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            Estrutura e conforto para encantar 
                                 turistas de todas as idades
Espetáculos inesquecíveis,
                         em atrativos únicos

Natureza.
Emoção.
E muita energia.
Foz do Iguaçu.
Várias viagens
num só destino.
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Feita por 
todos nós.

União, sustentabilidade, 
inovação e muito amor.

Do nosso coração para o mundo. 
Da nossa Lar para a sua casa.

lar.ind.br  /larcooperativa
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Nesta entrevista, o vice-presidente e diretor de Operação do Banco 
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul analisa o atual cenário 
e afirma que o desempenho da instituição na crise do coronavírus a 
aproximou da sociedade. As contratações de crédito em 2021 devem 
bater na casa dos R$ 3,5 bilhões. Em 2020 foram R$ 3,3 bilhões, dos 
quais R$ 1,5 bilhão no Paraná.

pandemia, deixa banco mais 
próximo da população, diz 
WILSON BLEY LIPSKI

BRDE

O desempenho do Banco Regional de Desen-
volvimento do Extremo Sul (BRDE) durante a 
pandemia o aproximou da população e con-
tribuiu para torná-lo mais conhecido como 
agente de apoio à economia. O planejamen-
to estruturado foi essencial na distribuição de 
crédito aos estados do Sul, onde atua.
É o que afirma o vice-presidente e diretor de 
Operações de banco, Wilson Bley Lipski. Co-
medido por natureza, de fala calma e didáti-
ca, e só se empolga quando faz uma análise 
minuciosa do banco. Segundo ele, o BRDE 
mudou de patamar, para usar uma expressão 
da moda. Um caminho que, diz, é sem volta. 
O BRDE ficou pop e amplia sua carteira de 
projetos para se aproximar cada vez mais da 
sociedade, atendendo a uma premissa dese-
nhada pelo governador Carlos Massa Ratinho 
Junior já no começo da gestão.
Com números robustos e inéditos, ele conta 
que as contratações em 2021 devem bater na 
casa dos R$ 3,5 bilhões, recorde a ser cele-

brado, já que em 2020, a antiga marca, foram 
R$ 3,3 bilhões. Desse total, R$ 1,5 bilhão foi 
em aprovações no Paraná, valor que indica a 
aceleração da retomada econômica estadual.
Bley conversou com a Agência Estadual de 
Notícias (AEN)  e detalhou os planos para os 
próximos anos – em novembro, dentro do sis-
tema de rotatividade entre os três estados do 
Sul, ele assume a presidência do banco. Leia 
os principais trechos da entrevista.

A sensação que se tem é que o BRDE se 
aproximou mais da população por causa do 
papel que exerceu durante a pandemia da 
Covid-19, colaborando com o cenário econô-
mico dos três estados do Sul do País. O se-
nhor tem essa visão?
W. B. Lipski - Assumi o banco com um grande 
desafio: tornar o BRDE mais próximo das po-
líticas públicas do Estado, mais afinado com 
o planejamento de governo, atendendo a um 
pedido direto do governador Carlos Massa 

Ratinho Junior. Já em 2019 conseguimos nú-
meros históricos e aí, em 2020, veio a pande-
mia. Por sorte, o BRDE tinha se programado 
para lançar um grande programa, o Promove 
Sul. Isso nos permitiu fazer um atendimento 
mais pontual e contundente, ajudando no 
cenário econômico afetado pela evolução da 
pandemia.

Pode-se dizer, então, que de certa forma a 
pandemia acelerou esse processo de “popu-
larização” do banco?
W. B. Lipski - Acelerou. Missão dada pelo 
governador era justamente de ter um diálo-
go mais aproximado com a sociedade. Ainda 
em 2019, logo no primeiro ano, corremos o 
Paraná para uma rodada de negócios, apro-
ximando o BRDE dos prefeitos e dos muni-
cípios. Conseguimos com isso customizar al-
guns produtos. E, claro, com o afastamento 
dos bancos comerciais na oferta de crédito 
no período, tanto o BRDE quanto a Fomento 

Paraná tiveram um papel. Se tornaram mais 
conhecidos. Precisamos agora dar continui-
dade. Estamos fazendo toda uma revisão ins-
titucional, com novos programas para dar à 
sociedade esse sentimento de pertencimen-
to, mostrar que o BRDE é deles. O momento 
é de fomentar o desenvolvimento do Paraná.

E como se deu essa ajuda para os diferentes 
setores da economia?
W. B. Lipski -  Fizemos capital de giro isolado, 
o que em 60 anos de história do banco jamais 
havia acontecido. Conseguimos um recorde 
de contratações nos três estados: R$ 3,3 bi-
lhões no ano passado, com um crescimento 
efetivo em relação a 2019. Percebemos, con-
tudo, que já no segundo semestre do ano 
passado o perfil de quem buscava crédito 
mudou. As linhas mais solicitadas passaram 
a ser de investimentos, indicando a retomada 
da economia no Paraná.

E a retomada realmente está ocorrendo 
em 2021?
W. B. Lipski -  Sim. O desenvolvimento do 
ano passado abriu uma perspectiva muito 
grande para 2021, com demanda por crédito 
para agricultura, indústria e serviços. A pers-
pectiva de contratações no banco é de R$ 
3,5 bilhões para esse ano, superando o ano 
passado. Ou seja, seria um novo recorde do 
banco. Esses investimentos trazem um retor-
no institucional muito grande, com emprego 
e renda para os três estados do Sul. Os recur-
sos que antes eram usados para a manuten-
ção do emprego, agora são para a criação de 
novos empregos.

E qual o desafio do BRDE neste novo cená-
rio, com o avanço da vacinação e a retomada 
gradativa das atividades?
W. B. Lipski -  O desafio é acelerar, captar e 
entregar mais recursos, gerando efeitos so-
ciais. A indústria está crescendo, principal-
mente a de alimentos, aquelas que transfor-
mam os produtos do agro. Avançamos para 
retornar a um quadro de quase normalidade.

Em relação à indústria, a retomada pode ser 
vista com o aumento de 76% no volume de 
crédito no primeiro semestre. Podemos tam-
bém ter aqui um novo recorde?
W. B. Lipski -  Sim, estimo que sim. Não deve-
mos fechar em 76% o ano, mas com um nú-
mero expressivo, especialmente por causa da 
força do agronegócio nos três estados.

Mas as ações do banco vão além dos grandes 
investidores e indústrias. Há muitos projetos 
voltados para o cidadão?
W. B. Lipski -  Com certeza. Agora, por exem-
plo, estamos travando uma discussão em tor-
no de um projeto para pessoas com mais de 
60 anos, aqueles que não têm tanta facilida-
de para se achar no mercado de trabalho. Te-
mos também linhas especiais de microcrédito 
para as mulheres empreendedoras e agora 
também para os jovens. Nesse semestre ain-
da esperamos lançar, junto com o governa-
dor, um grande programa de energias reno-
váveis, como foco em aplicar R$ 3,5 bilhões 
nos próximos cinco anos em energia limpa.

Essa ação com os jovens que o senhor men-
cionou foi lançada recentemente. Qual a 
perspectiva do projeto?
W. B. Lipski -  Foi um passo muito legal que 
demos. O objetivo é ter ações que pudessem 
criar e manter empregos para os jovens. Mas, 
além disso, criar o perfil do empreendedo-
rismo nesta faixa etária. Levamos a proposta 
para a Invest Paraná e a Fomento Paraná que, 
de imediato, compraram a ideia. Com isso, o 
BRDE passou a trabalhar como consultoria, 
permitindo uma análise mais rápida e, claro, 
com taxas melhores. O pessoal de 18 a 25 
anos tem dificuldade para entrar no mercado 
de trabalho por causa da inexperiência, en-
contram muitas portas fechadas. A missão é 
criar condições para alavancar o empreende-
dorismo.

Diante de todo o cenário, que avaliação o 
senhor faz do momento atual da economia 
paranaense?

W. B. Lipski -  O Paraná passa por uma boa 
fase, algo que já vinha antes da pandemia. O 
governo se aprimorou, ficou mais leve. Por 
isso vemos o Porto de Paranaguá batendo re-
cordes, o pedágio que será desonerado nessa 
nova formatação, a geração de empregos, o 
crescimento da indústria e também do co-
mércio. A pandemia trouxe um freio, claro, 
especialmente em alguns setores que foram 
bastante prejudicados, mas temos tudo para 
voltar crescer, com celeridade na retomada. 
Os números nos apontam isso. Estou espe-
rançoso por bons resultados.

Há uma similaridade na atuação do BRDE nos 
três estados do Sul?
W. B. Lipski -  São diferentes. No Paraná o 
agronegócio é muito forte. Santa Catarina 
tem a indústria e a inovação, além da agri-
cultura em algumas regiões. Já o Rio Grande 
do Sul tem a agricultura, geração de energia 
e serviços. Esse mix de situações nos dá ca-
pacidade para entender as variáveis e capaci-
dade de dar respostas. Agora, na retomada, é 
apostar nos potenciais de cada estado.

Ou seja, a missão para os próximos 60 anos 
do banco?
W. B. Lipski -   Completamos 60 anos agora 
e o desafio passa a ser sobreviver a mais 60 
anos. Mostrar a importância para a socieda-
de. Administramos esse banco com muita 
responsabilidade, com conselhos e audito-
rias de três tribunais de contas e também 
do Banco Central. Captamos recursos de for-
necedores tradicionais como o BNDES, mas 
aprendemos a buscar de outras fontes. Por 
exemplo, estamos hoje, em curso, com oito 
empréstimos internacionais. Em janeiro e fe-
vereiro devemos sair ao mercado para cap-
tar recursos, entregando dinheiro com longo 
prazo e condições razoáveis de juros. Há cin-
co anos 99,3% dos recursos eram do BNDES. 
Diversificamos e agora a dependência é de 
55% aproximadamente. Não podemos ficar 
acomodados e esse perfil de diversificação 
está dando bons resultados.

Editoria BRDE - Foto Gilson Abreu/AEN
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A Câmara dos Deputados aprovou o  texto-
-base do projeto que cria o Código de Pro-
cesso Eleitoral. Na sequência, os deputados 
analisaram parte dos chamados destaques 
de bancadas, que são propostas para confir-
mar ou retirar alguns trechos do texto princi-
pal. A proposta original estabelece uma série 
de novas regras para as eleições. E contém 
dispositivos que enfraquecem a fiscalização 
e punição da Justiça Eleitoral sobre candi-
datos e partidos, que abrem brecha para 
impunidade em casos de caixa 2 eleitoral e 
que restringem a publicação de pesquisas na 
véspera e no dia das eleições. Todas essas 
novas regras já valerão nas eleições de 2022. 
O relatório da deputada Margarete Coe-
lho (PP-PI) previa uma quarentena de cin-
co anos para promotores, juízes, militares e 
policiais que quisessem disputar um cargo 
eletivo. No entanto, três destaques apresen-
tados pelo PSL foram aprovados e retiraram 
a restrição para essas categorias do projeto. 
O texto-base do Código Eleitoral foi aprova-
do pelo plenário por 378 votos contra 80 (e 2 
abstenções). Para entrar em vigor, as mudan-
ças ainda deverão ser analisadas pelo Senado. 
Caso o Código também seja aprovado pelos se-
nadores e sancionado pelo presidente Jair Bol-
sonaro antes do começo de outubro, as regras 
passam a valer já em 2022 – a legislação brasi-
leira exige que mudanças em regras eleitorais 
sejam aprovadas com pelo menos um ano de 
antecedência de uma eleição.

CÓDIGO ELEITORAL ESTABELECE 
FISCALIZAÇÃO PRIVADA DOS PARTIDOS

Atualmente, a Justiça Eleitoral é responsável 
por fiscalizar diretamente as contas dos par-
tidos políticos – e pode puni-los com sanções 
que variam de multa, perda de direitos parti-
dários e eventualmente até com a proibição 
do funcionamento da legenda dependendo da 
gravidade da infração. Contudo, o projeto do 
novo Código de Processo Eleitoral prevê que 
as legendas contratem empresas privadas de 
auditoria, que ao final irão encaminhar um re-
latório sobre a prestação de contas para o Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE).
Especialistas afirmam que esse dispositivo do 
projeto abre brechas para que irregularidades 
nas contas dos partidos sejam ocultadas, pois 
a empresa que fará a auditoria será contratada 
pela sigla.
O Código Eleitoral também prevê a redução 
de cinco para dois anos no prazo para que a 
Justiça Eleitoral analise a prestação de contas 

dos partidos. Ou seja, além de não ser mais a 
responsável pela primeira análise dos balanços 
das legendas, o poder público terá menos tem-
po para fazer a análise posterior,  o que leva 
especialistas a prever que haverá aumento da 
impunidade por dificuldade de a Justiça Elei-
toral cumprir o prazo mais apertado. Outro 
dispositivo previsto no novo Código é a redu-
ção do valor da multa aplicada aos partidos em 
caso de reprovação das contas apresentadas. 
Hoje a punição é de 20% do valor apontado 
como irregular – dependendo do montante 
envolvido, a cobrança pode chegar a cifras na 
casa de milhões de reais. Já o novo projeto 
estabelece um teto de R$ 30 mil para multas 
decorrentes da desaprovação de contas.
Especialistas afirmam que esse dispositivo 
pode aumentar a impunidade de partidos e 
dirigentes que cometam ilegalidades em suas 
contas.

