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plantadas
em  nossas áreas

PROTEGIDAS

A nossa energia
refloresta o Brasil
de hoje e de amanhã.
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Bolsonaro destacou protagonismo da 
Itaipu para a segurança energética, 

integração e desenvolvimento

ITAIPU BINACIONAL

O presidente Jair 
Bolsonaro parti-
cipou, na manhã 
de terça-feira, dia 
(22), da cerimônia de posse do novo diretor-
-geral brasileiro da Itaipu Binacional, almiran-
te Anatalício Risden Junior. Risden, que era di-
retor financeiro executivo de Itaipu, substitui 
o general João Francisco Ferreira, que pediu 
exoneração do cargo.
A solenidade reuniu dezenas de autoridades, 
entre elas, os ministros de Relações Exterio-
res, Carlos França; de Minas e Energia, almi-
rante Bento Albuquerque; o ministro-chefe 
da Casa Civil, Ciro Nogueira; a ministra da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tere-
za Cristina; e o vice-governador do Paraná, 
Darci Piana, que representou o governador 
Carlos Massa Ratinho Junior. Também esti-
veram presentes o diretor-geral paraguaio de 

Itaipu, Manuel Ma-
ria Caceres Cardozo, 
além de conselheiros 
da binacional.

Em discurso, Risden destacou a importância 
da Hidrelétrica de Itaipu nas áreas de ener-
gia, diplomacia, social e ambiental. “[Na] 
geração de energia, visto ser a líder mundial 
em geração acumulada, suprindo parte das 
demandas brasileiras e quase a totalidade 
das demandas do Paraguai. [Na] diplomacia, 
pois seu nascimento, advindo de uma ques-
tão diplomática entre os dois países, fortale-
ceu a amizade e o respeito fronteiriço. Social, 
com o desenvolvimento das cidades lindeiras 
[limítrofes] e as áreas de influência por meio 
das obras estruturantes, dos royalties e inves-
timentos em projetos sociais. E ambiental, 
visto ser reconhecida como exemplo de co-
operação e parceria binacional para o desen-

PRESIDENTE BOLSONARO 
dá posse ao Almirante RISDEN

volvimento sustentável, desde o início da sua 
construção, nos idos de 1970.”

USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU
O ministro de Minas e Energia, Bento Albu-
querque, lembrou que Itaipu Binacional é 
fruto de uma engenharia diplomática singu-
lar e ressaltou a importância de a cerimônia 
de posse ter sido no Itamaraty. “A diplomacia 
tem estado presente no funcionamento e na 
administração de Itaipu. E estará novamente 
em evidência em 2023, quando os aspectos 
financeiros do tratado serão revisitados, de-
corridos 50 anos da sua entrada em vigor”, 
disse o ministro.
Segundo Albuquerque, a revisão ocorrerá 
em contexto positivo, graças aos esforços 
feitos ao longo de meio século, para garantir 
a quitação das dívidas relativas à construção 
do empreendimento, dentro do prazo origi-
nalmente planejado pelos seus idealizado-
res. “Brasil e Paraguai se beneficiarão, pela 
primeira vez, da geração de energia de Itaipu 
sem o pagamento de custos, que já represen-
taram mais da metade do preço da energia 
dessa empresa”, acrescentou o ministro.
O chanceler Carlos França enfatizou que, com 

Também participaram da cerimônia de posse, realizada no 
Palácio do Itamaraty, os ministros das Relações Exteriores, 
Carlos França, e de Minas e Energia, Bento Albuquerque.

Tratado de criação da usina bi-
nacional será revisto em 2023

Editoria NACIONAL - Por Marieta Cazarré  - Repórter da Agência Brasil - Brasília  / Fotos: Isac Nóbrega / PR

PRESIDENTE BOLSONARO em diálogo direto com o Almirante Anatalício Risden Junior, novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional

ALMIRANTE  Anatalício Risden Junior, novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional

Itaipu, o Brasil e o Paraguai tornaram-se par-
ceiros incontornáveis e preferenciais. “A usina 
representou um dos principais investimentos 
em nossa soberania e segurança energética, 
ainda mais nos anos 1970, em que o rápido 
crescimento da economia nacional via-se 
ameaçado pela elevação súbita dos preços do 
petróleo. Entre os anos 1990 e 2000, Itaipu 
chegou a prover cerca de um quarto de toda 
a energia elétrica consumida no Brasil e re-
presenta, ainda hoje, cerca de 10% da nossa 
matriz de consumo.”
Bolsonaro ressaltou que, além de gerar obras 
na região, como a Ponte da Integração, que 
deve ser entregue ainda neste ano, Itaipu 
pode gerar novo impulso de desenvolvimen-
to nas áreas de fronteira, inclusive na Argen-
tina, e possibilitar, futuramente, conexão com 
o Chile e a Bolívia.

BIOGRAFIA
O almirante Anatalício Risden Júnior é bacha-
rel em ciências navais, com especialização em 
intendência para oficiais. Tem pós-graduação 
em administração financeira pela Escola de 
Pós-graduação em Economia da Fundação 
Getulio Vargas (FGV), mestrado em ciências 
navais e doutorado em altos estudos de polí-
tica e estratégia marítimas.
De março de 2008 a abril de 2015, Risden foi 
diretor de Coordenação do Orçamento da 

Marinha e responsável pelo diálogo institu-
cional entre a força naval e os demais órgãos 
do orçamento federal, como os ministérios 
da Defesa, da Fazenda e do Planejamento. 
Nesse período, conduziu as tratativas que re-
sultaram no modelo financeiro que viabilizou 
o Programa de Desenvolvimento de Subma-
rinos (Prosub).

De 2015 a 2019, atuou como consultor da 
FGV. Em 2018, compôs a equipe econômica 
de transição do governo Bolsonaro e, em fe-
vereiro de 2019, assumiu o cargo de diretor 
financeiro executivo da Itaipu Binacional.
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SHOW RURAL 2022

Essa foi a mensagem central do presidente 
Dilvo Grolli durante o início da missa que, 
na manhã de domingo do dia 6, marcou a 
abertura da 34ª edição do Show Rural Co-
opavel, evento que movimentou a cidade e 
região na primeira quinzena de fevereiro, em 
Cascavel, no Oeste do Paraná.
Autoridades políticas, entre elas o prefeito 
Leonaldo Paranhos, o vice-prefeito Renato 
Silva e o deputado estadual Coronel Lee, 
líderes dos mais diferentes setores organiza-
dos, produtores rurais, imprensa e empre-
sários de Cascavel e de municípios da região 
acompanharam a celebração eucarística 
presidida pelo Monsenhor Reginei Módolo, 
o Padre Zico e, ao vivo pela Catve do grupo 
Assis Gurgacz.
Acompanhado do padre Gustavo Marmen-
tini, Padre Zico também falou da força do 
tema oficial do evento: “Fico especialmente 
feliz com a escolha desse nome, porque 
mostra a importância da terra, que é 
indispensável à vida de todos nós. A terra 

foi criada por Deus e nos foi dada para ser 
a nossa casa. Que este evento, tão belo e 
representativo, seja uma celebração ao 
agronegócio, à produção e tudo o que deles 
provêm”.
A missa foi antecedida do hasteamento da 
bandeira brasileira e da execução do hino 
nacional pela banda do 34º Batalhão de 
Infantaria Mecanizado, de Foz do Iguaçu, 
unidade ligada à 15ª Brigada, de Cascavel. 
Um dos mais antigos eventos técnicos da 
agropecuária brasileira, o Show Rural Coo-
pavel abriu oficialmente os portões às visitas 
na manhã da segunda-feira, dia 6, e sete 
estendeu até dia 11 com grande público.
Os acessos ao estacionamento e ao parque 
são gratuitos. Todas as normas de segurança 
recomendadas pelas autoridades de saúde 
foram observadas, como uso de máscara em 
todo o parque e distribuição de álcool em 
gel em vários pontos estratégicos da área de 
720 mil metros quadrados.

EVENTO RELIGIOSO GANHOU DESTAQUE 
NA ABERTURA DO 34º SHOW RURAL COOPAVEL

“Nós somos a terra e fazemos parte dela e de tudo o que existe. 
Hoje é um dia especial e queremos agradecer a Deus e à vida. 
Obrigado a todos que fazem este grande evento acontecer”. 

ABERTURA DO SHOW RURAL COOPAVEL- Como tradicionalmente ocorre a cada 
ano, milhares de pessoas participam da Missa Solene que marca a abertura do 
maior evento do agronegócio brasileiro

PADRE ZICO - representou a Igreja Ca-
tólica e foi o celebrante da Santa Missa 
com palavras de ânimo aos presentes

DILVO GROILLI - Presidente da Coopavel 
fez um rápido pronunciamento na Santa 
Missa do Show Rural

por: EDITORIA DE AGRONEGÓCIO - Foto:  Divulgação
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Uma constatação líquida e certa, reflete 
nas desgraças onde naufragam a honra e o 
dever, em todas as classes sociais, não há 
origem mais frequente que o jogo de azar.
Por mais incrível que possa parecer, este 
assunto é hoje um dos mais importantes e 
até discutidos na vida dos brasileiros. 
Até porque, o presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse que o 
projeto que legaliza os jogos de azar poderá 
ser votado nos próximos dias. Segundo cer-
tos analistas, Lira procurou afastar algumas 
resistências de parte dos deputados. 
Por exemplo, pôs em pauta a MP que 
concede benefícios imobiliários àqueles que 
pertencem à segurança pública, conhecida 
como a bancada da bala. Colocou sobre a 
mesa também a lei que flexibiliza o uso dos 
defensivos agrícolas, uma espécie de carta 
tirada da manga, já que estava hibernando 
nas gavetas da Câmara há mais de 20 anos. 

RESISTÊNCIA DOS RELIGIOSOS
Dizem que os cassinos foram fechados pelo 
presidente Eurico Gaspar Dutra em 1946 
por influência de sua esposa, dona Carmela. 
Só para dar uma ideia, ela era beata até no 
nome, todos a tratavam de dona Santinha. 
Naquela época houve, na verdade, uma con-
junção de fatores. Religião e política Dona 
Santinha era extremamente religiosa e, por 
isso, detestava os jogos de azar. 

APOSTA ERRADA...
Ao mesmo tempo, o ministro da Justiça Car-
los Luz, que estava de olho nas eleições para 
o governo de Minas Gerais, imaginando forte 
adesão do eleitorado, entrou na luta para 
convencer o presidente. Assim, no dia 30 de 
abril de 1946 o decreto-lei 9215 acabava de 
vez com os jogos no Brasil. E o ministro fez a 
aposta errada, pois não se elegeu. 
O baque foi grande. Como o decreto-lei de 
fechamento entrou em vigor na data da sua 
publicação, não houve tempo para que o 
mercado se preparasse. 
Milhares de brasileiros, entre eles artistas, 
cozinheiros, atendentes perderam o empre-
go. Terminava ali uma das atividades mais 
efervescentes do país.

