda vem 
trazendo como releitura para os dias atuais. Eles são atemporais, 
fazendo parte de vários estilos, desde os mais clássicos, sofistica-
dos, até os mais casuais, românticos ou contemporâneos, podendo 
aparecer em modelos oversize que está super em alta, em coletes 
de tricot, blusas, casacos e vestidos.

Trends de Inverno:
XADREZ, o hit da estaçãoUm dos hits da estação de 

inverno que não poderia 
faltar é o xadrez. 

Um dos hits da estação de 
inverno que não poderia 
faltar é o xadrez. 

CAFÉ &
ELAS

Julia Inomata
juliainomata@hotmail.com

Empresária Destaque!

Julia e Julia Modas

RESUMO DA NOTÍCIA:
Reconhecido como referência na gastronomia de Foz do Iguaçu, o Bour-
bon Cataratas do Iguaçu Resort leva até você sua tradicional feijoada

FOZ DO IGUAÇU: Bourbon Cataratas 
Resort aposta em delivery da 

sua tradicional feijoada

HOTEL BOURBON -  Destaque na 
hotelaria de Foz do Iguaçu 

Pensando nos clientes que gostariam de des-
frutar da tradicional e premiada feijoada do 
Bourbon Cataratas no conforto do seu lar, o 
Resort inicia o mês de maio com essa grande 
novidade. O delivery da feijoada começou no 
dia 01 de maio.
Os clientes podem pedir por telefone para 
entrega, ou retirar no local. Reforçamos que 
o Resort está seguindo todos os protocolos e 
recomendações do Ministério da Saúde para 
oferecer o serviço de delivery. Para garantir a 
sua feijoada no sábado, o cliente pode fazer 
a reserva pelo telefone, (45) 3251 3900 ou 
Whatsapp (45) 9 9933 9654 das 11h às 15h, 
e retirar na porta do Bourbon Cataratas, ou 
solicitar a entrega na sua casa. Também é 
possível fazer o pedido pelo aplicativo do 
IFOOD.
A feijoada será entregue em caixas perso-

nalizadas e além da deliciosa feijoada, o 
cliente receberá um kit caipirinha e um mix 
de molho de pimentas, feitos com produtos 
direto da nossa horta orgânica.

O valor da feijoada é de R$ 149,00 e serve 
duas pessoas. Anabel Gruber, diretora geral 
do Bourbon Cataratas do Iguaçu Resort 
comenta “Esta novidade do delivery traz 
mais conforto e comodidade para os clientes 
que gostariam de almoçar a nossa deliciosa 
feijoada no conforto do seu lar”
Para reservas e mais detalhes, o telefone é 
(45) 3521 3900 ou Whatsapp (45) 9933 9654

FOZ DO IGUAÇU



Nova Fase  | 3332 |  Nova Fase

TURISMO &
DESTAQUES

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

cristinaliraturismo

Blog Turismo por Cristina Lira

As delícias do Rio Grande do Norte

Maravilhas da Ilha da Madeira

Projeto pioneiro do Governo do RN em con-
junto com o trade local integra o Plano de 
Retomada do Turismo potiguar

O Governo do Estado do Rio Grande do Nor-
te, por meio da Empresa de Promoção Turís-
tica do Estado (Emprotur), lançou  o Visite 
Rio Grande do Norte Experience, iniciativa 
pioneira que tem como objetivo principal 
movimentar a cadeia produtiva local e apoiar 
o trade na retomada das atividades turísticas 
em nosso Estado.
Previsto para acontecer no segundo semes-
tre de 2021 no Centro de Convenções de Na-
tal, a ação irá fomentar o relacionamento co-
mercial com os agentes de viagens de todos 
os principais mercados emissores de turistas, 
nacionais e internacionais, aumentando a ca-
pacidade técnica de venda do destino e um 

A Ilha da Madeira, destino português situado 
em meio ao Oceano Atlântico, é conhecida por 
sua natureza abundante e exuberante, que in-
clui cenários de montanha, floresta e mar. O que 
contribui para seus cenários naturais impression-
antes é a localização privilegiada deste território 
no globo, pois o clima local permite o cultivo de 
plantas de várias partes do mundo. Por isso, além 
dos parques naturais e áreas preservadas, a Ilha 
da Madeira é repleta de jardins e parques projeta-
dos com esmero, que usam e abusam dos concei-
tos de paisagismo para a criação de um espaço 
perfeito para descanso e lazer.

JARDIM BOTÂNICO DA MADEIRA
Criado em 1960, este jardim botânico tem 35 mil 
m² e guarda mais de 2 mil plantas exóticas vindas 
do mundo todo, muitas delas em vias de extinção. 
Tornou-se um verdadeiro polo de ciência e cultu-
ra mas, acima de tudo, é um espaço maravilhoso 
para um passeio, que conta não só com os camin-
hos entre o colorido das plantas como mirantes 
com vistas incríveis. O trabalho feito com as difer-
entes texturas torna a paisagem belíssima.