 
PROJETO PERMITE QUE 

CONGRESSO CASSE DECISÕES DO TSE
Atualmente, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
é o responsável por regulamentar a legislação 
referente às eleições e a atuação de candidatos 
e partidos. Pelo projeto, o Congresso poderá 
cassar decisões do TSE, caso haja o entendi-
mento de que regras estão em desacordo com 
o Código.
Para o movimento Freio na Reforma, formado 
por uma série de entidades da sociedade civil, 
a Justiça Eleitoral é fundamental para comba-
ter fraudes nas eleições e oferecer procedi-
mentos isentos e transparentes para a escolha 
dos candidatos. “Deixar que essa competência 
fique a cargo do Congresso Nacional subverte 
a lógica da Constituição e representa indevido 
controle do Poder Legislativo sobre a Justiça 
Eleitoral”, diz o manifesto do grupo.
O projeto estabelece ainda que uma eventual 
regulamentação das eleições, feita pelo TSE, 
só poderá entrar vigor após um ano. Partidos 
costumavam reclamar que atualmente as re-
gulamentações eleitorais do TSE são feitas a 
qualquer momento, ao contrário das leis, que 
têm de ser aprovadas um ano antes das elei-
ções para entrarem em vigor. Para os partidos, 
isso impede o planejamento de suas ações.

 
CÓDIGO ELEITORAL ABRE BRECHA
PARA IMPUNIDADE POR CAIXA 2

De acordo com especialistas, o afrouxamento 
da fiscalização de partidos e candidatos e o en-
fraquecimento dos poderes do TSE, contidos 
no Código Eleitoral, abrem brechas para que 

casos de caixa 2 eleitoral fiquem impunes – 
embora o texto "aparente" trazer um avanço 
para coibir o uso de dinheiro não contabilizado 
nas eleições.

O PROJETO DE LEI TIPIFICA PELA 
PRIMEIRA VEZ O CRIME DE CAIXA 2

Atualmente, a Justiça usa leis referentes a ou-
tros crimes para punir os infratores, fazendo 
uma analogia entre esses ilícitos. Para especia-
listas, isso abre brechas para questionamentos 
das decisões judiciais. Portanto, a tipificação 
do crime de caixa 2 seria interessante para ga-
rantir a segurança jurídica.
O problema é que outros dispositivos da lei en-
fraquecem a fiscalização e a atuação da Justiça 
Eleitoral. E isso pode levar à impunidade de 
vários ilícitos cometidos nas eleições, incluindo 
o caixa 2.
Além disso, há outros dois problemas nos dis-
positivos referentes ao caixa 2 previstos no 
projeto do Código Eleitoral.
O primeiro é que o texto prevê que o candidato 
que praticou caixa 2 pode firmar um acordo de 
não persecução penal.
Ou seja, ele pode negociar com o Ministério 
Público que não seja processado pelo crime, 
em troca de alguma reparação. 
O projeto também prevê que a Justiça pode-
rá deixar de aplicar a pena se a omissão ou 
irregularidade na prestação de contas for de 
pequeno valor. Especialistas em transparência 
pública criticam esses dispositivos.
O segundo problema é que, dependendo da 
circunstância, a pena prevista no novo Código 
Eleitoral pode ser menor do que a que hoje é 
aplicada a quem cometeu o crime de caixa 2. 
O projeto prevê que a pena vai de dois a cin-
co anos de prisão e multa. É a mesma punição 
prevista para falsidade ideológica, crime que 
os juízes geralmente usam atualmente para a 
não contabilização de despesas eleitorais. A 
falsidade ideológica é caracterizada porque o 
candidato deixa de prestar contas adequada-
mente, fraudando a documentação apresenta-
da à Justiça Eleitoral.
Mas, durante a Lava Jato, o caixa 2 também 
passou a ser enquadrado, em algumas situ-
ações, como corrupção passiva (no caso do 
candidato que recebeu o valor em troca de 
alguma ação futura) e corrupção ativa (a em-
presa ou pessoa que financiou o candidato 
ilegalmente para obter benefícios públicos). A 
pena da corrupção ativa e passiva varia de dois 
a 12 anos de prisão, além de multa – maior do 
que a prevista pelo projeto.

PARTICIPAÇÃO EM DEBATES 
E PROPAGANDA VIRTUAL

O Código de Processo Eleitoral estabelece que 
as emissoras de rádio e TV deverão garantir 
a participação em debates de candidatos dos 
partidos com representação no Congresso 
Nacional de, no mínimo, dez parlamentares. 
A participação dos demais candidatos será fa-
cultada as organizadoras dos debates políticos.
A regra atual garante a participação em deba-
tes de candidatos dos partidos com represen-
tação no Congresso Nacional de, no mínimo, 
cinco parlamentares. Existe uma expectativa 
de que esse número seja restabelecido através 
de um destaque de bancada que será analisa-
do pelos parlamentares após a aprovação do 
texto-base.
O projeto também permite o uso de monta-
gens, computação gráfica e outros recursos 
de vídeo na propaganda eleitoral que hoje 
são proibidos. O texto também determina que 
perfis de candidatos em redes sociais só pode-
rão ser suspensos, excluídos ou submetidos a 
outras medidas desse tipo se houver decisão 
judicial.
Ainda de acordo com o texto, as placas, ade-
sivos e outros itens de campanha física não 
terão mais restrições de tamanho.

TRANSPORTE DE ELEITORES E BOCA DE 
URNA DEIXAM DE RESULTAR EM PRISÃO

A atual legislação eleitoral considera que o 
transporte de eleitores no dia das eleições, 
de suas residências até os locais de votação, é 
crime que pode resultar em prisão de até seis 
anos, além de multa.
No entanto, o novo Código de Processo Elei-
toral propõe a descriminalização do transporte 
de eleitores.
Essa prática deixa de ser crime e passa a ser 
apenas uma infração, passível de punição só na 
esfera cível apenas com a aplicação de multa 
(o projeto estabelece o valor de R$ 5 mil a R$ 
100 mil).
Ainda que o transporte continue a ser ilegal, 
o dispositivo previsto no projeto é criticado 
porque pode estimular o abuso do poder eco-
nômico nas eleições. Candidatos com muitos 
recursos financeiros poderiam fazer um cálcu-
lo de custo-benefício de transportar eleitores, 
aceitando pagar uma multa para assegurar 
mais votos.
Em outro ponto o projeto estabelece que dei-
xam de ser crime práticas hoje proibidas no dia 
de eleição. É o caso da propaganda eleitoral de 
boca de urna, os comícios, as carreatas e o uso 
de alto-falantes para fazer campanha política. 
Hoje esses atos podem ser considerados cri-
mes eleitorais e podem resultar em reclusão 
de até seis anos e multa. Com a mudança, os 
atos passarão a ser infrações da área civil – tal 
qual o transporte de eleitores.

DINHEIRO DO FUNDO PARTIDÁRIO 
PODE SER USADO NA COMPRA 

DE JATINHO E IMÓVEIS
Um dos pontos críticos da proposta diz respei-
to à aplicação do fundo partidário, criado para 
custear as atividades dos partidos. Pela pro-
posta, as legendas poderiam usar os repasses 
públicos “em outros gastos de interesse par-
tidário, conforme deliberação da executiva”. 

De acordo com especialistas, a medida abre 
brecha para que os dirigentes partidários utili-
zem a verba para seu próprio proveito, como a 
compra de bens móveis e jatinhos.

 
CÓDIGO ELEITORAL PROÍBE PESQUISAS 

NA VÉSPERA E NO DIA DA ELEIÇÃO
O projeto do Código Eleitoral prevê a proibição 
da divulgação de pesquisas eleitorais na véspe-
ra e no dia das eleições. De acordo com a pro-
posta, a medida visa evitar que o eleitor seja 
induzido por cenários que, por vezes, conflitam 
com os resultados das urnas.
O texto determina ainda que os institutos divul-
guem juntamente com as pesquisas, o seu “per-
centual de acerto” nas últimas eleições.
Especialistas criticam a medida por considera-
rem que é uma censura e um cerceamento do 
direito do eleitor de se informar sobre a eleição 
num momento em que os cenários eleitorais 
mudam muito rapidamente. Além disso, existe 
o risco de que, ao proibir pesquisas oficiais, can-
didatos vão espalhar nos últimos dias de cam-
panha pesquisas falsas, como se fossem verda-
deiras, para influenciar os eleitores a seu favor.

QUARENTENA ELEITORAL DERRUBADA
O texto-base do Código de Processo Eleitoral 
determinava que militares, juízes, integrantes 
do Ministério Público, guardas municipais e 
policiais (rodoviários, federais, militares e civis) 
não poderiam disputar eleições caso não tives-
sem se afastado de seus cargos e funções até 
cinco anos antes da eleição.
Depois de uma mobilização dos integrantes da 
chamada "bancada da bala", três destaques do 
PSL para retirar a quarentena do texto foram 
aprovados pelo plenário.
O primeiro requerimento, aprovado por 254 vo-
tos favoráveis contra 170, previa acabar com a 
quarentena para promotores e juízes.
"Esse destaque se refere especificamente aos 
juízes e promotores. Nós destacamos cada uma 
das categorias. Há uma para os juízes e promo-
tores. Há outra para os militares. E há outra para 
os policiais. A ideia é simplesmente proteger 
aqueles que também estão no dia a dia toman-
do decisões graves, e, por isso, seriam punidos, 
seriam impedidos de participar da vida públi-
ca, de se candidatarem, simplesmente porque 
exercem funções que são extremamente im-
portantes para o país", afirmou o líder do PSL, 
major Vitor Hugo (GO).
Na sequência, outro destaque para acabar 
com a restrição para militares também foi 

aprovado por 405 votos favoráveis e 52 contrá-
rios. "Na nossa visão, isso serviria para tirar di-
reitos políticos dos militares que, no dia a dia, 
vivem sob a égide da hierarquia e da disciplina 
(...). Tenho certeza de que o Parlamento não 
poderia jamais criar uma quarentena que os 
retirasse na prática da convivência política, das 
discussões políticas e de ocupar cargos eletivos 
de maior relevância no nosso país", defendeu 
Vitor Hugo.
Por último, um destaque para suprimir o tre-
cho que previa a quarentena para policiais 
também foi aprovado por 411 votos contra 14. 
"Fica muito claro que como nós perdemos a 
questão do Judiciário, o Judiciário não vai ter 
quarentena, não faz sentido nenhum colocar 
os policiais militares, os policiais civis, os poli-
ciais federais, os policiais rodoviários federais… 
perdeu já a narrativa da necessidade de uma 
quarentena", defendeu o deputado Capitão Al-
berto Neto (Republicanos-AM).

PUNIÇÃO PARA QUEM 
''PROMOVER DESORDEM''

O texto do novo Código Eleitoral criminaliza 
condutas como a sistemática disseminação 
de informações falsas com o objetivo de ques-
tionar a integridade do processo eleitoral. De 
acordo com o artigo 869 do projeto, há a pre-
visão de pena de um a quatro anos de reclusão 
no caso de divulgação ou compartilhamento 
de “fake news”.
O trecho tipifica como crime a propagação de 
“fatos que sabe inverídicos ou gravemente 
descontextualizados, com aptidão para exercer 
influência perante o eleitorado”.
Se a mesma conduta for praticada com a fina-
lidade de “atingir a integridade dos processos 
de votação, apuração e totalização de votos” 
para “promover a desordem ou estimular a re-
cusa social dos resultados eleitorais”, a pena é 
acrescida de metade a dois terços, a depender 
do caso.
Esse ponto foi incluído na discussão depois 
que o presidente Bolsonaro fez diversas acu-
sações contra o atual sistema de votação, sem 
apresentar provas do que dizia, sobretudo a 
respeito da segurança das urnas eletrônicas. 
A maioria das declarações foi dada enquanto a 
Câmara debatia o projeto que previa a imple-
mentação do voto impresso no país, mas que 
acabou sendo rejeitada pelos deputados.