CIRO BATELLI, O MOTIVADOR
Um dos maiores defensores da volta dos 
jogos no Brasil foi Ciro Batelli. 
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Sua experiência era impressionante. 
Ele foi vice-presidente da poderosa organi-
zação internacional Caesars e considerado 
uma das maiores autoridades em cassino 
em todo o mundo. Tive a oportunidade de 
jantar com ele num evento em Foz do Iguaçu 
promovido pela TAM Mercosul e a convite 
do querido amigo Heitor Bem-Hur Angeli. 
Batelli conhecia a história dos jogos de azar 
no Brasil como a palma da sua mão.
Ele me contou que, no apogeu, havia no 
Brasil 70 cassinos. Essas casas não se res-
tringiam aos jogos. Abrigavam toda sorte de 
entretenimento. Possuíam excelentes restau-
rantes, salões de dança e ótimos musicais. 
Como não era permitida a propaganda dos 
jogos, a saída encontrada para divulgar era 
anunciar os grandes espetáculos. 
E mais, quando o taxista levava um cliente, a 
corrida era por conta de quem recepcionava 
o jogador, que recebia na chegada uma ficha 
para começar suas apostas. Enfim, tudo para 
que as pessoas se sentissem atraídas e moti-
vadas a comparecer e arriscar a sorte.

CONTRA E A FAVOR
Há argumentos favoráveis e contrários para 
a volta dos jogos de azar no Brasil. Sabe-se 
de história de frequentadores que perdiam 
tudo o que possuíam no jogo e alguns jamais 
conseguiram se recuperar. 
A volta dos cassinos fará com que pessoas 
que se viciam, além de correrem o risco de 
perder todos os bens, destruirão também 
suas famílias e se afastarão dos amigos. 
Particularmente, já presenciei muitos casos 
de indivíduos que sempre foram alegres e 
enturmados; por causa de dívidas de jogo 
tiveram de se afastar daqueles que eram 
seus amigos queridos. 
Por outro lado, há quem defenda a volta dos 
jogos como fonte de trabalho e de renda 
para a população. Disse-me naquele evento 
o saudoso Ciro Batelli que, pelo tamanho da 
população brasileira, mais de 300 mil empre-
gos diretos e indiretos poderiam ser criados. 
“Seria possível movimentar o turismo e fazer 
com que os brasileiros que hoje viajam para 
fazer suas apostas fora do país deixassem 
o dinheiro dentro da nossa economia”. Afir-
mou ele com plena convicção.

E você, leitor, é contra ou a favor?

Façam suas apostas

O prefeito Leonaldo Paranhos e o presi-
dente do Banco Regional de Desenvol-
vimento do Extremo Sul (BRDE),Wilson 
Bley Lipski, assinaram no Show Rural 
Coopavel a abertura de crédito, no valor 
de R$ 100 milhões, para investimentos 
em  mobilidade urbana, principalmente 
na aquisição de ônibus elétricos que 
irão compor a nova concessão do trans-
porte público em Cascavel.
Esses investimentos passarão por uma 
ampla discussão na Câmara de Vereado-
res e com representantes da sociedade 
organizada.
Paranhos destacou que o momento é 
de transição na política pública para o 
transporte.

É um processo de uma transição, subs-
tituição dos ônibus convencionais para 
ônibus elétricos. “Queremos ter em 
Cascavel um modelo de transporte que 
atenda a demanda. Transporte públi-
co é usado prioritariamente para os 
trabalhadores, as pessoas que durante 
todo o ano saem de casa cedo e voltam 
tarde. Tem que ser um transporte com 
conforto, com qualidade e com valor do 
bilhete acessível”, enfatizou o prefeito.
Os recursos já estão à disposição e, em 
breve, terão início as discussões com o 
Legsilativo e a sociedade. “Já viabiliza-
mos, o recurso está a disposição, vamos 
discutir agora e fazer a implantação de 
um grande projeto de transporte públi-

BRDE libera R$ 100 milhões 
para aquisição de ônibus elétricos

co para a população de Cascavel”.
Simoni Soares, presidente da Transi-
tar, diz que é o início de uma grande 
mudança e que Cascavel está dando 
os primeiros passos dentro de uma 
realidade que já é tendência mundial. 
“O Município de Cascavel precisa seguir 
essa tendência. É sustentabilidade, eco-
nomia, conforto, uma mudança para a 
população que merece esse investimen-
to. É olhar para todos os públicos, olhar 
para todos os que precisam, dentro das 
suas necessidades”, destaca.
 

TROFÉU
O BRDE, que atua nos estados do Para-
ná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 
está completando 60 anos de trabalho 
e homenageou parceiros que contribuí-
ram para a atuação do banco nestas seis 
décadas. O prefeito Leonaldo Paranhos 
recebeu o troféu em nome do Municí-
pio de Cascavel.

Investimento em mobilidade urbana que ficará dispo-
nível no banco é de R$ 100 milhões. Discussão sobre o 
tema será feita com a Câmara de Vereadores e a socie-
dade organizada de Cascavel em breve.

CASCAVEL

por: EDITORIA DE ECONOMIA - Foto:  Divulgação

PAREFEITO PARANHOS -  vamos fazer a implantação de um grande projeto de transporte público para a população de Cascavel



Nova Fase  | 1110 |  Nova Fase

SENADO NO SHOW RURAL -  Secretário da Agricultura, Norberto Ortigara, Senador e presidente da Comissão de Agricultura do Sena-
do, Acir Gurgacz, Dilvo Grolli, presidente da Ocepar, José Roberto Ricken, e o presidente do Sindicato Rural, Paulo Roberto Orso

O Brasil é o país que mais preserva suas 
matas e recursos naturais e produz ali-
mentos com responsabilidade e sustenta-
bilidade. Essa foi a tônica de audiência da 
Comissão da Agricultura e Reforma Agrária 
do Senado, no Show Rural Coopavel, que 
aconteceu em Cascavel, no Oeste do 
Paraná. A reunião foi transmitida ao vivo a 
partir da Casa Paraná Cooperativo pela TV 
Senado.
O presidente da Comissão, o senador por 
Rondônia, Acir Gurgacz, disse que o Brasil 
é o país mais verde do mundo justamente 
pela consciência e responsabilidade de 
seus produtores rurais. “Preservamos 
por respeito à lei, ao meio ambiente e à 
vida. Essa atitude mostra para o mundo 
também o quanto o Brasil está integrado 
à sua legislação, que é a mais rigorosa do 
planeta”, afirmou o senador. 

“Quanto preservam esses países que 
apontam o dedo e acusam o Brasil?”, 
questionou ele, ressaltando que o Brasil 
vai avançar ainda mais nesse tema.

514 MILHÕES DE HECTARES
O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, in-
formou que o Brasil preserva 514 milhões 
de hectares, muito diferente do que falam 
no exterior devido aos mais incontáveis 
interesses. “Essa é a verdade: nosso país é 
o que mais preserva no planeta. Mais de 
60% do território nacional está protegido. 
Apenas 9% das nossas terras são dedica-
das à cultura de grãos, de onde se extrai 
280 milhões de toneladas por ano”.
Dilvo disse reconhecer e ser grato aos 
produtores rurais que doam parte do 
seu patrimônio (de 20% a 80% de suas 
terras dependendo da região onde esteja 

O BRASIL PRESERVA e produz com 
sustentabilidade, afirma senadores 
ACIR GURGACZ e ALVARO DIAS

a propriedade) à preservação ambiental. 
Ele falou ainda de cooperativismo e de sua 
enorme contribuição social. “Poderíamos 
deitar em berço esplêndido e simplesmen-
te ser repassadores de grãos. Porém, agre-
gamos valor e geramos muitos empregos. 
Somente a Coopavel industrializa 90% 
dos grãos que recebe, transformados em 
carne que vai para dezenas de países”.

SHOW RURAL
Um dos três maiores eventos do mundo 
em transferência de tecnologias para 
o campo, o Show Rural contribui para 
aumentar a produtividade de grãos com 
inovação e sustentabilidade. “Esse e 
outros eventos técnicos, como o Rondônia 
Rural Show, conduzem o Brasil à condição 
de maior celeiro de alimentos do mundo. 
Em 2030, vamos produzir 400 milhões 
de toneladas e temos, sem desrespeitar 
o meio ambiente, potencial para muito 
mais”, afirmou Dilvo Grolli no encontro 
com os senadores.

Audiência Pública da Comissão de Agricultura do 
Senado Federal, foi realizada em Cascavel, dire-
to do Show Rural Coopavel

SENADORES NO SHOW

por: EDITORIA POLÍTICA - Foto:  Divulgação

A iniciativa voltada à va-
lorização de personagens 
determinados a fazer girar, 
no Paraná, as engrenagens 
da atividade turística alcan-
ça seu décimo aniversário. 
E para comemorar essa 
marca histórica do Top Tur 
| Prêmio Panorama do Tu-
rismo |Profissionais do Ano 
será realizado em Curitiba, 
no dia 12 de abril, um gran-
de evento festivo.
Em torno dos destaques 
de 2021, esse primeiro en-
contro do ano do turismo 
paranaense deverá reunir cerca 150 convida-
dos, entre autoridades do setor, dirigentes de 
entidades de classe do campo turístico e os 
três candidatos mais votados em cada uma 
das doze categorias em disputa. “Os nomes 
dos vencedores, a exemplo dos eventos an-
teriores, serão anunciados somente nessa 
oportunidade”, avisa o jornalista Júlio Cézar 
Rodrigues, diretor da revista e do site Panora-
ma do Turismo e criador da honraria.

CHANCELAS IMPORTANTES
Desde sua primeira edição, em 2012, o Top 
Tur |Prêmio Panorama do Turismo | Profis-
sionais do Ano conta com envolvimento e 
chancela de reconhecidas instituições do 
segmento – quais sejam, Abav-PR, ABIH-PR, 
Abeoc-PR, Abrasel-PR, Abrajet-PR e ABGTur 
– e da Câmara Empresarial de Turismo da Fe-
comércio-PR. Reunidas na Comissão de Ho-
mologação, elas ajudam a elaborar e aperfei-
çoar, ano a ano, o regulamento da premiação 
e acompanham todo o processo de indicação 
e votação popular dos candidatos ao concei-
tuado troféu.
O processo para se chegar aos homenageados 
é desenvolvido em duas etapas. Na primeira 
fase, entidades de classe com abrangência 
estadual fazem a indicação de candidatos de 
seus respectivos domínios – na consulta rela-
tiva ao ano passado, também foram alcança-
das as instâncias de governança regional das 
quinze áreas turísticas do Paraná.
Na segunda etapa, os cinco profissionais mais 
indicados de cada categoria experimentam 
votação popular através de formulário pró-
prio disponibilizado no site www.panorama-
doturismo.com.br. Posteriormente, os três 
mais votados são convidados para a festa de 
entrega do prêmio, quando acontece, no me-
lhor estilo Oscar, o anúncio dos vencedores.

