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REPETECO COM

BOLSONARO
Senhoras e Senhores, está no ar o Programa
SBT MEIO DIA diretamente de Florianópolis e
o nosso convidado é o Deputado Federal Jair
Bolsonaro, hoje, 18 de maio de 2017.
Apresentador 1: Está armado?
Jair Bolsonaro: Estamos entre amigos.
Apresentador 1: Mas é da bancada da bala.
Jair Bolsonaro: Sou, somos rotulados disso
e eu defendo que o cidadão tenha o direito
a legítima defesa. Entendo que a arma serve
para defender a vida dele próprio [cidadão],
bem como para defender a democracia e a
liberdade de uma nação.
Apresentador 1: Mas o Brasil está preparado
para estar armado?
Jair Bolsonaro: Os bandidos estão armados,
porque eu ou você não podemos ter uma
arma dentro de casa?
Apresentador 2: Qual é o problema número
1 do Brasil hoje?
Jair Bolsonaro: Ética, moral, vergonha na
cara. Falta o político realmente exercer seu
mandato em proveito do Brasil, para que todos nós possamos sonhar com dias melhores.
Apresentador 2: Mas isso não é uma lição
que exige tempo? Para que aprendamos?
Jair Bolsonaro: O bom que pode acontecer
do que foi posto de ontem para hoje, é podermos sonhar com dias melhores, no meu
entender, porque essa podridão toda está
vindo à tona, o BNDES é só a pontinha do
iceberg, R$ 9 bilhões emprestados para a JBS
sem qualquer garantia e logo depois quase
meio bilhão para fundos partidários, é sinal
que tem muita coisa por vir.
Apresentador 1: Deputado, é nesse contexto
que entra a candidatura de Jair Bolsonaro?
Nesse momento desacreditado do país surge
uma alternativa?
Jair Bolsonaro: Estão dizendo que sou candidato há dois anos, então não é de agora. Isso
apenas corrobora para as pessoas olharem
para mim, afinal de contas, digo que a ho4 | Nova Fase

nestidade não é virtude, é obrigação. Tenho
fatos na Câmara relatados pela mídia, fui citado pelo Joaquim Barbosa, como o único deputado da base aliada que não foi comprado
pelo PT. A própria Friboi agora, que via meu
partido colocou R$ 200.000,00 na minha conta, mas devolvemos. Eu sabia que não era tão
bonito assim para estar recebendo uma doação de R$ 200.000,00, então isso logicamente faz eu crescer perante a opinião pública.
Apresentador 3: O Sérgio Cardoso está perguntando através do Facebook: “O senhor
que sabe tudo, principalmente sobre segurança, falando sobre o seu estado, o Rio de
Janeiro, que é um problema crônico e cada
vez pior sobre segurança”.
Jair Bolsonaro: Isso não acontece de uma
hora para outra. Politicamente correto, política de direitos humanos, política de desencarceramento, audiência de custódia, levam
o bandido a se sentir dono da situação. Você
tem, no meu entender, que dar o direito ao
cidadão de bem, em especial a mulher, que
é mais frágil, a se defender. Se hoje em dia
alguém quiser assaltar a sua casa, com todo
o respeito, ele [o bandido] sabe que dificilmente você vai ter uma arma dentro de casa,
então ele vai para cima de você. E pela política de desencarceramento ele sabe que se for
preso, vai para audiência de custódia e dificilmente vai responder preso por aquele ato,
mesmo preso em flagrante de delito.
Apresentadora: Nós temos a pergunta de
mais um internauta, o Fabrício Castro: “Qual
seria sua medida para pelo menos tentar diminuir a corrupção o Brasil?”
Jair Bolsonaro: Você diminuir um pouco o
tamanho do Estado, e outra coisa, ninguém
chega para um político, se é honesto, com
propostas indecentes, começa por aí, você
tem que dar exemplo. Dando exemplo você
tem como prosseguir naquela trajetória.
Quando falamos em Ministérios, geralmente
o “toma lá dá cá” é o voto, a grana, o cargo.
Se você diminui o número de Ministérios e
se você também diminui o peso do Estado,
temos estatais que não são nem para serem