Câmara Federal ENFRAQUECE a fiscalização 
dos candidatos e Partidos na próxima eleição

NOVO CÓDIGO ELEITORAL
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POESIA

Ronaldo Caiado e os 100 anos de perdão

Alguém está lembrado do dia em 
que foi plantada a corrupção 
petista no Brasil? Aliás, planta-
da, não, mas REVELADA? 
Foi durante um debate na TV Ban-
deirantes, quando o hoje, governador 
de Goiás, Ronaldo Caiado denunciou o 
caso "Lubeca", fim de outubro de 1989. 
Os corruptos do partido se transformaram 
num bando de loucas. Até tentaram agredir 
o Caiado e não o fizeram por que o Caiado, 
com seus mais dois metros de altura e cara 
de lutador os encarou e partiu para cima. 
Ali começaram as revelações que acabaram 
gerando, como roubalheira geral, hoje, em 

Muito do muito e muito
pouco do pouco

Existem muitos contatos
E muito pouco do amor verdadeiro
Existem muitos apertos de mão
E muito pouca lealdade
Existem muitos beijos  
E muito pouca paixão
Existem muitas palavras belas
E muito poucas atitudes
Existem muitas tarefas
E muito pouco tempo
Existem muitas preces
E muito pouca gratidão
Existem muitas palavras malditas
E muito pouca poesia
Existem muitas prisões
E muito pouca liberdade
Existem muitas guerras
E muito pouca reconstrução
Existem muitos medos
E muito pouca coragem
Existem muitas máscaras
E muito poucas gargalhadas sinceras
Existem muitas cegueiras voluntárias
E muito pouca visão
Existem muitas idolatrias pelo corpo
E muito pouco da beleza do avesso
Existem muitos dedos apontados
E muito pouca responsabilidade pelos pró-
prios atos
Existem muitas cicatrizes ocultas por ma-
quiagem
E muito pouco da pele lavada em ostentação
Existem muito atrasos intencionais  
E muito pouco progresso
Existem muitos golpes
E muito pouca honestidade
Existem muitas personalidades coletivas
E muito pouco de próprias opiniões
Existe muito a se falar
E muito pouco do que se dizer
Por osmose habitamos na ilusão do muito
Do que nas verdades do muito pouco.

Por Juliana Kisler

Por Paulo Baptista Martins
EXTINÇÃO DO TSE?

O deputado Federal Filipe 
Barros (PSL) vai apresentar 
projeto de lei prevendo a 
extinção do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). 
Para Barros, com o novo código eleitoral, não 
há necessidade de um tribunal em instância 
superior.
Só falta dizer a serviço de quem, ele está...

FOZ, A CAPITAL DO TURISMO
A visitação de mais de 30 mil turistas e a ocu-
pação próxima dos 100 por cento dos hotéis, 
surpreendeu todas as projeções dos atrativos 
e da rede hoteleira em Foz do Iguaçu no fe-
riado de  7 de Setembro que se estendeu de 
sexta-feira, dia 3 até a terça-feira, dia 7. 
O setor está empolgado com os próximos 
quatro feriados e com os eventos programa-
dos já a partir de setembro até dezembro. 

VACINAÇÃO COMPULSÓRIA
Foz do Iguaçu foi o primeiro município do 
estado a tornar a vacina obrigatória entre 
servidores em 16 de agosto. O servidor que 
se recusar, sem justa causa, a submeter-se à 
imunização estará incorrendo em falta disci-
plinar que prevê a suspensão e, até, a exo-
neração. 

DUAS SAFRAS DE MILHO
O Paraná estima produzir 32% a mais na pri-
meira safra de milho do que no mesmo perío-
do da safra passada. De acordo com o Depar-
tamento de Economia Rural, o estado pode 
colher 4,1 milhões de toneladas do cereal.

uns três trilhões. E pensar que muitos ditos 
paladinos hoje, defendem ladrões e ca-

nalhas. É o ensinamento de Lenin: "Cri-
tique-os pelo que você faz... xingue-

-os pelo que você é". A propósito: 
O caso Lubeca criou rachaduras 

no próprio partido, pois dinheiro 
de doações ilegais foram desviados por 

eles mesmos, e quando as falcatruas foram 
descobertas quase se mataram entre si. De-
pois deve ter prevalecido a tese dos 100 anos 
de perdão.

VALTER PITOL - Presidente da Copacol

COPACOL REAJUSTA EM 
10% A TABELA DE 

INTEGRAÇÕES
Referência nacional na produção de ali-
mentos e no respeito a todo o ecossistema 
de transformação, a Copacol (Cooperativa 
Agroindustrial Consolata), no Oeste do Para-
ná, acaba de anunciar o aumento nos paga-
mentos aos cooperados que mantêm integra-
ções de aves, suínos e peixes.
Em uma avaliação detalhada dos custos de 
produção, a Cooperativa considerou a neces-
sidade de garantir melhor remuneração aos 
cooperados. A tabela das atividades teve re-
ajuste de 10%, com início retroativo a 1º de 
setembro. A decisão foi anunciada pelo di-
retor-presidente, Valter Pitol. “Estamos ven-
do uma série de desafios de produção e de 
comercialização. No entanto, precisamos ter 
um zelo com o nosso cooperado, que realiza 
a integração. Os custos com energia, pale-
tes e manutenção tiveram grande aumento, 
basta ver a inflação que está em crescente 
constante. Fizemos uma análise dos custos, 
e embora tenhamos desafios maiores, preci-
samos proporcionar melhores resultados aos 
cooperados”, destaca Pitol.
Com 6,9 mil cooperados, 16 mil colaborado-
res, a Copacol se destaca entre as grandes 
empresas do agronegócio brasileiro, propor-
cionando oportunidades aos agricultores do 
Oeste e Sudoeste do Paraná. Em outubro de 
2021, a Cooperativa completa 58 anos de 
existência – a meta é chegar a R$ 7,3 bilhões 
em faturamento, mesmo diante das dificul-
dades enfrentadas no cenário econômico 
nacional.

MOACIR VOZNIACK NO DEM
Advogado, empresário e com uma longa fo-
lha de atuação nos bastidores da política em 
Cascavel, onde vem colecionando sucessivas 
vitórias como coordenadior de campanhas 
ao Legislativo e Executivo, Moacir Vozniack 
acaba de assumir a presidência do Diretório 
Municipal do Partido Democrático a convite 
de Juarez Luiz Berté que disputou a última 
eleição como candidato a prefeito.
Ao seu estilo de agregador, Vozniack já tomou 
pé da situação e vem imprimindo um ritmo 
novo, motivando a promovendo encontro 
dos correligionários.
Com foco em formar uma chapa de poten-
ciais candidatos nas próximas eleições, Mo-
acir já tem agenda com o Diretório Estadual 
e Nacional para apresentar planos de ação, 
confiante que poderá por em prática todo o 
seu conhecimento.
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TEXTO PRIMOROSO
PARA REFLEXÃO! 
(agradecemos ao amigo Nórton Soares Gomes pela indicação)

AUTOR: BRUNO PITANGA (Doutor em Neuro imunologia, neurocientista, profes-
sor universitário e palestrante)
“Pra viver melhor. Não se preocupe, se ocupe. Ocupe seu tempo, ocupe seu 
espaço, ocupe sua mente. Não se desespere, espere. Espere a poeira baixar, 
espere o tempo passar, espere a raiva desmanchar. Não se indisponha, disponha. 
Disponha boas palavras, disponha boas vibrações, disponha sempre. Não se 
canse, descanse. Descanse sua mente, descanse suas pernas, descanse de tudo. 
Não menospreze, preze. Preze por qualidade, preze por valores, preze por vir-
tudes. Não se incomode, acomode. Acomode seu corpo, acomode seu espírito, 
acomode sua vida. Não desconfie, confie. Confie no seu sexto sentido, confie 
em você, confie em Deus. Não se torture, ature. Ature com paciência, ature com 
resignação, ature com tolerância. Não pressione, impressione. Impressione pela 
humildade, impressione pela simplicidade, impressione pela elegância. Não crie 
discórdia, crie concórdia. 
Concórdia entre, nações e pessoas. Não maltrate, trate bem. Trate bem as pes-
soas, trate bem os animais, trate bem o planeta. Não se sobrecarregue, recarreg-
ue. Recarregue suas forças, recarregue sua coragem, recarregue sua esperança. 
Não atrapalhe, trabalhe. Trabalhe sua humanidade, trabalhe suas frustrações, 
trabalhe suas virtudes. Não conspire, inspire. Inspire pessoas, inspire talentos, 
inspire saúde. Não se apavore, ore. Ore a Deus! Somente assim viveremos dias 
melhores.”

EDITORIAL
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Impeachment já!

Heródoto Barbeiro

Congresso Nacional. Os apoiadores do presi-
dente argumentam que ele está há muito pou-
co tempo no poder e não pode ser responsa-
bilizado pelas crises e problemas herdados. 
Muitos deles, enfatizam, são de responsabi-
lidade do presidente anterior. É uma chora-
deira de quem perdeu a eleição e não quer 
reconhecer a derrota, dizem os apoiadores. 
Afinal, que país do mundo não sofreu os efei-
tos da pandemia do Covid-19? O número de 
desempregados aumentou muito e para isso 
o governo colocou em xeque o equilíbrio fis-
cal do país com a instituição de programas 
sociais de ajuda aos atingidos pela crise. Para 
tanto é necessário adiar as promessas de 
crescimento econômico e financeiro que de-
pendem de verbas governamentais. Os parti-
dos políticos defendem com cada vez maior 
radicalização os seus pontos de vista. Graças 
às mídias sociais uma parte da opinião pública 
tem dificuldade de separar o que é fake news 
de notícias com fundamento. Há até mesmo 
os que duvidam da saúde mental e física do 
presidente e chegam a afirmar que ele não é 
capaz nem de ler no teleprompter os discur-

O presidente da repú-
blica não está mais em 
uma posição de con-
forto. Deputados da 
oposição se organizam 

para pedir o impeachment dele. Uma vez 
eleito com a maioria dos votos válidos sua as-
sessoria avalia que dificilmente uma proposta 
como essa vá prosperar. Mas afinal de contas 
o que o chefe do poder executivo fez a ponto 
de estar na mira da oposição? Segundo os lí-
deres conservadores, ele não corresponde à 
confiança que o país deposita nele e permite 
que a nação seja alvo de críticas vindas dos 
aliados estrangeiros. Uma república que pre-
tende ter liderança e um lugar proeminente 
no concerto internacional de nações não 
pode ser governada por alguém que demon-
stra fraqueza e indecisão. Estes dois atributos 
não fazem parte da tradição diplomática e 
militar do país na sua história no correr dos 
tempos. Afinal esse país é o mesmo que teve 
uma participação decisiva na Segunda Guerra 
Mundial?
Os partidos políticos estão radicalizados no 

Escritor e jornalista  da RecordNews e R7.com

sos que a assessoria escreve para ele.
A retirada das forças militares ocorre de uma 
forma atabalhoada e ninguém esperava que 
uma potência poderia se curvar a um ulti-
matum de um grupo terrorista militante. As 
cenas mostradas nas mídias sociais e nos 
veículos tradicionais lembram o desastre da 
retirada americana do Vietnã. O atentado no 
aeroporto de Cabul ceifou a vida de quase 
200 pessoas, entre elas 13 soldados america-
nos. Isto aprofundou o sentimento nacional-
ista. Atribuem a Joe Biden o vexame. Como 
pode um grupo mal e precariamente armado 
enfrentar o exército mais poderoso do mun-
do? Biden não tem liderança e isso foi perce-
bido pelo inimigo, dizem os republicanos. Vão 
além e argumentam que o vexame transfor-
mou a saída do Afeganistão em uma retirada 
inglória. Isto favorece os inimigos dos Estados 
Unidos, especialmente no Oriente Médio 
onde o país tem colhido baixíssimos resulta-
dos militares e políticos. Há muito não se ou-
via a pronúncia da palavra impeachment no 
Capitólio.