MANIFESTAÇÃO POPULAR
A votação nos candidatos ao prêmio de 2021 
iniciou no dia 12 de janeiro e se desenvolverá 
até 12 de março.
Por categoria e em ordem alfabética, estão na 
disputa: Meio de hospedagem: Alceu Vezozzo 
Filho (Bourbon Convention Hotel – Curitiba), 
Diego Vezzaro (San Juan Hotéis – Curitiba), 

JOSÉ IVALDECE PEREIRA contato@revistanovafase.com.br

Há 4 anos como Diretor Geral do Rafain Pa-
lace Hotel & Convention, empresa familiar, 
uma das pioneiras da região, de renome, 
sede de inúmeros eventos nacionais e inter-
nacionais e com memória afetiva de muitas 
famílias do nosso país. 
“Me orgulho muito de 
fazer parte da sucessão 
familiar entre as gera-
ções e espero dar conti-
nuidade aos propósitos 
da família, de servir, 
acolher e atender da 
melhor maneira nossos 
amigos e clientes.”
2021 foi um ano muito 
desafiador para a ho-
telaria, ano da 2º onda 
da pandemia, de muita 
gestão interna, mala-

GIOVANI RAFAIN - forte concorrente
barismo financeiro, gestão de muita crise e 
colaboradores, em suma, de sobrevivência. 
Mais uma vez, com indicação ao Prêmio Top 
Tur, Profissionais do Turismo 2021, como 
destaque dos meios de hospedagem do 

Paraná do portal Pano-
rama do Turismo. 
“Por isso, venho pedir 
aos amigos, votos 
para meu nome e para 
o Rafain Palace Hotel 
no link abaixo ou do 
Storie:” 
https://www.panora-
madoturismo.com.br/
top-tur-premio.

Agradeço a todos!

PANORAMA: 10 anos homenageando QUEM faz o TURISMO
Elias Rodrigues (Grupo Ho-
téis HCC – Curitiba), Giova-
ni Rafagnin (Rafain Palace 
Hotel – Foz do Iguaçu) e 
Jayme Canet Neto (Hotéis 
Deville – Curitiba); Estabe-
lecimento Gastronômico 
de Interesse Turístico: Con-
chita López (Restaurante 
Bar Palácio – Curitiba), 
Fredy Ferreira (A Caiça-
ra – Curitiba), Harry Rei-
nerth (Cervejaria Donau 
Bier - Guarapuava), Jorge 
Tonatto (Bar do Alemão – 
Curitiba) e Leonardo Leão 

(Deck Bar – Londrina); Agência de Turismo 
Receptivo: Adonai Arruda Filho (BWT Opera-
dora – Curitiba), Bibiana Antoniacomi (Special 
Paraná - Curitiba), Felipe Santiago Gonzalez 
(Cassino Tur Receptivo – Foz do Iguaçu), Oné-
simo Santos de Anunciação (Onetur Turismo 
Receptivo – Curitiba) e Silvio Gonzalez (Cen-
tral Tours Iguassu Service – Foz do Iguaçu); 
Agência de Turismo Emissivo: Cristiane Yuri 
Toma (KTS Viagens e Turismo – Londrina), 
Fabio Stabia (Stabia Viagens – Curitiba), Ítalo 
Antônio Fantinato (IAF Turismo – Curitiba), 
Lissandra A. Simionato (Star Turismo – Curi-
tiba) e Sergio Maciura (Dnipró Gold Agência 
de Viagens e Turismo – Curitiba); Operadora 
de Turismo: Adonai Arruda Filho (BWT Ope-
radora – Curitiba), Aroldo Schultz (Schultz 
Operadora de Turismo – Curitiba), Eraldo Pal-
merini (Grupo BRT – Curitiba), Pedro C. Vega 
Falcon (Personal Brasil – Curitiba) e Pedro 
Kempe (Domus Viagens – Curitiba); Empresa 
de Eventos: Carlos Eduardo Frezarin (Frezarin 
Eventos – Londrina), Gislaine Queiroz (Única 
Recepção – Curitiba), Mac Lovio Solek (Pri-

me – Curitiba), Maria Belmira M. Angeli (De 
Angeli Eventos – Foz do Iguaçu) e Martha 
Oliveira (Equalizee Eventos – Foz do Iguaçu); 
Espaço de Eventos: Elias Rodrigues (Gru-
po Hotéis HCC – Curitiba), Julio Cesar Hezel 
(Buffet Nuvem de Coco – Curitiba), Marcelo 
Franco (Espaços de Eventos Positivo – Curiti-
ba), Valentim Benato (Expotrade Convention 
Center – Pinhais) e Vanessa Delboni (Rafain 
Convention Center – Foz do Iguaçu); Divulga-
ção Turística: Alberto Melo Viana (Curitiba), 
Lúcio Freire dos Santos (Icaraíma), Luiz Júlio 
Zaruch (Curitiba), Mauro Pìcini (Toledo) e Pa-
trícia Iunovich (Foz do Iguaçu); Guia de Turis-
mo: Denise Stica Guimarães (Curitiba), Luci 
Jacomel Kowalczuk (Curitiba), Marise Apare-
cida Freder (Curitiba), Nancy Abreu (Curitiba) 
e Thomas Arthur Hecke (Curitiba); Iniciativa 
do Ano: Ampliação e melhorias no Aeroporto 
das Cataratas | Foz do Iguaçu, Blitz Cadastur 
| Adetur Litoral, Circuito Ivaí Adventure, Cir-
cuito Gastronômico Campos Gerais e Cria-
ção da Escola de Turismo de Curitiba | IMT 
IMAP; Canal Digital de Promoção do Turismo 
de Destinos Paranaenses: Instagram Adetur 
Cataratas & Caminhos, Instagram Plug | RPC, 
Site www.turismo.faxinal.pr.gov.br, Site O que 
fazer Curitiba e TV Paraná Turismo; Personali-
dade do Ano: Jayme Canet Neto, Paulo Ange-
li, Priscila Cazarim e Trícia Sander.

OBRA DE ARTE
Já em sua primeira edição, o Top Tur | Prêmio 
Panorama do Turismo | Profissionais do Ano 
ganhou materialidade através de uma verda-
deira obra de arte. O cobiçado troféu entre-
gue aos homenageados leva a assinatura de 
Luiz Gagliastri, artista plástico e escultor curi-
tibano de renome internacional.
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O prefeito de Cascavel, Leonaldo 
Paranhos, dedicou tempo integral de 
sua agenda, para acompanhar tanto os 
preparativos do 34º Show Rural Coopa-
vel, assim como na semana do grande 
evento, onde com gabinete montado 
pela Secretaria e Agricultura do 
Município na recepção de auto-
ridades e convidados ao lado do 
presidente da Coopavel, Dilvo 
Grolli, e do coordenador geral 
do evento, o agrônomo Rogério 
Rizzardi.

“O Show Rural é um orgulho 
para todos os cascavelenses e 
para os moradores de uma das 

regiões que mais trabalham e produ-
zem no País. Este evento evidenciou a 
nossa força no agronegócio, um setor 
tão determinante à nossa economia. 
O Show Rural Coopavel mostrou o 
espetáculo do agronegócio”, definiu 

SHOW RURAL aqueceu a economia
com espetáculo do AGRONEGÓCIO

Paranhos, parabenizando os organizado-
res e todos que contribuem para fazer o 
evento acontecer.
Falando mais sobre o Show Rural 
Coopavel, o prefeito de Cascavel, disse 
que “foi uma maneira de poder ouvir 
e conhecer mais sobre o agronegócio. 
Por isso, fiz questão de estar presente 
ao lado do Dilvo e do Rogério, ajudar 
a recepcionar as pessoas  que são os 
expoentes do agronegócio brasileiro e 
mundial”. 
O presidente da Coopavel lembrou que 

Paranhos é um grande parceiro 
do evento e agradeceu o apoio 
recebido da administração pú-
blica municipal. “O Show Rural 
é de toda a nossa comunidade 
e somos muito gratos ao poder 
público e às entidades que aju-
dam e encampam essa mostra 
de tecnologia e de novidades 
para o campo”.

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, dedicou tem-
po integral de sua agenda, para acompanhar tanto os 
preparativos do 34º Show Rural Coopavel

CASCAVEL

PARCEIROS - O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, prefeito Leonado Paranhos e Rogério Rizzardi, coordenador geral do Show 
Rural em momento de descontração nos canteiros do Parque de Exposição do Show Rural 

SALATIEL RODRIGUES -  Presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado de Rondônia, e sua comitiva abaixo com o 
presidente da Coopavel, Dilvo Grolli em visita ao Parque de Exposições do Show Rural 2022 em Cascavel

por: EDITORIA DE AGRONEGÓCIO - Foto:  Divulgação

Abrindo o calendário anual de feiras agro-
pecuárias do País, o Show Rural Coopavel, 
evento que é referência mundial em tec-
nologia para o setor, recebe visitantes de 
diferentes estados brasileiros e até mesmo 
de outros países. Exemplo disso é a 
delegação formada por representantes de 
cooperativas agrícolas de Rondônia, que 
prestigiaram a 34ª edição do Show Rural.
Para o presidente da Organização das 
Cooperativas Brasileiras do Estado de 
Rondônia, Salatiel Rodrigues, o evento 
é uma vitrine tecnológica que facilita o 
acesso dos produtores a equipamentos 
e a técnicas que auxiliam a produzir com 
maior eficiência.
“Tudo que é produzido aqui, nós levamos 
para Rondônia, que é um estado em 
constante crescimento e de terras férteis. 
Observamos insumos, os conhecimen-
tos técnicos e as novas tecnologias que 
podem facilitar a vida no campo e a pro-
dução do nosso produtor rural”, destaca 
Salatiel. 
Ele lembra que o Show Rural Coopavel ins-

pirou a criação do Rondônia Rural Show, 
feira que se tornou nacionalmente conhe-
cida por reunir investidores e representan-
tes estrangeiros interessados em negócios 
e importação de produtos rondonienses.
Em sua nona edição, o evento será de 
23 a 28 de maio de 2022, no Centro 
Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná 
(RO). “Muitos paranaenses escolheram o 
estado de Rondônia para desbravar e, em 
contrapartida, nós estamos 
sempre copiando os modelos 
do cooperativismo parana-
ense, que nos proporcionam 
tecnologias avançadas para 
diversas culturas”, pontua 
Salatiel.

O EVENTO
Realizado desde 1989 em 
Cascavel, no Oeste do Paraná, 
o Show Rural Coopavel é 
um dos maiores eventos de 
transmissão de novos conhe-
cimentos para o campo da 

SHOW RURAL atrai olhares
de cooperativas de Rondônia

atualidade. Nesta 34ª edição, foram mais 
de 400 expositores que apresentaram as 
tendências exclusivas para o agronegócio. 
Como nos anos anteriores, o acesso ao 
parque e ao estacionamento são gratuitos. 
Normas sanitárias foram observadas em 
toda a área, inclusive com a distribuição 
de álcool em gel em vários pontos do 
parque, procedimento seguido pelas em-
presas entidades e órgãos governamentais 
expositoras.

Os integrantes acompanharam a programação nos cinco dias 
de evento (7 a 11) com uma proposta de imersão em um cená-
rio de difusão de conhecimentos e novas tecnologias.