privatizadas, mas sim extintas, lógico que se
faz estudo via BNDES e se parte para extinção. E de imediato, quem for assumir, que
coloque um plano econômico que possa ser
exequível; abrir comércio com o mundo todo.
Você não tem turismo no Brasil, que movimenta 10% do PIB, porque tem violência. Eu
duvido que você queira passar uma semana
com a sua família em Copacabana no Rio de
Janeiro, que é meu estado, tudo que é de
ruim acontece lá.
Apresentador 1: Deputado, o senhor aparece polarizando em todas as pesquisas de
opinião com o Lula da Silva para a disputa
presidencial. Isso se deve a sua atuação parlamentar como Deputado Federal? Ou pode
ser atribuído a sua formação militar?
Jair Bolsonaro: A formação militar tem ajudado e muito o fato de eu ser Capitão do
Exército. Nós temos que ter hierarquia e disciplina, senão você não pode buscar ordem
e progresso. Eu estou no Congresso desde
1991, no sétimo mandato e a minha postura foi sempre a mesma. Cheguei lá com um
monte de “exilados” lá dentro. Exilados entre aspas, eram bandidos que treinavam em
Cuba, na China, partiram para a luta armada,
fizeram barbaridades aqui no Brasil e eu sempre fui confrontado com aquelas pessoas.
Até meu voto do Brilhante Ustra, o pessoal
tem que conhecer quem é Brilhante Ustra.
Ele teve de um lado esse pessoal que está
sendo preso agora, estava de outro naquele
momento.
Apresentador 2: Mas ele foi um torturador...
Jair Bolsonaro: Não existe nenhuma sentença criminal tramitada e julgada contra ele. Ele
tem acusações e todos que acusaram ganharam polpudas indenizações e pensões milionárias sem imposto de renda.
Apresentador 3: Deputado o senhor fala
muito de um “toma lá dá cá”, o senhor se
chegar a Presidência da República através do
voto popular, e sabemos que um DNA militar
é muito papo reto. O senhor, como Presidente da República, como vai se relacionar com
os deputados, com a Câmara e Senado, afinal
de contas os Três Poderes precisam caminhar
juntos.
Jair Bolsonaro: É realmente uma pergunta
bastante difícil. Se é para fazer a mesma coisa, estou fora. Se um dia, vamos supor que
seja presidente, a Câmara quiser cassar meu
mandato, que o casse, mas que não seja por
desonestidade. Eu sei que a resposta mais fácil é uma figura de linguagem, é “a formiga
que dá o drible na vaca e no elefante”, mas
acho que da maneira que a população está
acompanhando o que acontece em Brasília,
eles terão cuidado em seu voto em 2018. E
mais ainda, é uma emenda minha, é uma lei
hoje em dia que você vai ter voto impresso
ano que vem por ocasião das eleições.

Jair Bolsonaro: Mas estou falando da renovação do quadro político. Esse pessoal que
saiu do mensalão, entrou no petrolão e está
negociando propina agora em abril.
Apresentador 1: O caminho agora seria o
que? Eleição indireta pelo Congresso que o
senhor integra ou convocação de eleições
para presidência?
Jair Bolsonaro: Você não pode, no meu entender, buscar casuísmo. É o que está na lei,
na constituição, caso o Temer fosse afastado
por um motivo qualquer: eleição indireta e
ponto final. Não podemos inventar. Ao inventar, vai desagradar e vão dizer que é um golpe. Aí sim seria um golpe no meu entender. E
para ter eleições diretas agora, tem que mexer na constituição e seria bastante complicado. Dá para se compor, se o Temer sair, entra
o Rodrigo Maia, o Presidente do Senado, vai
para o Supremo Tribunal Federal e morre ali
no meu entender.
Apresentador 2: Deputado, nós estávamos/
estamos melhorando do ponto de vista econômico, isso trava tudo ou não?
Jair Bolsonaro: Não há dúvida que trava. A
bolsa está caindo. Houve uma pequena melhora, até porque estava difícil piorar economicamente falando, como os sinais que a
economia estava dando é por exemplo, a flexibilização da CLT. Um exemplo de economia
para o Brasil está sendo o Paraguai; lá você
tem chance de investir sem essa burocracia
toda do Brasil. Temos que abrir a economia
do Brasil para o mundo, não podemos ficar
amarrados no Mercosul, temos que investir
pesado na questão da segurança pública para
poder movimentar o turismo.
Não sei como é aqui em Florianópolis, mas eu
não vou de noite comer uma pizza com minha família. Poderia ir até em um carro blindado, mas depois que sai do carro podemos
ter problemas.
Apresentadora: Os internautas estão perguntando sobre a reforma previdenciária e a
reforma trabalhista, qual a sua opinião?
Jair Bolsonaro: A Trabalhista já passou na
Câmara, votei favorável. Essa [reforma] Previdenciária, falei no Piauí quando estava lá, vi
dados do IBGE, a expectativa de vida do povo
lá é 69 anos, você aprovar uma previdência
com 65, no meu entender, é um ato de desumanidade. Como diziam, remendo novo em
calça velha não dá certo.
Passa agora, por exemplo de 50 para 51 anos
no caso da mulher, 55 para 56, combater
fraudes, uma das empresas que mais devem