VERMELHO (ao centro) com os deputados Bacelar, Newton Cardoso Jr, Bibo Nunes e o técnico na área de jogos, Magno José

CASSINOS ESTÃO CHEGANDO
Deputado Federal VERMELHO coordena Grupo de Traba-
lho para atualizar projeto que legaliza jogos como roletas e 
outros no Brasil

O deputado federal Vermelho conquistou 
mais um espaço importante no Congresso 
Nacional, e foi nomeado para coordenador 
do grupo de trabalho (GT) para atualizar o 
marco regulatório dos jogos no Brasil, esta-
belecido pelo projeto 442/91.
Essa conquista é resultado do ritmo de traba-
lho do deputado na Câmara Federal, que con-
quistou a simpatia dos colegas e o respeito do 
presidente Arthur Lira.
“Eu agradeço a confiança do presidente da 
Comissão de Turismo, deputado Bacelar, dos 
colegas que aclamaram meu nome e do nos-
so presidente da Câmara por ter me confia-
do uma tarefa de grande importância para 
o país. Entendo, acima de tudo, que é uma 
vitória de Foz do Iguaçu e do Paraná”, disse 
o deputado. 
O projeto 442 vem tramitando na Câmara há 
quase 30 anos. Em agosto de 2016 foi apro-
vado pela Comissão Especial do Marco Regu-
latório dos Jogos e desde então encontra-se 
parado, pronto para votação em plenário. No 
entanto ele precisa ser atualizado e moder-
nizado. 
Vermelho explica que a legalização dos jogos 
“pode alavancar o turismo, criando uma nova 
era de desenvolvimento no país, com atração 
de turistas estrangeiros, melhoria na infra-
estrutura dos destinos, 
crescimento das cidades 
vizinhas e expansão do 
setor hoteleiro”.
“A criação de um marco 
regulatório torna-se ur-
gente na atual situação 
do país, tendo em vista 
que além dos impostos 
e investimentos, pode-
ria gerar mais de 200 mil 
novos empregos, além da 

formalização de outros 450 mil”, destaca o 
deputado. 
Um estudo do Instituto Jogo Legal revela que 
o Brasil poderá arrecadar R$ 20 bilhões por 
ano com a legalização dos jogos. 
“Vamos fazer os estudos necessários para 
adaptar o projeto às novas tecnologias, fazer 
um substitutivo e agilizar a tramitação para 
ver se conseguimos aprovar ainda este ano”, 
pontuou o deputado.
O presidente da Comissão de Turismo, depu-
tado Bacelar, argumenta que a legislação que 
vigora atualmente não alterou o cenário de 
ilegalidade do jogo no país, mas apenas im-
pede o Brasil de arrecadar. 

DEPUTADOS QUE FAZEM
PARTE DO GRUPO DE TRABALHO

Bacelar Podemos/BA, Vermelho PSD/PR, Lo-
manto Júnior DEM/BA, Felipe Carreras PSB/
PE, Bibo Nunes PSL/RS, Newton Cardoso Jr 
MDB/MG, Marx Beltrão PSD/AL, Herculano 
Passos MDB/SP, Otavio Leite PSDB/RJ.

CASSINO TURÍSTICO É A MELHOR 
ALTERNATIVA PARA FOZ DO IGUAÇU

Vermelho promoverá uma reunião com li-
deranças de Foz do Iguaçu para debater a 
implantação de cassinos na cidade. Ele quer 

ouvir diferentes opiniões para embasar sua 
proposta no GT.
De antemão, o deputado entende que a me-
lhor saída para Foz será a implantação de cas-
sinos turísticos. “Pelo que temos estudado, 
apenas cidades grandes como São Paulo e Rio 
de Janeiro reunirão as condições necessárias 
para sediar os grandes ressortes integrados a 
cassinos”, explica. 
 “Para cidades como Foz do Iguaçu e Grama-
do, por exemplo, nós pretendemos criar a 
modalidade de cassinos turísticos com uma 
grande estrutura para jogos, restaurante e 
anfiteatro. Iremos aproveitar a excelente in-
fraestrutura hoteleira já existente, gerando 
mais emprego e desenvolvimento”, enfatiza 
Vermelho. 
Um resort integrado, com cerca de 3 mil quar-
tos, provocaria uma concorrência muito séria 
com a rede hoteleira atual. “Nós acreditamos 
que um cassino desse porte provocaria um 
impacto negativo na rede local, com falências 
e demissões”, avalia o deputado. “Mas vamos 
ouvir o que as lideranças vão dizer”. 

ATUANTE E DISCIPLINADO
Além de canalizar recursos aos municípios 
que representa, o deputado Vermelho tem 
sido atuante e disciplinado. De fevereiro de 
2019 até agosto de 2021 ele apresentou 310 
propostas legislativas e foi relator de 9 maté-
rias. 
Participou de 1.411 votações em plenário e 
fez 75 pronunciamentos em defesa da popu-
lação e dos municípios. 

Disciplinado como sem-
pre foi, é um dos de-
putados mais assíduos 
com apenas 15 faltas 
justificadas e cinco não 
justificadas. Vermelho 
também participou de 
152 reuniões das comis-
sões permanentes, fora 
as reuniões das frentes 
parlamentares e de ban-
cadas. 

THAWANY FARIA - Miss Brasil e 3ª mulher mais bo-
nita do mundo, foi recebida na Cbhurrascaria Rafain 
pelo Gerente, Vilson dos Santos
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As cidades mães do Paraná, Paranaguá, Gua-
raqueçaba e Antonina, as mais antigas do 
Estado, consideram a deputada federal Chris-
tiane Yared (PL) uma cidadã especial. E não 
é por acaso, afinal, entre as parlamentares 
paranaenses, Christiane Yared é a que mais 
destinou recursos públicos para investimen-
tos em ações que promovem a melhoria na 
qualidade de vida dos moradores. O Litoral, 
Curitiba e Região Metropolitana são as prin-

cipais áreas de atuação da deputada federal.
Em reconhecimento ao trabalho inédito de 
apoio político estrutural desenvolvido por 
Christiane Yared, os três municípios litorâ-
neos lhe concederam títulos de cidadã ho-
norária: Paranaguá já entregou; Antonina e 
Guaraqueçaba aguardam agenda para a ceri-
mônia. Um agradecimento ao olhar cuidado-
so que Christiane Yared desdobra em ações 
por todos os lugares por onde passa.

“Tenho uma ligação familiar muito forte com 
o Litoral e nas campanhas que fiz pelo inte-
rior tive a chance de conhecer mais de perto 
as demais regiões do Estado, uma experiên-
cia gratificante. Desde o início de seu manda-
to, em 2015, a deputada apoia os municípios 
com ações efetivas, destinando verbas públi-
cas federais para aplicação em Saúde, infra-
estrutura, incentivo ao turismo, patrimônio 
histórico, educação e esportes, segurança e 
trânsito. Ao longo deste período, a deputada 
direcionou mais de R$72 milhões para as sete 
cidades litorâneas.

Deputada Federal CHRISTIANE YARED vem 
recebendo reconhecimento por seu apoio aos municípios

Uma Cidadã Honorária do Paraná Maquinário agrícola para conservação de 
ruas e estradas rurais, mobilidade viária, cus-
teio para Saúde, restauração de patrimônios 
históricos, aquisição de ônibus escolar, de 
viaturas para PM e de uma ambulancha para 
o Corpo de Bombeiros são algumas das ações 
de Christiane Yared que refletem diretamen-
te no dia a dia da população, trazendo segu-
rança e bem-estar. A dragagem da baía de 
Paranaguá e Antonina e a finalização do Com-
plexo Educacional “Fernando Charbub Farah” 
também tiveram a contribuição da deputada 
federal que intercedeu para a liberação de 
verbas recentes.
Em 2021, ano em que as cidades paranaen-
ses lutam para se recuperar do baque provo-
cado pela pandemia do Covid-19, Christiane 
Yared foi a parlamentar mais presente no Li-
toral do Estado, acompanhando as demandas 
urgentes e contribuindo para o planejamen-
to, sempre em parceria direta com prefeitos 
e respeitando todos os protocolos sanitários. 
“Eu sempre disse que os moradores das ci-
dades, seus prefeitos e vereadores é que co-

nhecem as verdadeiras demandas urgentes 
de cada cidade. Por isso faço questão de es-
tar próxima de todos os prefeitos que preci-
sarem de apoio para viabilizar os investimen-
tos certos”, diz a deputada federal. “E mais 
ainda neste segundo ano complicado em 
que lutamos para preservar vidas e recuperar 
a economia. Não poupei esforços e não me 
amedrontei”, completa ela, que também vem 
mediando encontros de prefeitos, secretários 
e vereadores com autoridades federais. 
Foi assim nas reuniões de representantes da 
Associação dos Municípios do Litoral do Pa-
raná (AMLIPA) com os ministros da Infraes-
trutura, Tarcísio Gomes de Freitas; da Saúde, 
Marcelo Queiroga e com o secretário executi-
vo da Secretaria de Governo, Rafael Sampaio. 
Christiane Yared também defendeu pautas de 
interesse do Paraná em agenda com a secre-
tária de Governo, Flávia Arruda, e com o di-
retor executivo do Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação (FNDE), Garigham 
Amarante Pinto. 
Deputada do Litoral -  Christiane Yared, que 

fica feliz por ser chamada de “deputada do 
Litoral”, é presença frequente na região des-
de a infância, quando passava longos perío-
dos com os pais, hábito que seguiu quando 
formou sua própria família.  Filha de um juiz 
que atuou em Antonina, ela passou parte da 
infância na cidade. A família também se divi-
dia entre Matinhos e Guaratuba, destino cer-
to dos finais de semana e das férias na época 
da adolescência, rotina mantida até a ado-
lescência dos três filhos. O Litoral, portanto, 
faz parte da vida desta paranaense que, ao se 
tornar parlamentar, aproveitou a chance de 
retribuir as alegrias que teve em família. 
“Não é apenas uma honra ser reconhecida 
tão carinhosamente pelo povo do Litoral, mas 
uma alegria imensa que ilumina toda a histó-
ria da minha família com essa terra que tanto 
nos deu. Só posso agradecer a Deus a oportu-
nidade que tenho de retribuir tudo que rece-
bemos e assegurar aos paranaenses de todos 
os cantos que podem contar comigo. O que 
faço pelo Litoral faço pelo Paraná”, finaliza. 

Deputada Yared com Ministra da Secretaria 
de Governo da Presidência, Flávia Arruda

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a deputada Yared e 
o vereador Fábio Santos, presidente da Câmara/Paranaguá 

Deputada Federal, Christiane Yared em 
agenda de trabalho na cidade de Guaratuba

Deputada Yared com Justus na Prefeitura de Guaratuba

Yared e Garigham Amarante diretor do FNDE

Deputada Yared com marisqueiras em Guaraqueçaba

Deputada Yared com comitiva da AMLIPA no Ministério da SaúdeDeputada Yared na Prefeitura de Morretes

Deputada Federal, Christiane Yared, entregando mais um veículo para o transporte escolar, ao Prefeito Marcelo Roque, de Paranaguá

Deputada Yared , entrega veículo ao Prefeito de Paranaguá

RESUMO DA NOTÍCIA: “Em agradecimento ao carinho que recebo garanto que farei tudo 
ao meu alcance para que nosso belo Estado, como um todo, brilhe cada vez mais, oferecendo 
bem-estar aos seus cidadãos e atraindo cada vez mais visitantes”, diz Christiane Yared.
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DEPUTADO FEDERAL EVANDRO ROMAN 
PRESTA CONTAS DAS VERBAS 

ENCAMINHADAS AOS MUNICÍPIOS

O Deputado Federal Evandro 
Roman (PATRIOTA), tem destina-
do recursos para a maioria dos 
municípios do Paraná. 
A atuação do Deputado vai 
desde os municípios de pequeno 
porte até para aqueles de maior 
população.

CASCAVEL
Em julho, o deputado garantiu 
verbas para livre aplicação de 2,5 
milhões de reais, junto ao Ministério da Economia, para Cascavel. O 
valor é de emenda parlamentar – Transferência Especial, para livre 
aplicação em obras no Município. A emenda será destinada para 
atender a comunidade da Região Norte com a construção da ponte 
que ligará a Rua Jacob do Bandolin com a Rua Florêncio Galafassi, 
ainda com alargamento desta mesma Rua no trecho entre as Ruas 
Haiti e Ipanema.