VISITANTES ILÚSTRES

por: EDITORIA DE AGRONEGÓCIO - Foto:  Divulgação

SALATIEL RODRIGUES -  Presidente da 
Organização das Cooperativas Brasileiras 
do Estado de Rondônia,
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Por meio de uma parceria entre a Coopavel 
Cooperativa Agroindustrial, o Parque Tecno-
lógico Itaipu – PTI Brasil, ExoHub, Claro, Fun-
detec e outras instituições, foi lançado na 34ª 
edição do Show Rural Coopavel, em Cascavel 
(PR), o Espaço Impulso, que nasce com a mis-
são de se tornar um hub nacional do agro-
negócio, conectando startups, indústrias do 
setor, academia e investidores.
O Espaço Impulso é um Living Lab (labora-
tório vivo de inovação) para o agronegócio, 
onde instituições poderão testar e validar no-
vas tecnologias e modelos de negócios, am-
pliar networking e interagir com o mercado, 
resolvendo demandas reais. Instalado numa 
área de 400 metros quadrados, no antigo 
auditório do Show Rural Coopavel, o Espaço 
contará, ainda, com uma área de 720 mil m² 
que será transformada em fazenda digital, 
para o desenvolvimento de soluções inova-
doras e disruptivas para o agro. 
Segundo os idealizadores, o Espaço Impul-
so é um ambiente perfeito para estabelecer 
conexões e gerar novos negócios impulsiona-
dos por infraestrutura de conectividade IoT, 
utilizando as tecnologias e dispositivos 4G e 
5G. Conta com espaço experimental sandbox 
para testes de validação de soluções e tec-
nologias autônomas, como drones, veículos 
e equipamentos diversos; demonstração de 
tecnologias inovadoras; geração de conheci-
mento, formação e capacitação de inovado-
res, criação e aceleração de startups.
Além disso, o Espaço Impulso ofertará in-

ternet, café, estações coworking, salas de 
reuniões e salas privativas, para startups e 
empresas interessadas em se conectar com o 
movimento de inovação do agronegócio.
 

AGRO MAIS INOVADOR
De acordo com o diretor superintendente do 
PTI-BR, general Eduardo Garrido, o Espaço 
Impulso pretende fazer a transformação digi-
tal do agronegócio. “Será a oportunidade de 
unir o empreendedor, o jovem universitário 
que tem uma ideia, as empresas e os peque-
nos e grandes produtores rurais para a rea-
lização, ao longo de todo o ano, de testes e 
validações de tecnologias que serão usadas 
daqui para a frente no agronegócio, para 
contribuir no desenvolvimento da região oes-
te do estado do Paraná e do Brasil”, afirmou. 
“Isso vem ao encon-
tro da nossa função 
como Parque Tecno-
lógico, que é trazer a 
tecnologia para au-
xiliar na geração de 
emprego e renda, re-
sultando na melhora 
da qualidade de vida 
da sociedade”, disse.
O diretor de Coordenação da Itaipu Binacio-
nal, general Luiz Felipe Carbonell, afirmou 
que o Parque Tecnológico está dando um pas-
so importante dentro do objetivo de buscar a 
inovação. “O Espaço Impulso é extremamen-
te relevante para o agronegócio do estado e 

ITAIPU lidera pool de empresas e entidades 
na transformação digital do agro no Brasil

do Brasil, demonstrando que os objetivos do 
PTI e da Itaipu são claros na busca pela ino-
vação e novas tecnologias”, destacou. 
Para o presidente do Show Rural Coopavel, 
Dilvo Grolli, a partir desta data, o campo 
está sendo transformado em campo digital. 
“As ideias e dificuldades que os produtores 
rurais possuem vão ser transformadas em 
novos produtos que vão melhorar a produ-
tividade, promover o desenvolvimento tec-
nológico das propriedades e impulsionar a 
agricultura não só no Show Rural, mas em 
todo o Brasil”, ressaltou.
O superintendente de Inovação do Governo 
do Estado do Paraná, Marcelo Rangel, repre-
sentando o governador Ratinho Júnior, con-
siderou o espaço “uma ideia espetacular” e 
disse que a inauguração representa um novo 
ciclo de desenvolvimento na área da inova-
ção no Brasil.  “Estamos fazendo do estado 
do Paraná um celeiro da inovação do agro 
para o país. Não temos dúvida nenhuma de 

que a região Oeste vai ter 
reconhecimento nacional 
e até mesmo internacio-
nal,assim como o tra-
balho do PTI em Foz do 
Iguaçu”, comentou.  

PARCERIA FUNDETEC
Durante o cerimonial 

de inauguração do Espaço Impulso, ocorreu 
também a assinatura de um protocolo de 
intenções com a Fundação para o Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico (Fundetec), 
para o desenvolvimento de ações relaciona-
das às temáticas de atuação do Laboratório.

OS PARCEIROS
São parceiros no Espaço Impulso: PTI, 
Exohub, Claro, BeOnClaro, Embratel, 
Cresol, Sebrae, Fundetec, Prefeitura 
de Cascavel, Unijuí, Unioeste, Aci-

cLabs, BRDE, Iguassu Valley, PackId, 
FarmsEdge, SOL e CapTable.

O diretor de coordenação da Itaipu Binacional, general Luiz Felipe Carbonell, afir-
mou que o Parque Tecnológico está dando um passo importante dentro do objeti-
vo de buscar a inovação

IMPULSO DIGITAL

ESPAÇO IMPULSO - As ideias e dificuldades que os produtores rurais possuem serão transformadas em novas oportunidades

Quanto maior a frota de veículos, mais 
responsabilidade e maiores os gastos com 
manutenção. 
Pensando nisso, foi desenvolvido um sof-
tware que monitora em tempo real todas 
as máquinas que possuem telemetria, 
oportunizando ao produtor rural observar 
a saúde da frota, protegendo-a de surpre-
sas desagradáveis.
A especialista de agricultura digital da fá-
brica da New Holland, Sayuri Motoshima, 

explica que o objetivo de trazer essa tec-
nologia para o Show Rural 2022 foi para 
mostrar que os agricultores podem utilizar 
os recursos, desde os mais simples até os 
mais avançados.
“O Show Rural é uma excelente feira, en-
tão nós nos preparamos para aproximar 
as pessoas dessa tecnologia, detalhar o 
quanto é fácil de usar, que é importante 
fazer a gestão, otimizar e aumentar a pro-
dutividade”, explicou Sayuri Motoshima.

A telemetria como aliada
para o controle de frota

O QUE É UMA MÁQUINA 
COM TELEMETRIA?

Uma máquina com telemetria tem gerador 
de dados que são enviados para a nuvem. 
A partir desses, os produtores conseguem 
acessar, por meio de uma plataforma gra-
tuita, informações sobre as suas máquinas.
Utilizando os alarmes, o produtor rural 
consegue controlar quais dados gerados 
pela telemetria são mais relevantes. 
Com isso, ele consegue monitorar ainda 
mais a “saúde” de cada uma das suas má-
quinas, recebendo atualizações constantes 
por SMS, além de ser capaz de fazer análi-
ses agronômicas, como o mapa de plantio, 
mapa de pulverização, de colheita.

Sistema permite que agricultor supervisione, 
em tempo real, saúde de todos os seus 
veículos

SAÚDE DAS MÁQUINAS

por: EDITORIA DE TURISMO - Foto:  Divulgação

por: EDITORIA DE TURISMO - Foto:  Divulgação
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Superando todos os desafios e restrições 
impostos pela pandemia e outros fatores 
que afetaram a economia, o Show Rural 
Coopavel alcançou números surpreen-
dentes. O volume de comercialização em 
apenas cinco dias de evento, de 7 a 11 de 
fevereiro, foi de R$ 3,2 bilhões, o maior da 
história, superando o anterior, quando as 
vendas atingiram a cifra de R$ 2,7 bilhões. 
A informação foi dada pelo presidente 
da Coopavel, Dilvo Grolli, em coletiva à 
imprensa que marcou o encerramento da 
34ª edição.

A previsão de público para os cinco dias  
foi de 120 mil a 150 mil pessoas, chegou 
a 285.212 e o número de expositores, 
projetado em 400, fechou com 585. “Es-
tamos muito felizes com os resultados. 
Tomamos todas as medidas necessárias 
e o público, interessado em conhecer 
as mais diferentes novidades para a 
agricultura e pecuária, compareceu e 
prestigiou o evento. Quero agradecer a 
todos e trabalhar para a próxima edição, 
de 6 a 10 de fevereiro de 2023, e superar 
2022”, afirmou Dilvo Grolli, na Arena Para-

ná, durante o anúncio final dos vencedo-
res do Hackathon do Show Rural Digital.

HACKATHON
A maratona de tecnologia foi uma das 
atrações do Show Rural Digital, ambiente 
que reúne alguns dos principais protago-
nistas da revolução tecnológica que traz 
significativo impacto na vida das pessoas, 
das empresas e do agronegócio. Quinze 
equipes, somando 80 participantes, dedi-
caram 52 horas de trabalho ininterruptas 
para resolver problemas reais enfrentados 

O 34º evento encerrou com mais R$ 3,2 BI 
em comercialização, o maior de sua história

AUTORIDADES, LIDERANÇAS E EMPRESÁRIOS -  estiveram ao lado do Presidente da Coo-
pavel, Dilvo Grolli no primeiro evento mundial, pós pandemia, realizado em Cascavel com 
recorde de comercialização

SHOW RURAL COOPAVEL pelo agronegócio. “E a qualidade do 
que se viu surpreendeu, demonstrando 
a capacidade de pessoas conectadas a 
esse novo universo”, diz o coordenador 
do SRD, José Rodrigues da Costa Neto.
Os vencedores da maratona são: 1º 
lugar SysAgro, que faturou prêmio de 
R$ 20 mil; em 2º ficou Gaia, com R$ 
10 mil, e em terceiro a Sensor 5, com 
premiação de R$ 5 mil. Além disso, as 
equipes participantes terão a chance 
de usufruir de monitorias e acompa-
nhamentos em estruturas de inovação 
mantidas pelos parceiros da Coopavel 
no Show Rural Digital. “Estamos muito 
felizes com tudo o que aconteceu nes-
ta semana. Agradecemos a todos que 
colaboraram para que esse evento, 
apesar dos enormes desafios encon-
trados, fosse realizado e se trans-
formasse em um grande sucesso”, 
destacou o coordenador geral do Show 
Rural Coopavel, Rogério Rizzardi.

por: EDITORIA DE AGRONEGÓCIO - Foto:  Divulgação



Nova Fase  | 1918 |  Nova Fase

Além de suas belezas naturais e de 
abrigar a maior hidrelétrica de produ-
ção de energia limpa da atualidade, o 
Oeste do Paraná é um dos mais prós-
peros celeiros do planeta. Divulgar o 
agronegócio da região para o mundo 
e atrair comitivas dos mais diferentes 
lugares para conhecer solo, tecnologia 
e sistemas produtivos foi o objetivo 
do projeto Agente Agro Brasil, que 
ocupou espaço no estande da Amop 
(Associação dos Municípios do Oeste 
do Paraná) durante o 34º Show Rural 
Coopavel.

“A região tem inúmeros potenciais e 

possibilidades, e queremos trazer pes-
soas de todos os cantos para conhecer 
tudo isso e estabelecer parcerias de 
negócios”, diz Suely Frare, integrante 
do Núcleo de Agências de Turismo da 
Acic (Associação Comercial e Industrial 
de Cascavel), onde o projeto Agente 
Agro Brasil foi criado. 

Por isso, nos dias do Show Rural, inte-
grantes do projeto não perderam tem-
po, (inclusive, pelo bom tempo que a 
semana do Show Rural apresentou) 
e, mantiveram importantes contatos 
com líderes e autoridades quando fa-
laram dos potenciais do Oeste e para 

AGENTE ACIC/AGRO BRASIL divulgou 
destino Oeste durante o 34º Show Rural

iniciar tratativas de possíveis visitas a 
alguns dos roteiros da região.