para o INSS é JBS e Friboi, mais de R$ 1 bilhão. Você vê as aposentadorias fraudulentas, acaba com as incorporações, em especial
do Legislativo e Judiciário, começa a dar uma
respirada. E quem assumir em 2019 dá o passo seguinte.
Apresentador 3: 18 de maio, na sua opinião,
presidente Michel Temer cai?
Jair Bolsonaro: Cai.
Apresentadora: Tem alguém lhe perguntando aqui: diretas já?
Jair Bolsonaro: Não, isso é casuísmo. Nós
temos que seguir a lei. Hoje em dia as Diretas Já vai beneficiar um grupo ou de lá ou de
cá, o que dará margem para o lado perdedor
questionar esse processo. Vamos na legalidade, e acredito nas eleições 2018 até porque
teremos o voto impresso.
Apresentador 1: Temer cai pela renúncia,
pelo impeachment, ou pela cassação no TSE?
Jair Bolsonaro: No lugar dele eu não renunciaria porque perde o foro, pode ser preso
por juiz de primeira instância. Acho que o que
está acontecendo reforça a tese do TSE, ele
pode perder seu mandato por lá, na Câmara
pode perder também, vai depender do presidente, mas é um caminho muito longo.
Apresentador 1: Jair Bolsonaro é sem dúvida
nenhuma um político polêmico, com teses
que causam ódio e amor ao mesmo tempo.
Por que essa posição tão crítica em relação
às minorias?
Jair Bolsonaro: Eu não tenho posições críticas sobre as minorias.
Apresentador 2: Quanto a homossexuais...
Jair Bolsonaro: Meu problema no tocante a
LGBT é o material escolar. Eu não posso admitir uma criancinha de 6 anos de idade ter
acesso a filmetes patrocinados pelo MEC. Eu
tenho vídeo do secretário de alfabetização do
MEC, André Lazaro, em 2010 sobre o kit gay
dizendo o seguinte: “passamos três meses
discutindo até onde a língua de uma menina
entraria na boca de outra menina para fazermos um filme de beijo lésbico para combatermos a homofobia”. Não é esse o caminho.
Como não tinham um argumento para me
colocar no chão, disseram que eu odeio gays.
Apresentador 1: Mas nem as mulheres são
poupadas, Maria do Rosário que o diga.
Jair Bolsonaro: Mas a Maria do Rosário me
agrediu. Eu estava discutindo a questão da redução da maioridade penal em caso de estu-

pro e morte, e ela perdeu a noção do debate
e me chamou de estuprador. Fui deselegante, mas foi um ato reflexo, simultâneo a uma
agressão e por causa disso agora sou réu no
Supremo Tribunal Federal. Não é ela, é a posição dela; se fosse um homem seria a mesma
coisa, indiferente.
Apresentador 2: Deputado, grandes nomes,
entre aspas, acusados até agora na operação Lava-Jato, com essa questão que envolve agora o presidente Temer, muitos estão a
dizer que estes que estavam sendo acusados
passam a ser beneficiados. Eu já penso que
pelo contrário, se o Temer não será poupado,
estes outros grandes serão?
Jair Bolsonaro: Acho que ninguém será poupado..
Apresentador 1: Ele está se referindo ao Lula,
mais diretamente.
Jair Bolsonaro: O caso Aécio Neves agora facilita a prisão do Lula. No meu entender não
foi preso até agora, porque ele tem uma liderança muito grande em especial junto aos
mais pobres, que não alcançam o tamanho
do crime que ele cometeu para com sua pátria. Ele poderia ter uma comoção social.
Apresentador 2: Mas a justiça tem que estar
acima disso...
Jair Bolsonaro: Sim, tem que estar acima,
temos que ter as forças armadas para garantir a lei a ordem em nosso país, também as
instituições devem estar muito bem afinadas
para essa questão.
Apresentador 1: Militar pode chegar a Presidência da República, mas pelo voto direto?
Jair Bolsonaro: Sim, se Deus quiser teremos
um eleito em 2018 com voto direto.

PARA REFLEXÃO DE
NOSSOS LEITORES:

Nesta ENTREVISTA com o

então Deputado Federal JAIR
BOLSONARO no Programa
SBT MEIO DIA de Florianópolis
em 18/05/2017, se é possível
identificar alguma mudança
de comportamento ou mesmo
maneira de pensar e agir do
nosso atual presidente?

Apresentador 3: Mas será que tem cuidado mesmo? Afinal de contas o que estourou
ontem aconteceu em março. O Brasil parece
que estava com medo da Lava-Jato e muitos
políticos demonstram que não têm medo.
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Balanço revela aumento de 61.4% nos contratos em 2021 na comparação ao ano anterior e parcerias com novos fundos, nacionais e internacionais ajudaram reduzir impactos causados pela pandemia.