CÉU AZUL
O Município de Céu Azul recebeu verbas no valor de R$ 4,6 milhões, 
em 2020, para construção de uma Escola com 12 salas de aula, além 
de uma creche. Já neste ano, foi empenhado junto ao Governo Fede-
ral verbas para construção de um Centro Público de Convivência, no 
valor de R$ 600.000,00.

ESTRADAS VICINAIS
O Deputado encaminhou e empenhou mais R$ 1 milhão de reais 
para os Municípios de Nova Prata do Iguaçu e Missal, recursos a 
serem aplicados em adequações das estradas vicinais de ambos os 
municípios beneficiados.

O 2º Show Rural Coopavel de Inverno, realiza-
do de 1º a 3 de setembro, reuniu em Cascavel 
4.140 produtores rurais, triticultores e técni-
cos interessados em conhecer avanços em 
tecnologias para cultivares de inverno  - 38 
delas foram apresentadas e cinco lançamen-
tos apresentados.
O destaque foi o trigo, com 20 variedades - 
algumas com potencial produtivo de seis mil 
quilos por hectare. O encerramento foi com 
missa celebrada pelo monsenhor Reginei 
Módolo, o Padre Zico. A edição de verão (a 
34ª) foi confirmada para o período de 7 a 11 
de fevereiro de 2022.
Um dos momentos mais importantes do 
evento foi o lançamento do Coopavel Mais 
Trigo, programa de estímulo ao cereal que 
passa a ser realizado na área de abrangên-
cia da cooperativa. O programa é alicerçado 
em três pilares: financiamento de insumos 
com taxa zero, seguro da safra e garantia de 
preço mínimo de R$ 100 à saca para 2022. A 
margem de lucro ao triticultor será de 60%.  
“Não existe nada parecido com isso no Brasil, 
medidas que demonstram o quanto a nossa 
cooperativa confia no crescimento dessa cul-
tura”, afirma o presidente da Coopavel, Dilvo.
Com essas ações, que serão ajustadas a cada 
ano/safra, a Coopavel pretende ampliar a 

área cultivada e dobrar a recepção do grão. 
Atualmente, a Coopavel recebe 3,5 milhões 
de sacas de trigo por ano e a meta para 2026 
é de chegar a 7 milhões. Os incentivos do 
Coopavel Mais Trigo buscam, gradualmente, 
elevar a área dedicada à triticultura.
Atualmente, a área de atuação da cooperati-
va destina 130 mil hectares para a atividade, 
10% do que é cultivado com o cereal em todo 
o Paraná. O objetivo é, em seis anos, saltar 
dos 130 mil para 250 mil hectares.  “O trigo 
não é mais só uma opção de cultura de inver-
no, é uma interessante alternativa de renda 
ao agricultor”, afirma Dilvo Grolli. Somente 
no Paraná, a área de pousio no inverno é de 
2,7 milhões de hectares e boa parte disso po-
deria ser ocupada pela triticultura.

MAIOR PRODUTOR
O Paraná é o maior produtor nacional de tri-
go. Com 3,8 milhões de toneladas na safra 
atual, o estado responde por 52% de tudo 
o que o País produz - deverá chegar a 7 mi-
lhões de toneladas em 2021. Mesmo assim, 
o Brasil ainda precisa importar 6 milhões de 
toneladas.  “Um a cada dois pães consumidos 
no nosso país é feito com farinha importada. 
Ou seja, temos um enorme potencial de pro-
dução pela frente, o que faz do trigo a única 

cultura que poderá dobrar de tamanho em 
pouco tempo”, conforme o presidente da Co-
opavel.
Durante o lançamento oficial do Coopavel 
Mais Trigo, na abertura oficial do 2º Show 
Rural de Inverno, no dia 1º de setembro, 
Dilvo Grolli fez uma recuperação histórica e 
pontuou algumas das mais sérias injustiças 
praticadas contra a triticultura nacional. Uma 
delas veio a partir de uma determinação de 
antes de 2000 que colocou o governo como 
intermediário entre o produtor e o moinho 
na compra e venda do cereal. Outra foi, no 
pacto do Mercosul, determinar a Argentina 
como o grande produtor do grão no bloco, 
desestimulando os produtores rurais brasi-
leiros que, gradualmente, abandonaram ou 
reduziram o cultivo.

6 MIL QUILOS
Vinte variedades de alta performance foram 
apresentadas nos três dias presenciais do 2º 
Show Rural Coopavel de Inverno. Algumas 
com potencial de produtividade de 6 mil 
quilos por hectare, ou próximo de 250 sacas 
por alqueire.  “Quer dizer, temos tecnologia 
disponível que, com a aplicação de todas as 
orientações técnicas corretas, podem render 
quase o dobro da média argentina, que é de 
3,4 mil quilos por hectare. Temos, diante de 
variedades altamente produtivas e de novos 
conhecimentos de manejo, e com as condi-
ções oferecidas pelo Coopavel Mais Trigo, as 
melhores condições já vistas para cultivar e 
elevar a produção desse cereal no Oeste e Su-
doeste do Paraná”, ressalta Dilvo Grolli. 
(Foto: Divulgação)

2º Show Rural de Inverno
Dilvo Grolli festeja sucesso

DILVO GROLLI  -  “Não existe nada parecido com isso no Brasil, medidas que demonstram o quanto a nossa cooperativa confia no cresci-
mento dessa cultura”, afirma o presidente da Coopavel

ASSIS MARCOS GURGACZ ASSUME 
PRESIDÊNCIA DO PSD DE CASCAVEL E 
JÁ IMPRIME UM NOVO RITMO DE AÇÕES

Em reunião realizada 
com diretoria e filiados, 
ficou definida a presi-
dência do PSD de Cas-
cavel. O empresário e 
vice-presidente da ACIC, 
Assis Marcos Gurgacz 
assumiu a presidência 
no lugar de Jorge Lange 
e é quem vai reger a 
“orquestra sinfônica” 
da política partidária do 
PSD local.

ELEIÇÕES 2022
Visando o pleito eleitoral do próximo ano, a Executiva local do PSD 
trabalha no fortalecimento da Sigla para buscar nomes de Cascavel 
e Região na formação de uma chapa forte para disputa de cadeiras 
para Assembleia Legislativa e Câmara Federal.

GOVERNADOR
Vale lembrar que o PSD é a sigla do governador do Estado Ratinho 
Júnior. No entanto, mesmo tendo esta grande liderança no cargo 
maior do estado, o PSD de Cascavel não conseguiu eleger um verea-
dor sequer nas eleições municipais realizadas em 2020.

EXECUTIVA CASCAVELENSE
Nomes que compõem a Executiva do PSD de Cascavel:
Com Assis Marcos Gurgacz na presidência e os demais nomes que 
formam a Executiva do PSD de Cascavel são: Beto Guilherme, Dr. 
Herbes, Cordeiro, Ricardo Mion, Domingos Pascoal, Paulo Orso, 
SUCO e  André Gonçalves.RESUMO DA NOTÍCIA: temos a tecnologia disponível que, com a 

aplicação de todas as orientações técnicas corretas, podem render quase 
o dobro da média argentina, que é de 3,4 mil quilos por hectare.
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Como está se sentindo como a terceira 
mulher mais bonita do mundo?
Muito feliz em receber todos esses títulos e 
representar o Brasil. Na verdade, venho ga-
nhando concursos de beleza desde os sete 
anos, mas de relevância, o primeiro foi Miss 
Foz do Iguaçu, a minha cidade atual, o segun-
do foi o Miss Paraná, o terceiro foi Miss Brasil 
Globo em Brasília e o quarto foi The Miss Glo-
be, em Tirana, Capital da Albânia.

Esse DNA vem de família?
Comecei a participar de concurso de modelo 
com 7 anos, em Divinópolis-MG, e me apaixo-
nei por isso. Aos 18 anos, fui morar na Índia 
para trabalhar como modelo, era só trabalho 
dia e noite, mas mesmo assim era muito feliz. 
Voltei ao Brasil para cursar a faculdade, mas 
quando concluir os estudos pretendo viajar 
mais alguns anos como modelo internacional.

Conta com apoio da família?
Muito, graças a minha mãe que sempre foi 
muito rigorosa com tudo como alimentação 
e corpo. Lembro que na época eu tinha cerca 
de 11 ou 12 anos e ela já queria limitar choco-
late e salgadinhos. Quando era mais nova era 
um pouco mais complicado, mas com o pas-
sar do tempo, foi ficando mais fácil. Contudo 
minha genética acabou ajudando bastante, 
mas sempre que tenho um concurso de be-
leza me preparo muito, 3 ou 4 meses antes.

Isso te deu confiança para desfilar?
Sim. Sempre falo para as meninas sobre como 
é ganhar tantos títulos de beleza. Já venci oito 
concursos no Brasil, Paraguai, participei de 
outros e em vários outros países.

O que é preciso para ganhar um título?
Acima de tudo, ter autoconfiança, investir em 
você mesma, entrar na passarela segura do 
que quer, que no final dará tudo certo.

E quando ocorre a frustração? 
É preciso planejar cada passo, postura, de-
senvoltura, transmitir alegria e ainda assim, 
você pode perder numa simples resposta. 
Mas quem tem um sonho, deve persistir, não 
desanimar nunca. Porque o primeiro lugar, só 
uma consegue.

Com a sua experiência, o que faltou para 
vencer o Miss Globe Internacional?
Sinceramente, faltou apoio logístico. Fui so-
zinha para a Albânia disputar com 54 candi-
datas que contavam com toda a estrutura de 
equipe. Então, você pode avaliar o grau de 
dificuldades onde você está sendo avaliada 
24 horas por dia, com agenda super aperta-
da, compromissos a cada instante, visitas, en-
trevistas, fotos, ensaios e sem uma pessoa do 
lado para apoiar. Tinha que carregar minha 
bagagem, fazer minha maquiagem, cuidar da 
minha alimentação, segurança e isto me tirou 
meu foco, aflorou o nervosismo. Claro que fi-
quei feliz de chegar como terceira sucessora 
da mulher mais bonita do mundo. Busquei 
com toda força o primeiro lugar, assim como 
todas as vezes que concorri. 

O que dizer para as jovens que buscam 
um título de beleza?
É preciso ter persistência e se não vencer, 
concorrer de novo. Você pode observar o 
que a garota que ganhou fez, o que ela tinha 
de diferente e o porquê ganhou o título, se 
preparar para que o próximo seja o seu. Aqui-
lo que é um sonho não pode acabar assim. 
Fiquei em terceiro lugar e nem por isso vou 
deixar de participar de concursos de beleza. 

Essa sua análise, vale para todas as pessoas?
Sim. Sempre coloquei meus interesses em 
primeiro lugar. Morava no interior de Minas 
Gerais, aos 18 anos mudei para a Índia, que é 
totalmente diferente do Brasil. Já trabalhava 
como modelo no Brasil, e apesar das diferen-
ças, o jeito de desfilar e tudo mais, me sujeitei 
a isso. Depois voltei para o Brasil e vim morar 
em Foz do Iguaçu, comecei a estudar e tudo 
mudou, é só acreditar que você consegue.

Você cursa medicina, já sabe que área quer 
se especializar?
Dermatologia. Por isso deixei um pouco de 
lado minha carreira de modelo internacional, 
para estudar. Na Índia, já me preparava para 
o vestibular. Mas quando me formar quero 
continuar como modelo.
Como você convive com os assédios 
e sua vasta rede social?

Na rede social, quando comecei a trabalhar 
como modelo tinha 20 mil seguidores e hoje 
tenho 300 mil. No Tik Tok são 1 milhão e 300 
mil no Instagram. Os assédios, eu ignoro e 
passo por cima, não respondo. Essa é minha 
tática.

Fale de relacionamento e futuro?
Em 2 anos me formar, exercer a medicina, 
mas sempre ficar nessa área da beleza. Quem 
sabe ser jurada e sempre estar nesse ambien-
te que é maravilhoso. Sobre relacionamento, 
estou namorando. Passei alguns anos soltei-
ra, porque essa rotina realmente é muito cor-
rida. Mas pretendo noivar, casar e construir 
uma família.

Como você sente esta pandemia?
Muito triste com tudo o que estamos pas-
sando. Eu perdi um amigo de 28 anos para 
o Covid. Foi muito difícil e está sendo. Ainda 
bem que a vacinação chegou e tudo vai voltar 
ao normal.