“Também procuramos ouvir os prefei-
tos e secretários para saber e conhe-
cer melhor os projetos sobre o que os 
seus municípios têm a oferecer nessa 
área”, pontua Geanine Alves Bueno, 
outra integrante do projeto. 

Além de divulgar, contatar entidades 
e órgãos de turismo no exterior, o 
Agente Agro Brasil faz a recepção 
especializada dos grupos que vierem 
conhecer o agronegócio do Oeste 
do Paraná, com acompanhamento 
técnico nos mais diferentes roteiros. 
O projeto tem apoio de entidades, co-
operativas e da administração pública 
de Cascavel.

Durante o Show Rural, integrantes do projeto 
mantiveram contatos com líderes e autorida-
des para falar dos potenciais do Oeste 

PERSPECTIVAS

AGENTES DO AGRO BRASIL -  Geanine e Suely, parceiras no projeto souberam aproveitar o Show Rural para expandir

O custeio é uma ferramenta impres-
cindível para os produtores rurais e as-
sume condição ainda mais diferencia-
da diante do atual momento de várias 
regiões do País, com quebras de safra 
em função de problemas climáticos. 
Esse foi um dos assuntos que trataram 
em reunião durante o 34º Show Rural 
Coopavel, o presidente Dilvo Grolli e o 
presidente do Banco do Brasil, Fausto 
de Andrade Ribeiro.
Fausto esteve no parque acompanha-
do de vários diretores da instituição. 
“O custeio é estratégico e o Banco 
do Brasil, como sempre fez, sinaliza 
positivamente para políticas e linhas 
com esse propósito”, conforme ele. 
Fausto se disse impressionado com 
a organização e com a qualidade do 
Show Rural Coopavel. 

“Um evento que mostra a força de 
um setor dinâmico, que gera empre-
gos e contribui muito para mover a 
economia brasileira”.
O Banco é um dos mais antigos par-
ceiros do Show Rural, que acontece 
anualmente, em Cascavel, no Oeste 
do Paraná. “Estamos presentes desde 
a primeira edição e ficamos muito 
felizes em participar de uma mostra 
de tecnologia tão conectada às ino-
vações e às transformações do agro”, 
segundo Fausto, que entregou uma 
placa a Dilvo Grolli em homenagem 
à Coopavel, cooperativa que desde 
1989 organiza o evento que é um dos 
três maiores em seu segmento.

LINHAS
O Banco do Brasil traz uma estrutura 

Os presidentes DILVO GROLLI da Coopavel 
e FAUSTO RIBEIRO do Banco do Brasil dialogam 

sobre importância de manter custeio

completa para a 34ª edição e oferece 
diversas linhas aos agropecuaristas. 
Elas são voltadas a custear, investir, 
comercializar, financiar a industrializa-
ção agropecuária, investir na armaze-
nagem da produção e utilizar e crédito 
rotativo do capital de giro de forma 
complementar ao crédito rural. O 
Banco do Brasil disponibiliza, também, 
soluções agrodigitais para simplificar 
ainda mais os processos de contrata-
ção de linhas de crédito e acesso às 
mais diferentes soluções.
Alguns números mostram a importân-
cia do Banco do Brasil principalmente 
como grande parceiro do agronegócio, 
pontua o presidente Fausto de Andra-
de Ribeiro. “Somos responsáveis por 
54% de todos os financiamentos des-
tinados ao setor no País”. Em julho 
do ano passado, a instituição lançou 
o maior plano safra da história, com 
R$ 135 bilhões para atender o agro-
negócio, bem como R$ 10,5 bilhões 
para investimentos em armazenagem, 
tecnologia, energia renovável e recu-
peração de lavouras.

O custeio é uma ferramenta imprescindível para os 
produtores rurais. Em especial, neste momento.
Esse foi um dos assuntos que trataram no 34º Show Rural 
Coopavel, o presidente Dilvo Grolli e o presidente do Ban-
co do Brasil, Fausto de Andrade Ribeiro

BB NO SHOW RURAL - O Banco do Brasil trouxe uma estrutura completa para a 34ª edição e oferece diversas linhas aos agropecuaristas

CUSTEIO DO AGRO
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ABRINDO ESPAÇO PARA O FUTURO - Solenidade realizada contou com a presença de autoridades e parceiros do mega projeto

O ato materializa um projeto de coragem e vi-
são estratégica que encaminha o agronegócio 
de Cascavel e do Oeste a um novo estágio em 
seu contínuo processo de desenvolvimento.
“A Coopavel sempre foi uma cooperativa 
inovadora. Criou em 1989 o Show Rural, 
em 2000 a Unicoop, uma universidade de 
formação e capacitação profissional, e em 
2018, com a constituição do comitê de ino-
vação, deu início à construção desse hub de 
inovação que tanto fará pelo presente e fu-
turo da nossa agricultura e pecuária”, desta-
cou o presidente da cooperativa, Dilvo Grolli.
O Espaço Impulso, com as soluções que co-
meçam a ser desenvolvidas, tornará o agro-
negócio regional ainda mais pujante e com-
petitivo. “Esse projeto levará um país digital 
para o mundo, por meio de sua agropecuá-
ria”, apontou Dilvo. “Aqui começa a 35ª edi-
ção do Show Rural, com o mesmo compro-
misso de sempre, mas com uma agricultura 
de futuro”, ressaltou o presidente da Coopa-
vel, agradecendo aos parceiros e a todos que 
se unem a uma iniciativa transformadora e de 
grandes possibilidades.

EMPREENDEDORISMO
É um desafio permanente manter a atividade 
produtiva em alto nível, por isso parcerias e 
iniciativas como essa se mostram tão relevan-
tes, expressou o presidente do Parque Tecno-
lógico Itaipu, o general Eduardo Castanheira 
Garrido Alves. “Nesse ambiente, unem-se o 
produtor rural e jovens universitários que 
têm boas ideias para a competitividade do 
agronegócio. Agradeço ao Dilvo e à Coopavel 
pela oportunidade de o PTI se aliar ao Espaço 
Impulso”, afirmou o general Garrido.

INTEGRAÇÃO
A inovação é a criatividade que gera resul-
tados e essa é uma das propostas deste hub 
do agronegócio, definiu o diretor do Exohub, 
Michel Costa. “O que conecta o ontem ao 
amanhã é o hoje, por isso temos uma missão 
de inovar por e para todos”. Pela primeira vez 
no Brasil, segundo Michel, conta-se com uma 
área de 72 hectares para a experimentação 
das mais diferentes ideias e a cada ano o mar-
co para a apresentação das soluções desen-
volvidas será o Show Rural Coopavel.

UM HUB QUE CONECTARÁ INOVAÇÃO 
AO AGRONEGÓCIO 365 DIAS POR ANO

O presidente da Fundetec (Fundação para o 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico de 
Cascavel), Alcione Gomes, disse que o Espaço 
Impulso é a prova da força da união de vários 
atores e da dinâmica da coletividade como 
instrumento impulsionador. “Essa será uma 
ferramenta para melhorias no agro, criando 
um ambiente de fomento à criatividade e ao 
empreendedorismo”. Já o prefeito Leonaldo 
Paranhos lembrou das dificuldades trazidas 
pela pandemia, dos cuidados e da coragem 
de realizar um evento tão grandioso. “Não 
poderíamos ser omissos de não defender a 
nossa cadeia do agro e tudo o que ela repre-
senta”, afirmou ele. 
Marcelo Rangel, superintendente de Inova-
ção do Governo do Paraná, disse que o Es-
paço Impulso representa um novo ciclo de 
tecnologia para o Paraná. “Temos aqui um la-
boratório do agro, que vai funcionar 365 dias 
por ano, para inovar e proporcionar novos 
saltos de produtividade, qualidade e criativi-
dade ao agronegócio do celeiro do mundo”. 
Implantado no antigo auditório da adminis-
tração do Show Rural Coopavel, o Espaço 
Impulso tem área de 450 metros quadrados 
que serão ocupados por parceiros, startups e 
todos os atores que se somam a esse projeto 
de inovação, diz o coordenador de Inovação 
da Coopavel Kleberson Angelossi.

A inauguração do Espaço Impulso, na presença de inúmeras 
autoridades, se tornou um dos mais marcantes momentos 
da 34ª edição do Show Rural Coopavel

TECNOLOGIA

por: EDITORIA GERAL - Foto:  Divulgação

“O Show Rural Coopavel, devido à 
sua organização e grandeza, ajuda a 
conectar o Brasil. É isso o que ocorre 
aqui, neste momento, entre Paraná e 
São Paulo, dois dos mais importantes 
produtores de commodities do Brasil”, 

disse em visita a Cascavel o secretário 
de Estado da Agricultura e Abasteci-
mento de São Paulo, Itamar Francisco 
Machado Borges.
Recebido pelo presidente da Co-
opavel, Dilvo Grolli, e autoridades 

SHOW RURAL AJUDA A CONECTAR O 
BRASIL, AFIRMA SECRETARIA DE 

AGRICULTURA DE SÃO PAULO

das áreas financeira e de máquinas, 
Itamar se disse impressionado com 
a qualidade do Show Rural. “É um 
evento que cuida dos mínimos de-
talhes e leva aos produtores rurais e 
pecuaristas o melhor da informação 
e da novidade, fundamentais para o 
aumento da produtividade de alimen-
tos. E aumentar a produção de comida 
é uma necessidade estratégica, diante 
da expectativa de chegarmos em 2050 
com população global próxima de dez 
bilhões de pessoas”.
A 34ª edição do Show Rural Coopavel 
foi aberta no domingo, 6, com missa 
celebrada pelo Monsenhor Padre Zico 
(Reginei Módolo). A visitação técnica 
aos estandes foram fundamentais. 
Mais de 400 expositores, empresas 
dos mais diferentes segmentos da 
cadeia do agronegócio, participaram 
e trouxeram aos agropecuaristas 
novidades projetadas para aumentar 
a produtividade e a qualidade com 
redução de custos.
O Show Rural Coopavel, segundo o 
secretário Itamar, mostra o melhor 
de um setor cada vez mais decisivo 
para a economia brasileira. E o estado 
de São Paulo, que também possui 
mostras de tecnologia importantes, 
participa do calendário brasileiro de 
grandes eventos comprometidos com 
um agronegócio ainda mais dinâmico 
e poderoso.

Entre tantas autoridades que este ano marcaram 
presença no Show Rural, destaque para o Secretá-
rio de Agricultura de São Paulo, Itamar Borges pela 
simpatia e cordialidade com todos.