Em um ano histórico quando o
assunto é investimentos - mais
de R$ 4 bilhões financiados na
região Sul - o BRDE encerrou
2021 com um lucro líquido de R$
266,6 milhões. Esse é o segundo
melhor desempenho do banco
em 20 anos, registrando, por
exemplo, um aumento de 33,8%
em relação ao ano anterior.
Com isso, 10,7% do valor inves-

tido no ano passado foram de
recursos próprios do BRDE, que
ajuda a fortalecer a economia
e manutenção dos empregos,
especialmente das micro, pequenas e médias empresas,
além de mitigar os efeitos da
crise sanitária. O balanço completo de 2021 está disponível em
nosso site.

Lucro líquido de

266,6

Milhões de Reais
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Com R$ 4,1 bilhões em contratações, o
Banco Regional de Desenvolvimento do
Extremo Sul (BRDE) alcançou seu recorde
histórico em 2021. No ano em que completou 60 anos de existência, o demonstrativo
financeiro da instituição aponta a realização de mais de sete mil operações, o que
representa um aumento de 61,4% em comparação ao ano anterior. “Foi um ano muito
significativo para o BRDE, porque atuamos
fortemente na economia dos três estados,
injetando recursos que garantiram não só
o desenvolvimento de grandes empresas,
mas também assegurando a permanência
de milhares de empreendimentos que enfrentaram a crise junto com a pandemia”,
comemorou o presidente Wilson Bley Lipski.

SOLIDARIEDADE
Se garantir a economia em pleno funcionamento é uma das premissas do banco, em
2021 a instituição lançou mão de recursos
próprios para minimizar os impactos da pandemia sobre a atividade econômica, o que
representa um total de 10,7% das contratações. Além de suprir o crédito emergencial
no ano anterior (2020), no ano passado, o
BRDE obteve recursos adicionais e intensificou suas operações com instituições financeiras para incrementar o microcrédito.
INVESTIMENTOS NO AGRO
De acordo com o vice-presidente e diretor de Acompanhamento e Recuperação
de Crédito, Marcelo Haendchen Dutra, em

2021 o BRDE manteve sua essência em
promover o desenvolvimento em todas as
áreas. “Prosseguimos com investimentos
no agronegócio, na promoção de projetos
sustentáveis e de inovação, no estímulo aos
empreendimentos da mulher e do jovem e
ainda mantivemos a taxa de inadimplência
sob controle (atingindo 0,58% em dezembro) e aumentamos as receitas com a recuperação de créditos”, assegurou.
RESULTADO OPERACIONAL
O BRDE fechou o período registrando um
lucro líquido de R$ 266,6 milhões, montante 33,8% superior na comparação ao
ano anterior. Trata-se do segundo melhor
resultado nominal já alcançado pelo banco

na série histórica que inicia em 2001. “Considerando que vivemos em 2021 um cenário econômico ainda com fortes impactos
da pandemia, sem dúvida alcançamos um
resultado muito expressivo. Buscamos melhorar nossos processos de gestão, oferecer
maior agilidade no atendimento dos clientes. O BRDE, sem dúvida, se preparou para
auxiliar os diferentes setores e entender as
demandas de cada um para a retomada dos
investimentos”, celebrou a diretora de Operações, Leany Lemos.
CAPACIDADE FINANCEIRA
Além de manter a taxa de inadimplência em
0,58% sobre a carteira – entre as mais baixas de bancos de fomento do país, o BRDE
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fechou 2021 com novo recorde em termos
de patrimônio líquido: R$ 3,4 bilhões (9,6%
maior que o ano anterior). “Com isso, tivemos maior capacidade financeira para
apoiar o desenvolvimento econômico e
social da região Sul que é a nossa principal
missão”, comemorou Leany Lemos, ela que
presidiu o banco até novembro de 2021,
sendo a primeira mulher a ocupar o cargo
em 60 anos de história da instituição.
BRDE EM NÚMEROS
O setor com maior volume destinado foi o
de Comércio e Serviços, com valor de R$ 1,3
bilhão, seguido pela Agropecuária com R$