Otimista ou realista?
Otimista, antes de acordar e até dormindo...
Gosta do belo ou do bonito? 
Dos dois, desde que sejam honestos.
Você joga ou deixa jogar?
Jogar o jogo bem jogado, faz bem.
Você canta ou ouve?
Ouço. Aliás, sou uma ouvinte atenta...
Você dá tiros ou deixar a bala passar?
Deixo passar. Mas bem longe... (risos)
Você olha ou gosta de ser olhada?
Gosto de ser olhada. E quem não gosta...
Quente ou frio?
Quente. Quentíssimo que é bom!!
Amor ou emoção?
Amor... amor... amor. Com amor se paga!!!

Sua mensagem aos nossos leitores?
Para as meninas, em especial as que desejam 
seguir essa carreira de modelo. Acreditem, 
dará certo. Explorem suas características. 
O importante é se preparar bastante, acredi-
tar em você, planejar e se preparar. Mesmo 
que tenham mulheres maravilhosas, quando 
se olhar no espelho pense: “eu sou a mais 
linda”.
Estou feliz, agradeço essa entrevista que é 
um privilégio ser capa da revista Nova Fase, 
e é uma honra muito grande poder falar um 
pouco sobre mim. Deixo um grande abraço 
ao Sr. Danilo Dávila, um beijo para mamãe, 
papai, ao Marcos Freire e a todos.

Thawany Faria
Reportagem: José Ivaldece Pereira e Marcos Freire - Fotos Arquivo

RESUMO: Sozinha na Albânia para disputar com 54 candidatas. Este é ape-
nas um detalhe da brasileira de Foz do Iguaçu, terceira mais bonita do mundo. 
Então, podemos avaliar quantas dificuldades para quem estava sendo ava-
liada 24 horas do dia. Vamos saber mais de Thawany Faria nesta entrevista/
exclusiva para revista Nova Fase.

Nossa Miss Brasil é 3ª mais linda 
da Miss Globo Internacional
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Com 100% de população ativa vacinada, a 
Prefeitura de Foz do Iguaçu, liberou o setor 
de eventos, que volta com a agenda cheia nas 
Três Fronteiras. Entre as atrações, Certames 
de Beleza como aliada na luta pela retomada 
do turismo e da economia. 
O jornalista, colunista social e promoter Mar-
co Antonio Freire, apresenta a sua agenda 
de concursos, e conta com parceiros de re-
nome internacional, como Danilo D’Ávila, um 
dos nomes mais tradicionais do segmento de 
Eventos de Beleza do Brasil.

OS CONCURSOS ESTÃO 
DIVIDIDOS EM DUAS VERTENTES

 As candidatas de Foz do Iguaçu, terão duas 
opções: Miss Foz do Iguaçu, ou Rainha de 
Turismo de Foz do Iguaçu. Os dois eventos 
acontecerão simultaneamente, e com trans-
missão online nas redes sociais da Foz em 
Destaque, no dia 02 de outubro, às 21h, no 
Wish Resort Golf Convention Foz do Iguaçu.

MISS FOZ DO IGUAÇU 2021
Este concurso é uma oportunidade para as 
candidatas que desejam brilhar nas passare-
las mundo afora. O título de Miss Foz do Igua-
çu 2021, vale vaga para o Miss Paraná Globo, 
concurso este que será realizado no mês de 
novembro em Foz do Iguaçu.

MISS PARANÁ GLOBO
A Miss Foz do Iguaçu ganhará a inscrição e 
poderá participar do Miss Paraná Globo, rea-
lizado por Danilo D'Avila, no dia 20 de novem-
bro, a partir das 21h, no Cataratas Thermas 
Resort & Convention.
Um excelente cartão de visita de nosso desti-
no, o resort é um diferencial oferecido pelos 
organizadores do concurso, e que encanta 
candidatas, organizadores e público com as 
suas muitas atrações, somadas às outras ma-
ravilhas do destino, Dentro do Recanto Cata-
ratas temos o Java Jiwa Spa, by B Well, que é 
um deleite de relaxamento e terapias energi-

zantes também para as candidatas, recebidas 
pela CEO da marca, Bernadette Mehl.

MISS BRASIL GLOBO 2021
A eleita pelo júri, vai representar o Paraná  no 
Miss Brasil Globo em Brasília.

THE MISS GLOBE 
A próxima etapa será o The Miss Globe, rea-
lizado em Tirana/Albânia, um dos mais tradi-
cionais concursos de beleza do mundo, com 
mais de 40 anos de tradição.

RAINHAS & PRINCESAS DO TURISMO
Já a outra vertente é formada por jovens que 
irão disputar os título de  Rainha de Turismo, 
que também acontece em âmbito local, re-
gional, nacional e internacional. 
Os objetivos deste evento, além da magistral 
tarefa de escolher a representante mais bela 
para o turismo de sua cidade, está de levar o 
turismo para mais próximo das comunidades, 
de trazer estas jovens para o meio turístico, 
através do evento, de campanhas envolvendo 
estas rainhas e princesas.
Uma característica unicamente possível a 
este evento por conta de nossa região trina-
cional, é possibilidade de poder escolher 3 
rainhas, de cidades e de países.
A primeira etapa este ano será realizada em 
Ciudad del Este/Paraguai. 

REINA DEL TURISMO CIUDAD DEL ESTE 2021
Este evento além de escolher a Rainha do Tu-
rismo da vizinha Ciudad del Este, tem a mis-
são também de apresentar o Festival das Ca-
taratas para nossa cidade vizinha, que será a 
vencedora. Patrícia Matto irá passar sua faixa 
e coroa de Reina del Turismo.

RAINHA DO TURISMO FOZ DO IGUAÇU 2021
Um dos maiores e melhores resorts da Amé-
rica do Sul, segundo premiação recebida, o 
Wish Foz do Iguaçu se prepara para um gran-
de espetáculo de glamour e beleza, o Rainha 

do Turismo de Foz do Iguaçu, evento que este 
ano acontece com a Miss Foz do Iguaçu.

REINA DEL TURISMO PUERTO IGUAZÚ 2021
Em Puerto Iguazú/Argentina, onde um júri 
especialmente escolhido entre autoridades, 
sociedade e agentes do turismo elegem tam-
bém a Rainha do Turismo Puerto Iguazú 2021.

RAINHA/REINA DO TURISMO 
TRINACIONAL Y INTERNACIONAL

Para finalizar o Certames de Beleza de 2021, 
no dia 03 de dezembro, durante o Festival das 
Cataratas, será a vez da escolha de quem vai 
desfilar por um ano inteiro, com a faixa de 
Rainha do Turismo Internacional 2021.
Após a etapa inicial, da eleição das reinas das 
cidades que compõem a região trinacional, 
chega a hora de elegermos a Rainha das Rai-
nhas, em evento em que as vencedoras de 
cada país disputam entre si o título de Rainha 
do Turismo Trinacional. 
Este ano, o concurso vai ainda mais longe, e 
junto com organização do Festival das Cata-
ratas que estará enviando carta-convites aos 
participantes do evento para que inscrevam 
suas rainhas, teremos o Rainha do Turismo 
Internacional, aberto a representantes de tu-
rismo de todo o mundo. 
Pelo segundo ano este concurso é realizado 
como parte da programação do festival de 
turismo.
“A grande final do Rainha do Turismo, mais 
uma vez acontece dentro do festival, e rece-
be candidatas de várias partes, disputando 
o título de Rainha do Turismo Internacional, 
evento que estreia no portfólio da Certames”, 
comenta Marco Freire.

FESTIVAL DAS CATARATAS
O concurso Rainha do Turismo, também é 
uma ferramenta de divulgação junto ao tra-
de e a comunidade, uma vez que faz parte da 
programação do Festival das Cataratas, um 
dos maiores eventos da América Latina.

Certames de beleza em Foz do Iguaçu, Ciudad del 
Este e Puerto Iguazu, retornam os eventos sociais

BELEZA NA FRONTEIRA

IMPORTANTE:
As brasileiras vencedoras ganharão o direi-
to de participarem do concurso Brasiltur, de 
Danilo D´Avila, de nível nacional. E depois, 
vem o The Miss Tourism Planet, em Atenas, 
na Grécia.
 

FAMA & GLÓRIA
Em 2019, a iguaçuense Thawany Faria, que 
estuda medicina em Ciudad del Este, trilhou 
este caminho de fama e, após vencer o Miss 
Foz do Iguaçu 2019, firmou os pés nas passa-
relas e venceu o Miss Paraná e ainda trouxe 
para Foz do Iguaçu o título de Miss Brasil Glo-
bo 2019, concurso realizado em Brasília.
Mesmo com o advento da pandemia, a Miss 
Brasil Thawany Faria, embarcou para Tirana, 
para disputar o título da mais linda do mun-
do, no The Miss Globe, que representou toda 
beleza e garra da mulher brasileira.
Na bagagem trouxe o título de Terceira Su-
cessora ao The Miss Globe, ficando como a 
4ª mulher mais linda do mundo, um título 
inédito para a região Oeste do Paraná.
Com tantos eventos nacionais e internacio-
nais, os concursos possibilitam a oportuni-
dade de o Destino Iguaçu estar nos grandes 
centros mundiais, gerando intensa audiên-
cia através das transmissões online. 
“Só em nossa região, ao todo serão cinco con-
cursos de beleza agitando a comunidade. As 
candidatas terão intensa agenda e poderão 
desfrutar de alguns atrativos da região Tri-
nacional, de hotéis e ainda ganhar prêmios 
e fama. 

As candidatas também vão participar de ses-
sões de fotos, e mais uma série de atividades 
envolvendo a comunidade e o trade turístico”, 
informa Marco Freire.

PRÉ-REQUISITOS
Para participar dos concursos, alguns pré-re-
quisitos são exigidos como: maiores de 17 e 
com menos de 28 anos, altura mínima 1,60, 
solteira e sem filho. A organização do evento 
se reserva no direito de aceitar ou não as pre-
tensas candidatas, de acordo com critérios 
pré-estabelecidos nos regulamentos de cada 
concurso, da motivação e simbologia que os 
títulos trazem neles inseridos, como símbolos 
municipais e que representam a nossa comu-
nidade, sua tradição e pujança econômica, 
que é o turismo.

APOIO INSTITUCIONAL
Sec/Turismo/Foz do Iguaçu
Fundação Cultural/Foz do Iguaçu
Instituto Visit Iguassu
SindHotéis/Foz do Iguaçu
ACIFI Ass. Com. e Ind. de Foz do Iguçu
Festival das Cataratas
SENATUR – Sec/turismo/Paraguai
ASHOTEL  - Ass/Hotelera Y Gastronómica de 
Alto Paraná - Paraguai
Ciudad del Este y Región Convention & Visi-
tors Bureau
Camara Com/Ind/Ciuda del Este
Camara Técnica de Turismo/Ciudad del Este
ITUREM - Ente Mun/Tur/Puerto Iguazu -AR
ABIH - Associaçãp Brasileira de Hotéis.

APOIO LOGÍSTICO
Festival das Cataratas
Recanto Cataratas Thermas Resort Spa & 
Convention Hotéis
Wish Foz do Iguaçu
Java Jiwa Spa-B Well
Revista Nova Fase

MAIS INFORMAÇÕES:
https://certamesdebeleza.blogspot.com//
https://www.facebook.com/certamesdebeleza/
https://www.instagram.com/certamesdebeleza/
WhatsApp: +55 45 99818-9829

ASSESSORIA/IMPRENSA
Silvana Canal Marketing & Assessorias
Whatsapp: 45 99971 8013

Eventos com glamour, classe e elegância
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Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR) 
conquistou o prêmio World Summit Awards 
(WSA) edição 2021, etapa nacional, na cate-
goria Assentamentos Inteligentes e Urbaniza-
ção, com o projeto “Plataforma MoVe”, solu-
ção de compartilhamento e monitoramento 
de veículos elétricos.
O anúncio da premiação ocorreu online e ao 
vivo, durante a realização da Digitalks Expo 
2021, o principal evento de negócios da eco-
nomia digital e tecnologia.
O WSA é uma premiação global com o intuito 
de selecionar e promover os melhores e mais 
inovadores conteúdos digitais do mundo, va-
lorizando a relevância em relação ao contexto 
em que foi criado, bem como a contribuição a 
inclusão e acessibilidade digitais.
No Brasil, o prêmio dá visibilidade aos pro-
jetos mais inovadores, criativos, inclusivos e 
com maior impacto social que ofereçam so-
luções para os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) das Nações Unidas. 
Para o diretor superintendente do Parque 
Tecnológico Itaipu (PTI-BR), general Eduardo 
Garrido, o prêmio representa um reconheci-
mento importante do trabalho realizado pela 
equipe e consagra o projeto que vem tra-
zendo grandes benefícios em prol do desen-
volvimento social e da preservação do meio 
ambiente.
“Receber o prêmio para inovações tecnológi-
cas da WSA é motivo de orgulho para o Par-
que Tecnológico. Por trás de cada 
conquista existe muito trabalho, 
pesquisa, empenho das equipes e 
inovação que resultam em desen-
volvimento e novos negócios para 
o progresso e bem-estar da socie-
dade, especialmente nessa área 
tão importante que é a mobilida-
de elétrica, tendo em vista uma 
questão que envolve o mundo 
moderno, que é a locomoção. O 

crescimento da população nos grandes cen-
tros urbanos trouxe um aumento expressivo 
do número de veículos, e pior, veículos a base 
de combustão”, afirma.