INTEGRAÇÃO

INTEGRAÇÃO - O presidente da Coopa-
vel, Dilvo Grolli recepcionou  o secretá-
rio de Agricultura de São Paulo, Itamar 
Borges, no Show Rural em Cascavel

por: EDITORIA DO AGRONEGÓCIO - Foto:  Divulgação
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Sendo uma das expositoras da 38ª edição do 
Show Rural Coopavel, que aconteceu de 7 a 
11 de fevereiro, a Cresol encerrou sua par-
ticipação de forma positiva e com grandes 
negócios. Só em propostas protocoladas de 
intenções de financiamentos, a Cooperativa 
somou mais de R$ 160 milhões, durante os 
cinco dias de evento. Além disso, a ocasião 
permitiu que temas importantes para a co-
munidade agrícola fossem debatidos e novas 
parcerias foram firmadas que deverão trazer 
benefícios a longo prazo.
Durante a feira, a Cresol recebeu a visita de 
representantes do BNDES – Banco Nacional 
do Desenvolvimento Econômico e Social em 
seu stand. O presidente da Cresol Confedera-
ção, Cledir Magri, e o vice-presidente Adriano 
Michelon, recepcionaram o gerente de rela-
cionamento do BNDES, Claudio Rabelo e o 
administrador Rodrigo Cruz, evidenciando a 
parceria de longa data que a cooperativa tem 
com o banco.
Na ocasião, além do alinhamento para o 
atual Plano Safra, também falou-se sobre as 
demandas de recursos para o próximo ano 

agrícola, que inicia em 1º de julho. Também 
estiveram presentes no encontro dirigentes e 
representantes de outras unidades da Cresol.
Satisfeito com mais um encontro produtivo 
com o BNDES, o presidente Cledir Magri co-
memorou. “Temos acesso à linha de crédito 
Custeio BNDES com recursos próprios, onde a 
Cresol é uma das operadoras e propositoras. 
Também buscamos sempre qualificar e am-
pliar essa parceria, mantendo uma relação de 
proximidade, pois o BNDES sempre tem nos 
atendido de maneira muito qualificada frente 
às nossas demandas. Foi mais um momento 
de mostrarmos esse bom relacionamento en-
tre as instituições que têm como foco o aten-
dimento dos nossos cooperados”.
Claudio Rabelo, gerente de relacionamento 
do BNDES, também destacou a parceria de 
mais de 20 anos com a cooperativa. “A Cre-
sol é um parceiro histórico do BNDES. Além 
de ser o maior repassador de programas do 
Plano Safra e o terceiro maior no repasse de 
todas as linhas do BNDES, também sempre 
foi importante na implementação de novas 
soluções. 

Movimenta mais de R$ 160 
milhões no Show Rural Coopavel

Com o Crédito Rural Custeio não foi diferente, 
foi a primeira instituição financeira a operar a 
linha que oferece recursos para custeio quan-
do os programas do Plano Safra não estão 
disponíveis”.

PARCERIAS FIRMADAS
Entre os exemplos de retornos positivos para 
a comunidade agrícola que o evento propor-
cionou está a assinatura de convênio com o 
BRDE – Banco Regional de Desenvolvimento 
do Extremo Sul. O cooperado da Cresol de 
Cascavel, Anélio Casagrande, foi um dos be-
neficiados. O produtor irá usar um montante 
de aproximadamente R$50 mil para a cons-
trução de um sistema de captação de água, 
que irá lhe garantir a qualidade e fornecimen-
to constante para a horticultura.
Vale ressaltar que além da assinatura, Wilson 
Lipski, presidente do BRDE, fez questão de 
destacar o papel das cooperativas de crédito 
e agradecer a Cresol e as demais instituições, 
com a entrega de um troféu como forma de 
reconhecimento.
O Show Rural também deixou em evidência a 
parceria entre a Cresol e o PTI – Parque Tec-
nológico Itaipu, que teve início há dois anos 
e continua rendendo bons frutos. O objetivo 
inicial era desenvolver o monitoramento das 
propriedades agrícolas via satélite, um proje-
to que já avançou e atualmente encontra-se 
em uma fase dois. Em paralelo, a Cresol tam-
bém foi pioneira no projeto chamado “Impul-
so”, onde o papel do PTI é identificar ideias 
de uma determinada instituição, entendê-la 
e estruturá-la da melhor forma e, após ter o 
projeto definido, buscar a parceria de star-
tups do mercado que tenham sinergia para 
ajudar a executá-lo.
“O grande objetivo do Parque Tecnológico 
é fazer conexões e fomentar a tecnologia 
aberta, deixá-la acessível ao público. Eles nos 
ajudam a estruturar projetos que vem somar 
com o dia a dia da cooperativa levando agili-
dade, simplicidade e automação para o agro. 
E com base no que identificamos eles acham 
as startups para desenvolver e nós colocamos 
para rodar na comunidade. Nossa meta é na 
próxima edição da feira, em 2023, apresen-
tarmos tudo que construímos ao longo de 
2022. E a cereja do bolo, um benefício bônus 
que ganhamos com essa parceria, é que tam-
bém temos uma sala exclusiva para Cresol 
dentro do Show Rural, na área de tecnologia, 
que nós podemos usar durante o ano inteiro 
até a próxima feira”, avalia o vice-presidente 
da Cresol, Adriano Michelon.

Sendo uma das expositoras da 38ª edição do Show Rural Coo-
pavel, que aconteceu de 7 a 11 de fevereiro, a Cresol encerrou 
sua participação de forma positiva e com grandes negócios.

CRESOL

por: EDITORIA POLÍTICA - Foto:  Divulgação - Fonte: Sou Agro

A 34ª edição do Show Rural Coopavel 
não foi apenas mais uma edição desse 
espetacular evento. Esse show teve um  
“sabor” diferente.
Foi resultado da coragem, da responsa-
bilidade e do planejamento de uma  ci-
dade que sabe o que quer!
Simboliza a reação de uma população; 
de homens e mulheres empreendedo-
res, de gente que tem responsabilidade 
social, de um setor que produz alimen-
tos para o Brasil e para o mundo, que 
gera emprego e renda para nossos tra-
balhadores, que projeta nossa cidade, 
que revela nossa característica, nosso 
DNA!
Somos referência. 
A partir de agora, com a nossa coragem, 
o nosso exemplo, está aberta a agenda 
dos eventos brasileiros! 
Aqui reunimos pessoas do Paraná, do 

Brasil e parte do mundo. A informação 
do nosso evento alcançou o planeta, 
anunciando que aqui no oeste do Para-
ná, uma cooperativa e uma cidade, jun-
tos, mostraram que dá para fazer! Que é 
necessário avançar para que muitos não 
parem de se alimentar, se desenvolver, 
viver!
Esse evento comprova que estávamos 
certos quando projetamos uma agenda 
sanitária responsável para enfrentar a 
pandemia, e outra agenda paralela para 
a retomada do desenvolvimento, para 
garantir emprego e produção!
Estamos lutando de frente contra o vírus 
e vamos vencê-lo. E já podemos come-
morar nossos avanços nas obras públi-
cas e na iniciativa privada. 
Está comprovado que estamos reali-
zando as transformações que, mesmo 
nesses dois anos tão difíceis que vive-

Um show de oportunidades!

mos (reconhecemos perdas e tristezas), 
também podemos comemorar, celebrar 
a nossa coragem e as lutas diárias que 
nos garantiram grandes vitórias!
Tivemos uma semana de oportunidades 
para o agro, para a produção e tecnolo-
gia nessa grande vitrine. 
E aproveitamos a cada minuto para 
mostrar nossa cidade, nossos projetos 
e tudo o que oferecemos para novos in-
vestimentos em nossa cidade. Milhares 
deles foram firmados!

Cascavel, mais uma vez... ganhou!

Meu agradecimento e reconhecimen-
to a todos, que com muito trabalho e 
profissionalismo, realizaram mais esse 
evento!
Ao Dilvo Grolli e ao Rogério Rizzardi, es-
tendendo assim a toda a equipe, o meu 
reconhecimento e genuíno agradeci-
mento. (Foto: Secom/PMC)

LEONALDO PARANHOS 
é prefeito de Cascavel - Paraná

Somos referência. Somos exemplo! Neste momento apenas dois 
grandes eventos acontecem no mundo: a Expo-Dubai, nos Emirados 
Árabes e o Show Rural Coopavel, no Paraná. Em Cascavel! 

CASCAVEL GANHOU

por: LEONALDO PARANHOS
por: EDITORIA POLÍTICA - Foto:  Divulgação

PARCEIRA DO AGRONEGÕCIO - Só em propostas protocoladas de intenções de financia-
mentos, a Cooperativa CRESOL somou mais de R$ 160 milhões
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Nova Fase – Presidente Dilvo Grolli, passada 
a euforia com os resultados obtidos no 34º 
Show Rural Coopavel, (todos sob sua presi-
dência), o próximo desafio é o Show Rural 
Coopavel de Inverno?
Dilvo Grolli – Estamos muito felizes com o 
resultado da 34ª edição, realizada de 7 a 11 
de fevereiro. Foi um evento de superação, 
de trabalho conjunto, de acreditar e de co-
ragem, porque abrimos o calendário mundial 
de eventos presenciais depois de dois anos 
de cancelamentos devido à pandemia. Com 
todos os cuidados que tomamos e o suces-
so alcançado, o Show Rural vira, novamente, 
uma referência para o mundo. Em apenas 
cinco dias foram 285.212 visitantes, R$ 3,2 bi-
lhões em comercialização e 585 expositores. 
Sim, no início do segundo semestre, teremos 
novamente a edição de inverno.

Nova Fase – O Sr. tem uma forma especial de 
falar de superação e sempre cita os exemplos 
dos japoneses. O que realmente podemos 
aprender com eles?
Dilvo Grolli – Os japoneses têm muito a en-
sinar não somente aos brasileiros e a todos 
que, de uma forma ou outra participam do 
Show Rural Coopavel. São pessoas de gran-
de inteligência, disciplina, criativas e atentas 
aos menores detalhes. O Japão foi arrasado 
na Segunda Guerra Mundial e, em poucas 
décadas, se recuperou e voltou a ser uma po-
tência econômica e tecnológica. Um país tão 
pequeno, muitas vezes menor que o Brasil, 
está entre os mais ricos do planeta. Tudo isso 
graças a uma conduta focada no trabalho, no 
estudo e no respeito mútuo.

Nova Fase – As ações do agronegócio dos 
brasileiros ainda precisam de alinhamento de 
objetivos comuns?
Dilvo Grolli – O agronegócio brasileiro sem-
pre foi importante e há muito tempo está 
entre os melhores do mundo. Em poucas 
décadas, deixamos de ser importadores para 
assumir condição de destaque entre os prin-
cipais exportadores de alimentos do planeta. 
E vamos conseguir muito mais ainda, fazendo 
do Brasil em breve o maior produtor e expor-
tador de carnes e grãos do mundo. Com isso, 

posso afirmar que as ações do agronegócio 
estão alinhadas, mas, claro, sempre é possí-
vel melhorar e avançar.

Nova Fase – O Brasil não produz a metade 
do que consome. Até onde é importante a 
Argentina neste processo ou falta apoio dos 
nossos governantes na produção?
Dilvo Grolli – Há muito tempo o Brasil pode-
ria ser autossuficiente na produção de trigo. 
Questões passadas, devido a certos interes-
ses, relegaram a produção nacional a um 
segundo plano. Mas, a partir de um trabalho 
articulado que passa a acontecer em diversas 
regiões, posso afirmar que em cerca de dez 
anos seremos, novamente, autossuficientes, 
gerando mais renda aos produtores, mais 
empregos e fortalecendo ainda mais a eco-
nomia brasileira. Hoje, um em cada dois pães 
consumidos por brasileiros é feito com fari-
nha importada, e precisamos reverter isso, 
entendendo essa condição como uma opor-
tunidade de avanço à triticultura nacional. Se 
vier apoio do governo, principalmente com 
subvenção maior no seguro, vamos acelerar 
o avanço do trigo ainda mais rapidamente.