904,1 milhões em créditos e a Infraestrutura, chegou ao valor de R$ 873,6 milhões.
A variação percentual mais expressiva foi
observada no Agronegócio, com 89,8% na
comparação com 2020.
Em relação ao número de operações contratadas, 53,1% foram direcionadas aos
produtores rurais e 44,3% às pequenas e
médias empresas, dados que demonstram
o sucesso do esforço do BRDE em apoiar os
pequenos empreendedores, principalmente em época de dificuldade econômica.
Outro dado relevante para os resultados,
está na ampliação de fontes de recursos
com parcerias de fornecedores de créditos

nacionais e internacionais. Do total contratado, 59,5% dos recursos vieram do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES), seguido por aportes internacionais (15,7%), equivalente a R$ 649
milhões, oriundos da Agência Francesa de
Desenvolvimento (AFD), do Banco Europeu
de Investimentos (BEI) e do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), três
parcerias firmadas nos anos recentes com a
internacionalização das fontes do BRDE.
PROGRAMAS E PROJETOS
Com o propósito de fomentar renda, geração de emprego e retomar a economia do

país no processo pós-pandemia, o BRDE incrementou programas, fortaleceu projetos
e ampliou parcerias.
SC MAIS RENDA EMPRESARIAL
O programa beneficiou micro e pequenas
empresas e os microempreendedores individuais (MEIs) de Santa Catarina. A iniciativa
foi viabilizada pela Secretaria de Estado da
Fazenda e contou com a operacionalização
feita pelo BRDE. O SC Mais Renda Empresarial concedeu R$ 263 milhões, somando
mais de 6 mil contratos distribuídos em 218
municípios. Além dos financiamentos a juro
zero, subsidiado pelo Governo do Estado,
o impacto na manutenção dos empregos

também é destaque com quase 15 mil empregos preservados.
Para o diretor financeiro do BRDE, Eduardo
Pinho Moreira, o programa fomentou milhares de empresas catarinenses. “Ajustamos
nosso foco procurando viabilizar crédito, especialmente capital de giro para o pequeno
empreendedor. Além dos juros subsidiados,
temos prazo de carência e amortização que
atendem a necessidade de quem busca o
recurso. Esses investimentos foram fundamentais para a retomada da economia do
Estado com a contratação de mais mão de
obra, abertura de novos empregos e geração de renda”, explicou.
BRDE LABS
No setor de inovação, foram elevados limites por fundos em empresas inovadoras de
1,8% para 2,5%, além do desenvolvimento
do programa de aceleração de startups, o
BRDE Labs, com soluções para empresas
âncoras. Cerca de quatro mil pessoas foram impactadas com o programa, por lives,
mentorias e treinamentos.
BANCO DO AGRICULTOR PARANAENSE
Instrumento criado pelo Governo do Estado
do Paraná para auxiliar produtores rurais,
cooperativas e associações de produção,
comercialização e reciclagem, e as agroindústrias familiares, além de projetos que
utilizem fontes renováveis de geração de
energia e programas destinados à irrigação. Em 2021, o valor contratado totalizou
R$ 43,7 milhões, beneficiando 351 agricultores. “São linhas de financiamento destinadas ao desenvolvimento sustentável,
inovação e tecnologia, a fim de melhorar a
competitividade dos produtos do Paraná,
por meio de subsídios, com a Fomento Paraná, Secretaria de Agricultura, cooperativas de crédito e o BRDE, com a finalidade de
ajudar no crescimento de pequenos e médios agricultores” – explicou o diretor Administrativo, Luiz Carlos Borges da Silveira.
ODS
Em 2021, o BRDE aportou mais de R$ 1
bilhão em projetos que colaboram com os
desafios do Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável 2, com a participação significativa de investimentos na infraestrutura de
produção de alimentos, incluindo projetos
das diversas cooperativas que são tradicionalmente clientes do Banco. E financiou
R$ 684 milhões, o que representa 20% das
operações diretas em 2021, para projetos
que contribuíram para os desafios do ODS
12 – Produção e Consumo Sustentáveis:
geração de energia por fonte renovável,
saneamento, florestas comerciais, manejo
e disposição de resíduos sólidos e uso ou
reciclagem de resíduos.
LINHAS DE CRÉDITO
O diretor de Planejamento, Otomar Vivian,
destaca a importância do banco ter imple-
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mentado, em 2021, uma restruturação de
sua matriz de programas e linhas de crédito,
tornando a instituição ainda mais aderente à realidade global, aos critérios ESG e à
Agenda 2030. “Ao avançarmos nas parcerias com bancos internacionais, ampliamos
o nosso compromisso com a sustentabilidade.
Ao mesmo tempo, o BRDE teve um ano de
forte atuação diante das demandas de cada
setor neste período de retomada da economia, apoiando as pequenas empresas sem
descuidar dos setores mais tradicionais da
economia”, evidenciou o diretor.
BRDE EMPREENDEDORAS DO SUL
Entre as novidades de 2021 está o programa BRDE Empreendedoras do Sul. Lançado
no mês de março, com o objetivo de apoiar
empresas que tenham mulheres no comando (ou com mínimo de 40% de sócias) e produtoras rurais. Agora sem limite de operação, o programa fechou o ano com a marca
de nos três estados do Sul, com R$ 96, 2
milhões em financiamentos.