PLATAFORMA MOVE
A Plataforma de Mobilidade Veicular (MoVE), 
que agora irá representar o Brasil pela cate-
goria vencedora na etapa global do prêmio 
WSA, é um projeto-piloto pioneiro de com-
partilhamento de veículos elétricos para fro-
tas públicas para a realização de atividades 
diárias de logística urbana, monitoramento 
da segurança pública, assistência ao turista e 
transporte de mercadorias.
Dentro do contexto da economia comparti-
lhada, a solução contribui para a mobilidade 
urbana, já que tem o potencial de reduzir a 
frota de veículos e diminuir a emissão de ga-
ses poluentes no ambiente.
O sistema, desenvolvido em parceria entre o 
PTI-BR e a Itaipu Binacional, permite reservar 
os veículos a distância, acompanhar a loca-
lização dos ativos, monitorar a velocidade, 
a autonomia do carro, motoristas, as rotas 
percorridas, estimar a quantidade de CO2 
que deixou de ser emitida, além de outras 
informações.
Desde que a solução foi implantada, em 
2018, mais de 12 toneladas de CO2 deixaram 
de ser emitidas através de mais aproximada-
mente 62 mil quilômetros rodados através da 

frota elétrica. Além da área da hidrelétrica da 
Itaipu Binacional, o projeto MoVE também 
está disponível nas Cidades de Brasília (DF) e 
Curitiba (PR) através de parcerias realizadas 
ao longo da implantação da solução.
Atualmente, o projeto tem sido conduzido 
pelo Centro de Competências de Tecnologias 
Abertas e IoT, que em pouco mais de um ano, 
conseguiu expandir a solução para diferentes 
modelos de veículos, além de estar traba-
lhando em soluções de gestão de frotas para 
aplicações movidas a combustão.

SOBRE O WSA
O WSA nasceu com o objetivo de reforçar a 
mensagem de que as tecnologias da informa-
ção e comunicação são indispensáveis para o 
desenvolvimento, seja no plano pessoal, na-
cional ou global. 
A competição global é resultado de seleções 
nacionais, envolvendo mais de 180 países, 
que, em concursos locais, selecionam as me-
lhores práticas e os melhores projetos em 
oito categorias: Governo e Participação Cida-
dã, Saúde e Bem-estar, Aprendizagem e Edu-
cação, Meio Ambiente e Energia Verde, Cul-
tura e Turismo, Assentamentos Inteligentes e 
Urbanização, Negócios e Comércio e Inclusão 
e Empoderamento.
O WSA teve início em 2003, em Genebra, no 
âmbito da cúpula das Nações Unidas sobre 
a Sociedade da Informação (WSIS – World 

Summit on the Information So-
ciety) e vem sendo realizado a 
cada dois anos, sendo coordena-
do pelo Centro Internacional de 
Novas Mídias (ICNM – Interna-
tional Center for New Media), de 
Salzburg, Áustria. Nos 18 anos de 
existência do WSA, já foram pre-
miados mais de 700 projetos, vin-
dos do mundo todo.

Parque Tecnológico Itaipu conquista 
prêmio de inovação World Summit Award

INOVAÇÃO

A revista Forbes divulgou a lista dos maiores 
bilionários brasileiros em 2021. O cofunda-
dor do Facebook, Eduardo Saverin, lidera o 
ranking, após a morte do banqueiro Joseph 
Safra, do banco Safra. Com 39 anos, Saverin é 
a pessoa mais jovem da lista. 
No total, o Brasil tem 315 bilionários. Se-
gundo a Forbes, o ranking registrou número 
recorde de novos bilionários: são 42 a mais 
do que em 2020, mesmo com os impactos 
da pandemia do coronavírus no Brasil. O pa-
trimônio dos bilionários, juntos, é de R$ 1,9 
trilhão neste ano.
Os valores foram impulsionados pelo forte in-
vestimento estrangeiro na Bolsa, que somou 
R$ 48 bilhões no primeiro semestre do ano. A 
Forbes diz que o "vigor" impactou o patrimô-
nio dos acionistas.
 Saverin lidera a lista de bilionários graças à 
disparada de ações do Facebook. Em um ano, 
os papéis na Nasdaq, uma das Bolsas de Valo-
res de Nova York, se valorizam cerca de 40%. 
Em junho deste ano, o Facebook ultrapassou 
a histórica marca de US$ 1 trilhão em valor 
de mercado.
A lista de bilionários da Forbes usa o resulta-
do das Bolsas de Valores como principal fonte 
de informação. "Além de serem de acesso 
público, os dados de Bolsa são oficiais e confi-

áveis, detalhando as participações acionárias 
nas empresas listadas", explica a revista. 
A apuração de patrimônio dos brasileiros foi 
feita considerando resultados do primeiro se-
mestre de 2021, ou seja, 30 de junho. 
Com pouca diversidade, a lista da Forbes tem, 
entre os dez maiores bilionários brasileiros, 
apenas pessoas brancas e uma única mulher, 
a viúva de Joseph Safra, Vicky Sarfati Safra.
Com pouca diversidade, a lista da Forbes tem, 
entre os dez maiores bilionários brasileiros, 
apenas pessoas brancas e uma única mulher, 
a viúva de Joseph Safra, Vicky Sarfati Safra. 
A Forbes brasileira coloca na nona posição Ja-
cob Safra, um dos herdeiros do banco Safra. 
Mas, segundo a Forbes norte-americana, ele 
compartilha a posição e a fortuna com seus 
irmãos David, Alberto e Esther. 

VEJA O RANKING:
1º - Eduardo Luiz Saverin Idade: 39 anos Pa-
trimônio: R$ 97,5 bilhões Origem da fortuna: 
Facebook 
2º - Jorge Paulo Lemann Idade: 81 anos Pa-
trimônio: R$ 96,5 bilhões Origem da fortuna: 
Ambev, Banco Garantia 
3º - Marcel Herrmann Telles Idade: 71 anos 
Patrimônio: R$ 64,5 bilhões Origem da fortu-

na: Ambev, Banco Garantia 
4º - Carlos Alberto da Veiga Sicupira e família 
Idade: 71 anos Patrimônio: R$ 49,5 bilhões 
Origem da fortuna: Ambev, Banco Garantia 
5º - Rubens Ometto Silveira Mello Idade: 71 
anos Patrimônio: R$ 46 bilhões Origem da 
fortuna: Cosan 
6º - André Santos Esteves Idade: 52 anos Pa-
trimônio: R$ 39,5 bilhões Origem da fortuna: 
Banco BTG Pactual 
7º - Vicky Sarfati Safra Idade: 68 anos Patrimô-
nio: R$ 37 bilhões Origem da fortuna: Banco 
Safra 
8º - Alexandre Behring da Costa Idade: 54 
anos Patrimônio: R$ 36,5 bilhões Origem da 
fortuna: 3G Capital 
9º - Jacob, Esther, Alberto e David Safra Idade: 
45, 43, 41 e 36 anos Patrimônio: R$ 35,5 bi-
lhões Origem da fortuna: Banco Safra 
10º - Alceu Elias Feldmann Idade: 71 anos Pa-
trimônio: R$ 30,5 bilhões Origem da fortuna: 
Fertipar.

Cofundador do Facebook é 
maior bilionário brasileiro

veja lista da Forbes

Eduardo Saverin
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Não há dúvida que a empresa que investe 
em projetos sociais tem, por si só, um dife-
rencial no seu mercado de atuação, seja por 
contribuir socialmente à dignidade de vida da 
sociedade em que está integrada, seja por-
que as pessoas tendem a se aproximar e criar 
vínculos com marcas que tenham propósitos, 
costumes e crenças semelhantes às suas.

Quero trazer a vocês alguns números e in-
formações destacadas no Relatório BISC 
– Benchmarking do Investimento Social Cor-
porativo, publicação anual da organização 
Comunitas, no ano de 2019:
- o principal motivo pelo qual as empesas in-
vestem em projetos sociais é a construção de 
relacionamento com a comunidade;
- foram entrevistadas 254 empresas e 17 ins-
titutos e fundações e, dessas, 75% das em-
presas e 63% dos institutos 
destinaram mais de 50% dos 
seus investimentos para pro-
jetos sociais;
Em uma escala de 0 a 10, as 
empresas e institutos e fun-
dações entrevistadas assim 
entenderam a importância de 
investir em projetos sociais 
como vantagem competitiva:
– Construção de relaciona-
mento com a comunidade 
(9,3)
– Estratégia de negócio (9,0)
– Imperativo moral/a coisa 
certa a fazer (8,8)

DIREITOS &

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

DEVERESDEVERES

– Imagem de reputação da empresa (8,5)
– Regulamento interno (7,5)
– Demanda de funcionários por investimen-
tos sociais (5,7)
– Vantagem competitiva (5,4)
– Pressões das partes interessadas (4,8)

Além disso, vieram à tona as 6 (seis) princi-
pais vantagens diretas advindas desse tipo de 
investimento:
– Alinhamento aos negócios
– Melhoria da imagem
– Colaboradores mais motivados
– Diferencial competitivo no mercado
– Proximidade com a comunidade onde atua
– Ampliação do diálogo com o governo

O relatório BISC também mostra que, na opi-

nião dos gestores, as motivações para parti-
cipação em programas de voluntariado são: 
gratificação pessoal (85%) e crença na causa 
e apoio da empresa (77%).

Por fim, quero destacar um estudo da Union 
+ Webster International, especializada em 
diagnósticos sobre marcas e hábitos de con-
sumo, que trouxe um resultado bastante ex-
pressivo: os brasileiros são os consumidores 
mais conscientes do mundo. Para 87% dos 
brasileiros pesquisados (muito superior à 
média mundial que é de 77%), há uma preva-
lência por comprar produtos ou serviços de 
empresas com responsabilidade social reco-
nhecida. 
Além de todas as vantagens aqui expostas, 
vale lembrar que as empresas que inves-
tem nesses projetos tem incentivos fiscais 

nos chamados investi-
mentos sociais, que são 
autorizações previstas na 
legislação brasileira para 
que empresas e pessoas 
físicas destinem parte do 
imposto devido a proje-
tos aprovados por alguma 
instância governamental. 
Assim, é possível investir 
em certos projetos sociais 
sem custos extras e ainda 
obtendo todos os benefí-
cios que essas ações tra-
zem.