JARDIM TROPICAL MONTE PALACE

maior envolvimento dos municípios recep-
tores nas ações de promoção e capacitação 
institucional.
O grande diferencial da ação serão as roda-
das de negócios e as capacitações sobre os 
destinos do Rio Grande 
do Norte. “O projeto terá 
três edições, previstas 
para os meses de setem-
bro, outubro e novem-
bro. Nossa expectativa 
é de receber em torno 
de 180 convidados, en-
tre agentes de viagens e 
operadores”, enfatiza a 
gerente de promoção in-
ternacional da Emprotur, 
Nayara Santana.

Os elementos deste jardim rodeiam um agradável 
lago onde é possível ver peixes e cisnes. Mais de 
cem mil espécies de plantas estão espalhadas 
pelo jardim, inclusive uma coleção de cicas que, 
pela sua idade, são consideradas fósseis vivos. 
Conta com um espaço dedicado à flora ma-
deirense que é mais que especial.

JARDINS DO PALHEIRO
Parte de uma propriedade que conta com hotel, 
campo de golfe, restaurante e spa, os Jardins 
do Palheiro estão situados a 500 metros de al-
titude, onde as plantas crescem rápido devido 
ao ar fresco frequentemente umedecido pela 
névoa. Por lá, é possível ver árvores de mais de 
200 anos, plantas raras de diversas partes do 
mundo e uma fascinante coleção de camélias. 
A paisagem é bem marcada com flores de cores 
diferentes, arbustos ornamentais e árvores al-
tas, criando um cenário muito variado.

JARDIM QUINTA DAS CRUZES
Neste jardim, o paisagismo mostra mais a que 
veio, pois o local harmoniza perfeitamente 
a vegetação com a arquitetura de inspiração 
romântica da Quinta das Cruzes, presente em 

O Visite Rio Grande do Norte Experience 
contará com o apoio da Embratur, da Asso-
ciação Brasileira das Agências de Viagens do 
Rio Grande do Norte (ABAV/RN), da Associa-
ção Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio 
Grande do Norte (ABIH/RN), Fecomércio, Se-
brae/RN, Natal Convention Bureau (NCVB), 
Abrasel, Sindetur/RN, Sindbuggy/RN, Preser-
ve Pipa e municípios de todos os polos turís-
ticos do Estado.

grutas, fontanários, janelas manuelinas e até 
uma capela. Há plantas endêmicas e exóticas, 
árvores centenárias e caminhos de pedra, que 
permitem que os visitantes conheçam cada de-
talhe. Um dos pontos altos é o colorido e delica-
do orquidário.

SOBRE A ILHA DA MADEIRA
Considerado o melhor destino insular do mun-
do, a Ilha da Madeira é um pequeno paraíso 
português situado em meio à imensidão do 
Oceano Atlântico. De origem vulcânica, sua lo-
calização privilegiada proporciona clima ameno 
e mar com temperatura agradável o ano intei-
ro, além de impressionantes cenários de mon-
tanhas, vales e penhascos, todos cobertos pela 
exuberante vegetação Laurissilva, nomeada 
Patrimônio Natural da Humanidade pela Unes-
co. O arquipélago é formado por um conjunto 
de ilhas, sendo as principais e únicas habitadas 
Madeira e Porto Santo. Há excelentes opções 
em balneários, monumentos históricos e óti-
mos hotéis e restaurantes, onde se pode provar 
a deliciosa gastronomia e os premiados vinhos 
madeirenses. 

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
www.madeiraallyear.com
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Férias, descanso, lazer. O Hotel Sesc Cascavel que vai 
trazer mais de 20 mil pessoas por ano à região.

Comissão de Obras:

Presidente: Carlos Rodrigues do Nascimento 
Membros: Nelcir Antônio Ferro, Luis Antônio 
Langer, Gélcio Miguel Schibelbein, Beloir João 
Rotta e Everton Calamucci.

Sistema Fecomércio Sesc Senac Paraná
Sinfarma Oeste do Paraná      Sincopeças Cascavel     Sindilojas Cascavel e Região  Prefeitura Municipal de Cascavel

“O hotel representa o maior  

investimento da história do Sesc PR e  

é um presente para Cascavel e região”.  

Darci Piana  

Presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR

UM NOVO MARCO NA 
HOTELARIA EM CASCAVEL.

• Prazo de conclusão: 18 meses. 
• Localização privilegiada: BR-277,  

na altura do Km 568. 

• Área total do terreno, com bosque 
preservado: mais de 1 milhão de m².

• Área construída: 16,7 mil m², incluindo 
parque aquático, complexo esportivo, 
churrasqueiras, quiosque com lanchonete, 
espaço fitness, café e bar, restaurante, 
centro de convenções com capacidade 

para 500 pessoas, business center, quadras 
e ginásio de esportes, brinquedoteca e lojas. 

• Sustentabilidade em cada detalhe: 
captação de água em poços artesianos. 
Reaproveitamento da água pluvial para 
irrigação e de sanitários. Sistema de 
aquecimento de água com placas solares. 
Produção de energia com 300 placas 
fotovoltaicas. Estação de tratamento 
do esgoto sanitário. Compostagem dos 
resíduos sólidos.
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