O BRDE

O Banco Regional de Desenvolvimento
do Extremo Sul – BRDE foi fundado em
15 de junho de 1961 pelos Estados do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná,
com o objetivo de fazer o Sul do Brasil
prosperar. Desde então, o BRDE tem sido
um parceiro que apoia e acompanha o
desenvolvimento de projetos para aumentar a competitividade de empreendimentos de todos os portes na região.
Uma referência em financiamentos de
longo prazo para investimentos, capaz
de transformar projetos em realidades. É
uma Instituição financeira pública de fomento, controlada pelos três estados do
Sul e que conta com autonomia financeira e administrativa.
O BRDE está sujeito a acompanhamento
e controle do Tribunal de Contas, bem
como à fiscalização do Banco Central do
Brasil. Ao final de 2020, contava com
468 colaboradores nos três Estados. Sua
estrutura administrativo-organizacional
é determinada por Regimento Interno
estabelecido pelo Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul – CODESUL
e fundamentada por Atos Constitutivos
aprovados pelas Assembleias Legislativas
dos Estados-Membros.
Com sede administrativa e agência na
cidade de Porto Alegre (RS), possui também agências em Florianópolis (SC) e em
Curitiba (PR), além de um escritório de
representação no Rio de Janeiro (RJ) e
espaço de divulgação em Campo Grande
(MS). Possui também espaços de divulgação em 15 cidades da Região Sul.
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EDUCAÇÃO, A MELHOR HERANÇA

ELEIÇÕES
2022

Por Uchöa de Mendonça
A melhor ou mais importante herança que os
pais podem legar a seus filhos é a educação.
Não existe nada, bem maior do que uma pessoa educada, não precisa ser doutor, andar
com um jacá pendurado às costas cheio de
diplomas, se não souber conviver com seus
semelhantes.
“A educação é responsável por tudo. Com ela,
vem a saúde, o trabalho, o bem-estar social e
a harmonia da família”. Foi o que ouvia pregar um homem simples, um alemão, Padre
Guilherme Schmidt que, ao chegar ao meu
São Mateus não tinha noção de como conjugar os verbos e se valeu do meu pai, que
falava alemão, para ensiná-lo gramática portuguesa, porque queria colocar uma escola
gratuita para a juventude mateense.
Assusta a violência que impera em quase
todas cidades brasileiras. Efetivamente tem
algumas que repelem, pela unidade de sua
comunidade, os que querem se estabelecer
ali como que atraídos pela pacatez da cidade
e a bondade do seu povo, mas onde impera a
educação e o trabalho. Não existem facilidade para os “invasores”.
Não podemos generalizar a falta de educação
nas sociedades brasileiras. Há uma mania de
se exagerar tudo, mas, em termos de educação, pelo menos 70% da sociedade brasileira
é educada, mas que não tem acesso ao trabalho, por falta de oportunidades.
Desde que as sociedades começarem a se organizar, construindo as cidades, seus benefí-

cios, essas comunidades mais se assentaram
à margem dos rios, lagos e do próprio mar, o
grande campo de atração.
Esses ajuntamentos tiveram como força de
atração, à água, um dos três bens mais importantes da raça humana – água, sol e água.
Sem um desses elementos, a vida no planeta
Terra acaba, daí a necessidade de se educar o
povo para proteger seu meio ambiente.
A desocupação, ou a falta de trabalho para a
população que vai de 18 aos 27 anos é uma
tragédia, no Brasil e fora daqui, porque a
grande concentração de massa está, erradamente, no lugar que tem mais moradores e
menos atividades empresariais, que possam
absorver a mão de obra abundante.
O grande problema das sociedades é a fome.
Um terço da raça humana tem carência alimentar. O chamado berço da humanidade,
a África, padece de uma escassez alimentar
enervante, cruel, embora os países africanos
possuam solo e fontes fertilizantes para produzir abundantes alimentos para consumo
de seus povos, mas ainda guerras tribais, a
incrível intolerância religiosa, tem aniquilado
a vida dos africanos.
O mundo, depois que assistimos à disseminação da “globalização”, virou um negócio
brutal. é preciso repensar o desenvolvimento
dos povos e termos como base sua educação
e a produção de alimentos. Com a educação
tudo se tornará mais fácil.
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e apoio todos os dia. Sou
nada sem todos vocês.
OBRIGADO por serem
tão especiais, assim
como meus pais, irmãs,
cunhados, tios, tias,
sogra, que estão sempre
do meu lado, nas horas
boas e ruins me dando
suporte e amor, amo
muito vocês!”.
Ainda feliz pela data,
Valtinho continuou
dizendo que, “Só tenho a
agradecer aos meus amigos, irmãos e irmãs que
Deus colocou na minha vida, vocês sabem
quem são e como são importantes pra mim.
Da mesma fo rma, meus colaboradores, que
me dão toda condição para exercer meu
trabalho. Não poderia esquecer dos
meus queridos pacientes que permitem que
eu exerça minha vocação. GRATIDÃO.
14 de abril, foi dia de de agradecer, OBRIGADO por mais um ano”. Encerrou com aquele
sorrisão. Então, feliz aniversário, Valtinho,
com saúde e vida longa.
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EDIÇÕES ANTERIORES:
valor da última capa mais frete.