Nova Fase – Uma curiosidade, o Show Rural 
de Inverno tem vários objetivos. No entanto, 
dá a impressão que o foco é só trigo?
Dilvo Grolli – O trigo é a principal cultura, não 
há dúvida quanto a isso. Na edição de setem-
bro de 2021, tivemos 38 cultivares diferentes 
e, dessas, 20 eram de trigo. No entanto, são 
cultivados também aveia, triticale, gramíneas 
e inúmeras plantas de cobertura, tudo com 
alta tecnologia.

Nova Fase – O agricultor Gustavo Deprá, de 
Vera Cruz do Oeste, cultiva trigo há 20 anos e 
aposta nos preços para continuar. O que o Sr. 
pode dizer a ele?
Dilvo Grolli – Durante o Show Rural de In-
verno, de setembro de 2021, mostramos 20 
variedades de trigo, algumas delas com pro-
dutividade superior a 6 mil quilos por hecta-
re, quase o dobro da média Argentina (3,4 
mil quilos/hectare) que é uma das melhores 
do mundo. A Coopavel lançou um programa 
especial de estímulo aos seus cooperados e 

SHOW RURAL 2022
R$ 3,2 bilhões em comercialização 

garante, neste ano, preço mínimo de R$ 100 
à saca, com margem de lucro de 60% ao triti-
cultor. Ou seja: o trigo é um negócio viável e 
torço para o sucesso dele e de todos.

Nova Fase – A exemplo de outras culturas, a 
palha de trigo recompõe o solo, e pode ser uma 
alternativa de alimento para a pecuária?
Dilvo Grolli – O plantio direto revolucionou 
a agricultura a partir da década de 1970, 
melhorando as condições do solo e elevan-
do a produtividade devido à manutenção da 
palhada que tem pesquisa da Embrapa para 
alimentar o gado com trigo duplo, o BRS pas-
toreio e outras variedades.

Nova Fase – Abrimos espaço para o Sr. falar 
do Show Rural de Inverno para que possa tra-
çar um comparativo com o recém encerrado 
Show Rural (de verão). 

A Cooperativa Coopavel, realizou a 34ª edição do Show Rural, 
evento voltado ao agronegócio e já prepara o terreno para 2023. 
Antes, tem o Show Rural de Inverno. O presidente Dilvo Grolli, 
falou das conquistas e avanços aos leitores da revista Nova Fase.

Como se sente, organizando dois grandes 
eventos do agronegócio brasileiro?
Dilvo Grolli – Modestamente realizado, por-
que demonstra não apenas o espírito empre-
endedor da Coopavel, de seus cooperados e 
colaboradores, mas a determinação de uma 
região inteira. Esses são eventos, devido ao 
que trazem de benefícios para Cascavel e o 
Oeste do Paraná, de toda essa comunidade. E 
só temos a agradecer a todos que acreditam, 
apoiam e colaboram com esses dois eventos 
do agronegócio brasileiro.

Nova Fase – Um dos gargalos para chegar ao 
Show Rural está para ser eliminado, no caso 
a duplicação da rodovia 277. Mas por que no 
projeto não tem uma trincheira (viaduto) em 
frente ao parque de exposição?
Dilvo Grolli – A duplicação, bem como a re-
estruturação do trevo Cataratas, é uma obra 

aguardada há muitos anos. Além de melhorar 
o tráfego e facilitar acessos, elas trarão mais 
segurança a todos. Quanto a trincheira ou 
viaduto como são conhecidos, está em obra 
um bem próximo da Ferroeste e servirá para 
atender o nosso Parque de Exposição.

Nova Fase – Dentro da modernidade, o sinal 
de celular ainda deixa a desejar. O que pode 
ser feito para convencer as prestadoras desse 
serviço a dar mais atenção para a região?
Dilvo Grolli – O agronegócio, a economia e 
o Show Rural dependem muito das operado-
ras, das inovações e das novas tecnologias. O 
agro responde por 27% do PIB, por 20% dos 
empregos e por 48% das exportações brasi-
leiras e vai crescer ainda mais. Isso reforça 
a posição de destaque desse setor na nossa 
economia e do quanto precisamos de servi-
ços mais eficientes.

Nova Fase – O que realmente representa o 
evento Show Rural para Dilvo Grolli?
Dilvo Grolli – O Show Rural Coopavel é um 
evento técnico e de conhecimentos. É como 
se fosse uma Universidade a céu aberto, um 
ambiente no qual as pessoas vêm decididas a 
ver, aprender e aplicar esses novos conheci-
mentos em suas propriedades.

Nova Fase – Como sempre o Sr., fala: “Já es-
tamos trabalhando para o evento do ano que 
vem”. Pode adiantar novidade para 2023?
Dilvo Grolli – Sim, com o fim da 34ª edição 
já começamos a pensar e a preparar a próxi-
ma. Os primeiros passos são refletir, analisar 
como foi o evento e compartilhar ideias e su-
gestões de melhorias. Mas as novidades mes-
mo, fica o convite para que venham conferir 
de 5 a 10 de fevereiro de 2022.

ENTREVISTA

DILVO 
GROLLI

SENHOR ANTICRISE

por: JOSÉ IVALDECE PEREIRA - Foto:  Divulgação
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Covid x retorno ao trabalho presencial  x
A pandemia do COVID-19 afetou a socie-
dade como um todo, tanto os empregados 
quanto os empregadores, exigindo diversas 
adaptações e causando reflexos em nossas 
vidas, seja particular, com o uso de máscaras 
e álcool gel, seja profissional, por meio de 
reuniões on-line, home office.
Apesar das inúmeras variantes do vírus, mas 
em razão do avanço da vacinação, muitas 
empresas estão buscando retornar às suas 
atividades normais, voltando ao trabalho de 
forma presencial ou adotando um modelo 
híbrido, ou seja, trabalham-se alguns dias de 
forma presencial e outros, remoto. 
No entanto, existe uma condição específica 
que merece especial atenção, é a emprega-
da grávida.
Em razão de todos os riscos não apenas à 
vida da grávida, mas a do feto também, até 
mesmo porque ainda não se sabe quais são 
as sequelas do corona vírus, em maio de 
2021, foi publicada a Lei 14.151, que esta-
belece o afastamento da empregada grávida 
das atividades presenciais enquanto durar 
a pandemia do COVID-19, sem prejuízo de 
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sua remuneração, ficando à disposição para 
trabalhar em casa, independentemente se 
a atividade é compatível ou não com o traba-
lho remoto.
Dessa forma, o afastamento da grávida é 
obrigatório e remunerado pela empresa, 
sem qualquer exceção.
Ocorre que existem atividades incompatíveis 
com o teletrabalho, como por exemplo, caixa 
de supermercado, atendente de loja, linha 
de produção, impactando financeiramente 
o empregador, que precisa remunerar sua 
colaboradora grávida, mas não conta com o 
seu serviço, já que está afastada do trabalho 
presencial.
Em razão disso, está em discussão o projeto 
de Lei 2058/21, que estabelece regras para o 
retorno das gestantes ao trabalho presencial, 
alterando a Lei 14.151/21.
Se aprovado o projeto, existirão quatro 
hipóteses para o retorno presencial das 
gestantes, são elas:
- encerramento do estado de emergência 
(COVID-19);

- após completada a imunização (15 dias 
após a segunda dose);
- quando houver interrupção da gravidez 
(aborto);
- mediante termo de responsabilidade, 
quando a empregada se recusa à vacinação.
Ainda, este projeto prevê que, se a atividade 
não puder ser exercida de forma remota, a 
gravidez será considerada de risco até a imu-
nização completa, tendo a gestante direito 
ao salário maternidade, arcado pelo INSS, 
desde o início do afastamento até 120 dias 
após o parto.
É importante ficar claro que o projeto de Lei 
2058/21, como o próprio nome já diz, é um 
projeto ainda e está sendo discutido.
Portanto, nesse momento, a gestante deve 
ser afastada do trabalho presencial por de-
terminação da Lei 14.151/21, não podendo 
ser dispensada sem justa causa nem sofrer 
redução do salário ou suspensão do contrato 
de trabalho.

EMPREGADA GRÁVIDA

x

Lilliana Bortolini Ramos

FOZ DO IGUAÇU que delícia: 
Bourbon Cataratas THERMAS Eco Resort

Foz do Iguaçu ganha seu primeiro Eco Resort
Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas Eco 
Resort é o único hotel da região trinacional 
a receber pontuação máxima na avaliação do 
padrão global para a comparação da susten-
tabilidade ecológica
A sustentabilidade sempre foi um pilar fun-
damental da rede Bourbon Hotéis e Resorts. 
O empreendimento em Foz do Iguaçu, no 
Paraná, já nasceu com foco na preservação 
ambiental, mantendo toda a mata nativa pre-
servada em seu entorno. Além de espaços 
de conscientização ambiental para os hóspe-
des, como a horta orgânica e o Refúgio dos 
Animais, que acolhe animais apreendidos 
de tráfico e maus tratos que não podem re-
tornar para a natureza. Agora, esse cuidado, 
recebe reconhecimento com selo máximo de 
5 folhas na avaliação do Green Stay, padrão 
global, e a chancela do selo nacional EcoRes-
ponsável, do Instituto Brasileiro de Defesa da 
Natureza (IBDN). 
Assim, nasce o Bourbon Cataratas do Iguaçu 
Thermas Eco Resort, uma verdadeira experi-
ência em hospedagem com responsabilida-
de ambiental.  “Estamos inseridos em meio 
a mata nativa e desde sempre aprendemos 
com a natureza o respeito pela vida. Somos 
movidos por um jeito único de acolher para 
que nossos hóspedes vivam uma experiência 
inesquecível. Para nós, ser Eco é isso, rece-
ber em meio a natureza com o compromisso 
de semear um futuro sustentável”, declara o 
presidente da Bourbon Hotéis e Resorts, Al-
ceu A. Vezozzo Filho.
Para dar esse passo, a Rede Bourbon assumiu 
o compromisso de proteger o meio ambien-
te para as gerações futuras como um valor 
corporativo fundamental. Uma tendência 
que no mercado de turismo, já alcança 88% 

dos gestores de viagens corporativas que dão 
preferência para meios de hospedagens que 
ofereçam transparência nas medidas de sus-
tentabilidade.
Rogério Iório, presidente de IBDN, acredita 
que o primeiro Eco Resort de Foz do Iguaçu 
passa a ser um marco nessa fase de conscien-
tização global. “Nós do IBDN, agradecemos a 
confiança e parabenizamos a empresa pela 
iniciativa de buscar uma certificação ambien-
tal. O Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas 
Eco Resort está inserido em um seleto grupo 
de parceiros que estão fazendo a diferença 
no Brasil frente às questões ambientais”.
“Agora, como um resort termal, o Bourbon 
Cataratas do Iguaçu Thermas Eco Resort tam-
bém adota protocolos e cuidados especiais 
para aquecer suas piscinas usando o lençol 
freático do Aquífero Guarani, ação que eleva 
o padrão natural do ambiente oferecido aos 
hóspedes”, revela Anabel Gruber, diretora ge-
ral da unidade.