Quer vantagem 
competitiva para 

a sua empresa? 
INVISTA EM PROJETOS SOCIAIS
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TENDÊNCIAS
PRIMAVERA/VERÃO 2022  

ELAS

A nova temporada dos desfiles já começaram, como o  NYFW ( New York Fashion 
Week) que abriu a temporada dos desfiles presenciais no início de Setembro, 
com grandes nomes de estilistas renomados como Carolina Herrera que está 
comemorando 40 anos de sua grife, trouxe inspiração da Coleção Verão/1983. 
Além de outros nomes conhecidos como Michael Kors, Coach, Tom Ford.
As tendências não demoram para chegar nas vitrines Primavera/Verão 2022, 
com muitas cores, estampas, modelagens flúidas, descontruídas, que se tra-
duzem em uma mensagem coletiva por um futuro melhor, e mais brilhante, 
depois de uma pandemia, sentimos a necessidade de nos vestir com mais liber-
dade, com mais autenticidade, buscando cada vez mais a sua individualidade, 
como protagonistas de suas próprias histórias. 
Em meio ao tradicional Preto e Branco, em pós enormes, listras coloridas,  mis-
turam-se cores vibrantes, e iluminadas como o Neom, que refletem em uma 
Primavera Brilhante, e radiante, de muita alegria, dinamismo e criatividade 
como o pink, azul turquesa, amarelo, verde lima.  
Combinações inusitadas de cores análogas também vão fazer parte dessa es-
tação, como vermelho e pink, azul com verde, e laranja com rosa. Para quem 
não faz parte desse Estilo ousado, e irreverente, pode aderir a essa tendência 
através dos calçados, bolsas e acessórios para complementar os seus looks. 
O glamour dessa estação fica por conta dos tecidos tecnológicos, metálicos, 
cintilantes, brilhantes, acetinados, lembrando as disco vibe dos anos 80´s. 
Por outro lado, vamos encontrar a busca pela segurança e resgate da confian-
ça, na natureza e no conforto com tecidos rústicos, e naturais, como o linho, 
a viscose, o algodão, o tencel, serão encontrados nas roupas do dia a dia, tra-
zendo leveza e mobilidade, com a valorização pelos materiais artesanais, palha, 
madeira, crochês em detalhes, bolsas, e acessórios. 
O looks comfis vão continuar fazendo parte da nossa rotina, com modelos um 
pouco mais amplos e soltos ao corpo, trazendo leveza e flexibilidade no movi-
mento, como os camisãos, chemises, túnicas e vestidos. 
Não podemos deixar de falar das estampas florais, grandes e miúdas, como as 
Liberty, que remetem ao estilo romântico, ao feminino, e a delicadeza. Também 
vamos encontrar as listras em diversas cores, e tamanhos, que são atemporais 
e sempre estão presente nas coleções. 

CAFÉ &

Julia Inomata
juliainomata@hotmail.com

Consultora de imagem e estilo

@cafe_elas
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TURISMO & DESTAQUES
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Blog Turismo por Cristina Lira

cristinaliraturismo

SANTA CRUZ  - desponta no turismo 
religioso do Rio Grande do Norte
Além do sol e mar, o Rio Grande do Norte despon-
ta no turismo cultural, histórico e religioso. 
Santa Cruz, município a cerca de 110 km da 
capital, Natal, no Rio Grande do Norte, há 
10 anos consolidou-se como um destino de 
turismo religioso, desde que foi construido o 
monumento de Santa Rita de Cássia, sendo 
na época, o maior monumento da imagem 
católica no mundo. Em agosto, recebeu a visi-
ta oficial do secretário de turismo de Apareci-
da (SP), João Gilberto Oliveira, que foi recebi-
do pelo prefeito da cidade, Ivanildo Ferreira, 
pela secretária de Desenvolvimento Econôm-
ico e Turismo, Marcela Pessoa, padre Vicente 
Fernandes e staff em pleno sábado na sala 
de reuniões da prefeitura. A visita de corte-
sia, serviu para que um elo fosse ligado en-
tre ambos os municípios religiosos , para que 
experiências sejam trocadas com a retomada 
do turismo, um elo importante no cenário 
nacional e internacional. Na visita, foram 
apresentados vídeos de ambas as cidades. 
Foi a segunda visita do João Gilberto à Santa 
Cruz. A primeira visita foi em maio de 2017. O 
atual secretário foi funcionário do Santuário 
Nossa Senhora de Aparecida por 14 anos é o 
idealizador e promotor da Romaria Nacional 
dos Profissionais do turismo à Aparecida, que 

O secretário de turismo de Aparecida (SP), João Gilberto 
Oliveira no gabinete do prefeito de Santa Cruz (RN), Ivanil-

do Ferreira e o padre Vicente Fernandes Neto

O secretário de turismo de Aparecida (SP), João Gilberto 
Oliveira no gabinete do prefeito de Santa Cruz (RN), 
Ivanildo Ferreira e o padre Vicente Fernandes

acontece em novembro e recebe palestrantes 
e participantes do Brasil.
O prefeito Ivanildo Ferreira salientou a im-
portância deste diálogo entre duas cidades 
importantes do turismo religioso. "Juntos 
vamos construir parcerias", disse o prefeito. 
O secretário Gilberto Oliveira, na ocasião, 
convidou o municipio para fazer parte do Ro-
teiro da Fé e convocou a todos para estreitar 
relacionamento e parcerias. Após a reunião 
calorosa, com direito a um lanche, seguiram 
depois para uma visita técnica aos principais 
atrativos turisticos de Santa Cruz, como o 
complexo Cultural Santá, funcionando num 
prédio histórico, bem no centro da cidade, en-
contra-se por lá artesanatos dos mais variados, 
bordados feitos por artesãos locais e vendidos.
Outra visita foi ao Monumento a imagem de 
Santa Rita de Cássia. Fomos acompanhados 
todo o tempo pela secretária de turismo, 
Marcela Pessoa , equipe de tv da comuni-
cação e do staff da prefeitura. Visitamos a 
estação de embarque do teleférico, que de-
verá começar a operar no próximo ano, o 
complexto cultural Santá, a Igreja Santa Rita 
de Cássia e o complexo turístico e religioso de 
Santa Rita de Cássia.
Visitei pela primeira vez a cidade de Santa 

Cruz, no dia 21 de agosto de 2021, acompanhando 
o amigo secretário de turismo de Aparecida(SP), 
João Gilberto Oliveira para uma visita oficial. O 
transfer foi com a Potiguar Turismo, com o guia 
Artur. Gratidão!

MAIS SOBRE SANTA CRUZ
O município de Santa Cruz fica localizado na região 
do Trairi, no Agreste Potiguar, a cerca de 110 km 
de Natal (capital do Rio Grande do Norte). Com 
uma população de 40 mil habitantes, a cidade 
tem a maior estátua católica do mundo, Santa 
Rita de Cássia, com 56 metros de altura, no 
Santuário de Santa Rita de Cássia.
A fundação de Santa Cruz remonta ao início 
do século XIX, quando a data de fundação 
é referenciada pela construção da primeira 
capela de Santa Rita de Cássia, em 1825. A 
Paróquia foi criada em 1835, considerado um 
marco histórico da cidade. Só em 1876 foi 
desmembrada do município de São José de 
Mipibu, sendo emancipado com nome Vila 
do Trairi.

A FORÇA UNIVERSITÁRIA E ECONÔMICA
Santa Cruz é uma cidade polo que é referên-
cia para pelo menos cerca de 15 cidades, 

sendo a sede regional de muitos serviços estadu-
ais, como educação (7ª Direc), saúde (V URSAP) e 
outros órgãos e instituições. A cidade também é 
um polo universitário, com o campus de Saúde da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
a Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, 
FACISA/UFRN. Além deste campus, conta 
com uma unidade do Instituto Federal do Rio 
Grande do Norte, o IFRN, com cursos da área 
de tecnologia, licenciaturas e ciências exa-
tas e da natureza. Nos anos 1980, a cidade 
também experimentou a vida universitária, 
com o Campus de Caiçarinha, localizado na 
zona rural da cidade, que foi a primeira ex-
periência de expansão de ensino superior 
na região. No início dos anos 1990, essa ex-
periência veio ao fim com o descaso do poder 
público.
O município também tem como um dos pi-
lares do seu desenvolvimento o comércio. 
Isso é representado pela presença de quatro 
agências bancárias, além da presença de 
redes comerciais de grande porte e alcance 
nacional.
Essa referência de Santa Cruz numa posição ge-
ográfica que fica no caminho dos acessos para o 
sertão, pelo Seridó, e para o estado da Paraíba, 
pela Serra de Cuité, fica mais evidente quando 
a cidade foi a chave geral da energia elétrica do 
Rio Grande do Norte, ainda nos anos de 1960. A 
primeira linha de transmissão, inaugurada em 
2 de abril de 1963, em Santa Cruz, teve a 
presença do presidente João Goulart.

ÁGUA PARA TODOS
Mas a força do comércio e das universidades 
não seriam tão potenciais sem a presença de 
um bem tão precioso como a água. Com a 
demanda populacional crescente, a necessi-
dade por abastecimento d’água de qualidade 
passou a ser uma urgência na sociedade 
local, além das longas estiagens do nosso 
semiárido.
A luta por adutoras, iniciada pelo Monsenhor 
Expedito Sobral, da Paróquia de São Paulo 
Apóstolo, em São Paulo do Potengi, na região 
do Potengi, motivou e mobilizou a sociedade 
civil daquela região, e os “ecos dessa luta” 
chegaram a região do Trairi. Em Santa Cruz, 

o Monsenhor Raimundo Gomes Barbosa, 
pároco da Paróquia de Santa Rita de Cássia 
é quem vai liderar a luta por água na região. 
Isso é consolidado em 1998, quando a adu-
tora chega nas regiões do Agreste Potiguar 
e carrega o nome do Monsenhor Expedito. 
A adutora sai da Lagoa do Bonfim, em Nísia 
Floresta.

A FORÇA DA FÉ
Desde o início de sua história foi o principal 
ponto de fé para a região, com a forte de-
voção a Santa Rita de Cássia, padroeira da 
paróquia, que herdou essa veneração pela 
santa italiana a partir das filhas de um dos 
fundadores da cidade, quando doou uma imagem 
para a capela primitiva daquele povoamento 
que começava a se formar às margens do Rio 
Trairi.
No século seguinte, a devoção só aumentou e 
durante muitas décadas foi a primeira e única 
paróquia dedicada a Santa Rita, e se tornou 
um ponto de referência para a fé católica po-
tiguar, isso quando se falava das festividades 
da padroeira. Em 2006, o ex-prefeito do mu-
nicípio, Tomba Farias, idealizou um projeto 
para revitalizar o antigo cruzeiro, localiza-
do em um monte na margem direita do Rio 
Trairi, conhecido ao longo das décadas como 
Monte Carmelo.
Antes projetado um letreiro com o nome da 
cidade, meses depois um projeto de construção 
de uma grandiosa estátua de Santa Rita de 
Cássia no alto daquela elevação impression-
ou toda a sociedade potiguar. O projeto final 
era uma imagem em concreto com 6 metros 
de pedestal, 42 metros de estátua e 8 metros 
de resplendor (algo semelhante a uma auréo-
la ou coroa), totalizando 56 metros de altura, 
sendo o maior monumento das Américas e 
maior estátua católica do mundo.
As obras foram iniciadas em junho de 2008 
e o complexo turístico e religioso foi inau-
gurado em 26 de junho de 2010. O espaço 
reúne capelas, loja de artigos religiosos, res-
taurante, mirantes, gruta de Nossa Senhora, 
muitos espaços para oração e peregrinação 
e uma grande praça diante da estátua, que 
recebem grandes romarias. Os grandes en-

contros desses romeiros acontecem em três 
momentos do ano: Festa de Santa Rita de 
Cássia, de 13 a 22 de maio; Romaria Maria-
na, dedicada a Nossa Senhora do Carmo, a 
primeira padroeira do monte, no primeiro 
domingo após a festa da Virgem do Carmo 
(16 de julho); Romaria da Gratidão, em 12 de 
outubro, comemorando a data em que a Ar-
quidiocese de Natal conferiu ao complexo o 
título de Santuário Católico, no ano de 2009.

PROJETOS FUTUROS
Em implantação, o município de Santa Cruz 
espera para o próximo ano a conclusão do 
Teleférico que vai ligar a Igreja Matriz de 
Santa Rita até o Santuário, no alto do Monte 
Carmelo. Com cerca de 800 metros de distân-
cia e um desnível de 85 metros, os visitantes 
terão mais um equipamento turístico para 
usufruir nos próximos anos. O orçamento 
para esta obra já ultrapassa os R$ 12 milhões, 
com recursos do Ministério do Turismo.
O projeto foi idealizado em 2012, pelo ex-pre-
feito e atual deputado estadual, Tomba Farias, 
lançado por sua esposa, a ex-prefeita Fernan-
da Costa. Em 2014, a estação de embarque 
(Estação da Igreja Matriz) foi concluída, e em 
2020, foram entregues os equipamentos, 
peças e os bondinhos, produzidos na Suíça, 
após concorrência internacional.
Os próximos passos são a construção das 
torres de sustentação e a estação motriz (Es-
tação do Santuário ou de Desembarque), pre-
vistos para o final de 2022.

MAIS PROJETOS INOVADORES
Além do teleférico, o Santuário vai receber no 
caminho do seu acesso 15 praças que fazem 
referência a Via Sacra, sendo um ponto para 
novas peregrinações, principalmente na Se-
mana Santa. As obras devem começar neste 
ano de 2021.
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Grupo Recanto Cataratas mostra seu novo empreendimento hoteleiro, 
com 224 apartamentos, ao lado do já consolidado Resort Thermal

RECANTO CATARATAS 
COLLECTION 

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

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

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