O resultado final das eleições de 2018 comprovou que o dinheiro é peça-chave para o
sucesso dos candidatos. Embora alguns políticos tenham sido bem-sucedidos gastando
pouco, a maior parte dos vitoriosos desembolsou grandes cifras para garantir a preferência do eleitorado.
O custo médio para a eleição de um deputado federal, por exemplo, foi de cerca de R$
1,3 milhão. E o cargo que exigiu menos investimento, de deputado estadual, ainda assim
exigiu pouco mais de R$ 300 mil, em média,
para que alguém se elegesse.
Os dados são do levantamento “Quanto custa ganhar uma eleição?”, produzido recentemente pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa
e Análise de Dados (IBPAD). A pesquisa verificou as prestações de contas de todos os candidatos vitoriosos em 2018 para os cargos de
governador, senador, deputado federal e deputado estadual (ou distrital, no caso de Brasília). As informações foram fornecidas pelos
próprios candidatos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e os dados tiveram seus valores
corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial.
O levantamento mostrou que o custo médio
para ganhar a eleição ao cargo de governador foi de R$ 6,77 milhões. De senador, de R$
2,12 milhões. Para deputado federal, o valor
médio desembolsado pelos 513 eleitos foi de
R$ 1,31 milhão. E para o cargo de deputado
estadual foi de R$ 373,2 mil.
A identificação dos valores mínimos e máximos para cada um dos cargos em disputa revela outras informações de destaque. A candidatura vitoriosa mais cara para um governo
estadual foi a de João Doria (PSDB) em São
Paulo, que custou R$ 26,8 milhões. Já a com
menor gasto para um governo estadual foi a
de Marcos Rocha (União Brasil), em Rondônia, que teve despesas de R$ 624 mil.
A senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) foi, entre
os 54 senadores eleitos em 2018, a que teve
a campanha mais custosa, com despesas pró-

ximas de R$ 6,5 milhões. Já o senador eleito
que menos gastou em 2018 foi Styvenson
Valentim (Podemos-RN), cuja campanha foi
orçada em R$ 43 mil.
Entre os deputados federais, o maior gasto para se eleger foi o de Professor Alcides
(PP-GO), cuja campanha ficou em R$ 3,1
milhões. Já o deputado eleito com o menor
custo de campanha foi Daniel Silveira (União
Brasil-RJ), que gastou R$ 12 mil.
O deputado estadual Sargento Lima (PL-SC),
que recebeu 35.053 votos na eleição de
2018, investiu na campanha menos de R$ 1
mil. Foram exatamente R$ 924,27, com os
valores corrigidos para 2022. O oposto foi a
campanha de Maísa Mitidieri (PSD), eleita deputada estadual por Sergipe com um investimento de R$ 1,2 milhão.
CONFIRA! Em que o dinheiro gasto
na campanha foi usado
O levantamento do IBPAD analisou também
o destino dos recursos investidos em campanhas. E o resultado foi a identificação de que
as despesas “tradicionais” seguem tendo expressivo peso no orçamento dos candidatos.
Por exemplo, nas campanhas vitoriosas de
governadores e senadores, os gastos que
lideraram a lista de despesas foram os de
produção de programas de rádio e TV. Foram
31,34% do total dos recursos dos candidatos
vitoriosos aos governos estaduais, e 24,84%
ao Senado.
Já em relação aos deputados, federais e estaduais, o que liderou a lista de despesas foram
os gastos com materiais impressos: 25,04%
para os federais, e 22,51% para os estaduais.
Outra despesa eleitoral tradicional que teve
peso significativo em todas as candidaturas vencedoras foi a produção de adesivos.
Nenhum dos quatro grupos de vencedores
analisados gastou menos de 5% dos seus
orçamentos de campanha com esse tipo de
material de propaganda. Entre os deputados
estaduais, o custo chegou a 8,40% do total
das despesas de campanha.