BOURBON CATARATAS DO 
IGUAÇU THERMAS ECO RESORT 

O Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas 
Eco Resort possui 311 apartamentos, cinco 
opções de restaurantes (Naipi Coffee Shop, 
M’Boicy Lobby Bar, Igobi Pool Bar & Grill, Res-
taurante Tarobá e Trattoria di Carinola, além 
do Kibô Sushi Corner) e mais de 19 espaços 
para eventos, superando 5 mil m² de área. 
Para o lazer, oferece atividades como escala-
da, arco e flecha, campo de futebol, quadra 
poliesportiva, quadra de vôlei de areia e be-
ach tennis, Casa do Tarzan, casa na árvore, 
mata nativa com trilha ecológica e observa-
ção de aves, Refúgio dos Animais, horta orgâ-
nica, Bourbon Fun Place com boliche, cinema 
e jogos de mesa e jogos eletrônicos, Bourbon 

Athletic Club, Espaço Turma da Mônica, Tur-
ma da Mônica Baby, Turma da Mônica Jovem 
e Brincando de Engenheiro, Mandí Nature 
Spa, duchas circular e escocesa, saunas, pis-
cinas e salão de beleza.
As facilidades contam com apartamentos hi-
poalergênicos e para portadores de necessi-
dades especiais; baby sitter; capela; Copa do 
Bebê; minishopping com lojas de presentes e 
conveniências e agências de turismo recep-
tivo; estacionamento; internet wi-fi e room 
service 24h.

REDE BOURBON  
A Rede Bourbon possui quase 60 anos de 
experiência, com 23 empreendimentos es-
palhados pela América Latina, com mais de 
41.000 m² em espaços para eventos e con-
venções, além de uma reconhecida expertise 
para atender os mais variados eventos (con-
gressos, feiras, exposições, coquetéis e even-
tos sociais) e aos públicos mais exigentes. 
Sob o comando de Alceu A. Vezozzo Filho, a 
Rede Bourbon atende a todos os segmentos 
de hospedagem com um completo portfólio 
de categorias e marcas, classificadas de acor-
do com o perfil de cada empreendimento e 
está presente em 3 países (Brasil, Argentina e 
Paraguai), 9 estados e 18 cidades, com apro-
ximadamente de 5 mil acomodações confor-
tavelmente equipadas. 
Confira todas as opções de destinos Bourbon: 
http://www.bourbon.com.br/
Acompanhe a Rede Bourbon nas mídias so-
ciais:

Facebook: bourbonhoteis 
Instagram: @bourbonhoteis

Linkedin: Bourbon Hotéis & Resorts 
Youtube: bourbonhoteis

por: EDITORIA DE TURISMO - Foto:  Arquivo
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O metabuscador de viagens KAYAK divulgou 
quais foram os destinos mais buscados na 
plataforma em 2021 e Portugal foi o único 
país europeu com duas cidades na lista: Lis-
boa ficou no topo do ranking internacional 
de buscas e o Porto em décimo na tabela. Os 
laços culturais, a similaridade linguística e as 
belezas de Portugal são fatores que atraem 
os viajantes brasileiros ao país, como comen-
ta Gustavo Vedovato, Country Manager do 
KAYAK no Brasil. 
“Entre os países europeus, Portugal é o úni-
co que compartilha o mesmo idioma e, sem 
dúvidas, isso é um atrativo para os brasilei-
ros, pois torna mais fácil explorar o destino 
sem se preocupar com barreiras linguísticas. 
A questão histórica e cultural também é um 
elo compartilhado que desperta interesse 
dos viajantes do Brasil a visitar o país. Mui-
tos têm dupla nacionalidade e parentes por 
lá, o que também impulsiona as viagens”, diz 
Vedovato.
Segundo o KAYAK, as cidades portuguesas 
mais buscadas pelos brasileiros, além de Lis-

Além de Lisboa, o Porto ficou entre as Top 10 das cidades internacio-
nais mais buscadas no ano passado no metabuscador KAYAK
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boa e Porto, são Faro e Funchal, respectiva-
mente. Entre os destinos citados, Porto é o 
que tem menor preço médio de passagens 
aéreas (R$ 4.133), seguido de Lisboa (R$ 
4.828), Faro (R$ 5.055) e Funchal (R$ 6.692). 
Quanto ao valor de hospedagem, diárias em 
Lisboa custam em média R$ 360, enquanto no 
Porto a estadia tem preço médio de R$ 302.
No primeiro mês de 2022, foi possível obser-
var aumento nas buscas de voos na compa-
ração entre janeiro de 2022 e dezembro de 
2021, de acordo com dados do KAYAK. “Fun-
chal, destino litorâneo que fica na Ilha da 
Madeira, é a cidade que mostra maior cres-
cimento, com aumento de 182% nas buscas. 
Todos os outros destinos do nosso levanta-
mento cresceram nas pesquisas de voos tam-
bém: Faro, com +117%, Lisboa, +102%, e Por-
to, +79%. Isso mostra que a alta de buscas de 
2021 se mantém ainda neste início de 2022” 
completa o Country Manager. 
Viajantes vindos do Brasil, que se vacinaram 
no país e emitiram o comprovante do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) são obrigados a 

apresentar um teste negativo para a Covid-19 
para entrar em Portugal. Já os passageiros 
que embarcaram em outro país da União 
Europeia, (UE) foram dispensados da obriga-
toriedade do teste. Basta que apresentem o 
Certificado Digital Covid da UE, que compro-
va a vacinação. Com o objetivo de ajudar o 
viajante a planejar sua viagem, o KAYAK dis-
ponibiliza o Mapa de Restrições com atuali-
zações sobre as restrições de entrada de cada 
país. É possível saber quais destinos estão 
abertos para viajantes brasileiros e conferir 
as regras vigentes.
Para quem quiser ficar a par dos valores das 
passagens para Portugal, no KAYAK é possível 
configurar um Alerta de Preços, gratuitamen-
te, para não perder uma oferta. Basta pesqui-
sar o itinerário de preferência na aba Voos. 
Quando a página de resultados abrir, no can-
to superior esquerdo é possível habilitar a 
opção “Acompanhar Preços”, informando um 
e-mail, que passará a receber avisos automá-
ticos de variações. O Alerta de Preços tam-

bém faz uma recomendação caso seja 
a hora certa de comprar a passagem 
ou se esperar por preços menores é a 
melhor alternativa.
Os destinos internacionais mais bus-
cados pelos brasileiros no KAYAK em 
2021 foram: Lisboa, Cancun, Buenos 
Aires, Montividéu, Nova York, Orlan-
do, Miami, Paris, Santiago e Porto.

Lisboa foi o destino internacional 
mais buscado pelos brasileiros em 2021

Cristina Lira

FOCO OPERADORA - Os diretores e 
sócios, Dioclecio Medeiros e Antônio 
Neto com a secretária de turismo do 
RN, Ana Maria da Costa na VI edição 
da Rodada de Negócios no RN

O maior evento de turismo do Nordeste traz como tema da sua 7ª edição, “SEU FOCO TEM 
PODER”,  que será abordado na edição da Rodada de Negócios da Foco Operadora, que será 
realizada de 25 a 28 de agosto, pela primeira vez  no Centro de Convenções de João Pessoa e  
que deverá receber  600 agentes de viagens do Brasil.
“Ainda estamos vivendo um dos momentos mais difíceis da humanidade moderna, momento 
que vem exigindo muito poder de adaptação e resiliência para as pessoas e empresas. Por-
tanto, escolhemos trabalhar um tema que vai reforçar do início ao fim que o SEU FOCO TEM 
PODER”, enfatizou o CEO da Foco Operadora, Antônio Neto.
A Foco Operadora tem 12 anos no mercado ,com matriz em Natal e Filiais em várias cidades do 
Nordeste e representante na região Norte do país.

7ª Rodada de Negócios com  Foco Poder
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Uma das empresas participantes do 
projeto BRDE Labs, programa do Banco 
Regional de Desenvolvimento do Extre-
mo Sul (BRDE), foi a Ibema, fabricante 
de papel-cartão. Ela foi selecionada 
para identificar possíveis melhorias de 
produção e buscar soluções por meio de 
inovação aberta, com apoio de startups 
paranaenses.
O processo integra um projeto de trans-
formação digital da empresa, que tem 
fábricas de papel-cartão em Turvo (PR) e 
Embu das Artes (SP), além de escritório 
e centro de distribuição na região de 
Curitiba.

O BRDE Labs foi criado para acelerar o 
desenvolvimento do ambiente de inova-
ção na Região Sul. Seu objetivo é fomen-
tar projetos em nível estadual, ligados às 
necessidades dos ecossistemas locais e 
alinhados ao Governo Estadual.

“Nós temos a característica própria de 
desenvolver a conectividade da ideia 
e sua utilização, partindo dos contatos 
com os clientes e do entendimento de 
suas necessidades”, explica o presidente 
do BRDE, Wilson Bley Lipski. “A partir 
dessa fase, fazemos a aceleração e, no 
final, o ecossistema, além de valorizado, 
ganhará novas empresas, uma valori-
zação da produção de novas ideias e 
conceitos”, analisou.

Em 2021, no Paraná, o BRDE Labs teve 
177 startups inscritas, em parceria com 
o hub de startups Hotmilk, da PUC-PR. 
Dezoito delas passaram pela fase de 
pré-aceleração e nove, pela de acelera-
ção. Em 2022, o tema trabalhado será 
ESG – Environmental, Social and Gover-
nance (Ambiental, Social e Governança, 
em português).

CASE  - “A inovação aberta envolve a 
redução de custos, sem a mentalidade 
do segredo industrial, e traz grande 
sinergia entre empresas consolidadas e 
iniciantes. Todos saem ganhando”, expli-
ca Débora Botini, gerente da Ibema, que 
intermediou a definição dos desafios a 
serem lançados dentro do escopo do 
programa.
Após sua adesão ao BRDE Labs, a Ibema 
seguiu três etapas: o lançamento dos 
desafios para inovação aberta de solu-
ções, a transformação cultural interna, 
pela qual os colaboradores passaram 
por trilhas de conhecimento, e a 
definição das estratégias de inovação. 
“Queríamos que todos os envolvidos 
entendessem a fundo o desafio, para 
abordar a solução da melhor forma e 
engajarem-se em sua implementação”, 
conta Danilo Torres, gerente de TI da 
Ibema.

Foi identificada a necessidade de criar 
uma central de serviços internos de TI 
em nuvem para a Ibema, e a startup 
AgiDesk foi selecionada para encontrar 
a solução. “Eles desenvolveram uma 
plataforma que recebe e centraliza as 
demandas da companhia, com rela-
tórios estratégicos para tomada de 
decisão, além de indicadores-chave que 
nos permitem dar foco onde é necessá-
rio. No final do dia, temos um time mais 
organizado e produtivo e nosso cliente 
interno mais bem atendido.” A empresa 
foi contratada em dezembro para imple-
mentar a central.

Mais sobre o programa BRDE Labs no 
site www.brdelabs.com.br. 

Empresa selecionada pelo BRDE Labs 
apresenta soluções para produção 
por inovação aberta A Ibema, fabricante de papel-cartão, identificou 

possíveis melhorias de produção e buscou soluções por 
meio de inovação aberta, com apoio de startups paranaenses.

Foto: Alexandre Carnieri / Divulgação Ibema
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