Para todas as subdivisões de candidaturas
analisadas, o gasto com adesivos foi superior
a despesas efetuadas com divulgação na internet. As despesas com impulsionamento
de conteúdos online oscilaram entre 2,90%
a 1,62% do total da campanha. Já os custos
com criação e inclusão de páginas na internet
não superou 1%, na média, em nenhum dos
quatro grupos.
PESQUISA EXPÕE QUE NÃO SE GANHA ELEIÇÃO SEM DINHEIRO, DIZ ESPECIALISTA
A consultora Gisele Meter, especialista em
marketing e influência digital, afirma que,
neste ano, a tendência é que o custo para se
eleger seja igual ou maior do que em 2018. “A
primeira coisa que essa pesquisa faz é passar
aos candidatos que uma campanha custa. E
eles precisam entender que em 2022 também vai custar – o equivalente a 2018, senão
um pouco mais”.
Segundo ela, embora o histórico das eleições
registre exceções bem-sucedidas, a regra é
que as campanhas de candidatos eleitos tenham também uma boa gestão financeira.
“Um candidato precisa saber que uma campanha deve ter a estrutura de uma empresa.
Assim como eu preciso de capital para abrir
uma empresa, é preciso capital para ser candidato”, destacou.
Além do mito da campanha sem dinheiro, segundo Gisele, outro pensamento que o estudo mostra estar errado é o da campanha integralmente digital. “Não adianta pensar que
as campanhas serão 100% digitais”, diz ela.
Segundo a especialista, a pesquisa também
indica uma possível diferença entre os cenários de 2018 e 2022. “Tivemos em 2018
o movimento do bolsonarismo que foi todo
estruturado no digital. Mas agora vivemos
um período pós-pandêmico em que o digital
é essencial, mas não ficará somente nisso. As
pessoas querem saber os resultados da política. Essas questões e outras pendências vão
mudar o resultado das eleições”, diz Gisele
Meter.
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JOSÉ IVALDECE PEREIRA

GILMAR PIOLLA

Na área de planejamento
empresarial de Itaipu
Dizem que o bom filho, a casa torna. E Gilmar
Piolla, após cinco anos longe de casa, está de
volta à Itaipu Binacional.
Foram experiências desafiadoras, cedido
para duas honrosas missões: 3,7 anos como
secretário de turismo, indústria, comércio e
projetos estratégicos de Foz do Iguaçu, entre
maio de 2017 e novembro de 2020. E um ano
e cinco meses como assessor de negócios e
inovação do Parque Tecnológico Itaipu - PTI
Brasil, no período de dezembro de 2020 a
abril deste ano. Atuou também, por dois
anos, como secretário-geral do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social de Foz
do Iguaçu- Codefoz, tendo coordenado vários
projetos estruturantes, alguns já executados
e outros que ainda estão em andamento.
Como secretário, acumulou três recordes sucessivos de visitação turística antes da pandemia, estreitando relacionamento com as
companhias aéreas para melhorar a conectividade (antes da pandemia), reformulando a
legislação de eventos, criando a lei municipal
da inovação, atuação firme na captação de
investimentos, e recebeu o Prêmio Nacional
de Turismo, do Ministério do Turismo, como
a melhor gestão de turismo do Brasil. “Também fomos reconhecidos com o Prêmio Gestão Pública do Paraná com a adoção dos protocolos sanitários para a retomada das ações
de turismo durante a pandemia. Além de respeitabilidade nacional e internacional” disse.
No PTI, participou pontualmente em diversas
iniciativas, sobretudo na parceria com as cooperativas da região para criação de um hub
de inovação no agronegócio.
“Agora, no retorno à Itaipu, passarei a colaborar na área do planejamento empresarial.
Entendo que a vida é um constante aprendizado. Certamente, a nova missão será mais
uma experiência enriquecedora, sobretudo
profissional. Que Deus nos ilumine!”. Finalizou
12 | Nova Fase
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NEWTON E ROBERTA

KALINA E EDSON

Pensa num casal ligado a 220 o tempo todo,
com alegria, disposição e focados nas diversas atividades que exercem no dia a dia.
Newton e Roberta Salvatti, jovens empresários, mas que acumnulam experiência por
vários países, por conta da agência de turismo da Roberta e do corre corre do marido,
que divide o tempo entre agronegócios e sua
família em Foz do Iguaçu e Ciudad del Este.

Pessoas que respeitamos, admiramos e batemos palmas para o casal Kalina e Edson
Zorek, jovem advogado e funcionário público
com grande responsabilidade na condução
da Secretaria de Finanças do Município de
Cascavel.
Sabe muito de gestão pública e desponta
como um nome para o futuro, sempre discreto, mas prestativo em todos os sentidos.

GAÚCHA MEGASTORE

Chegou um novo espaço... Aconchegante e
especial: o Espaço Casa e Bem-Estar
São 60 anos de história, onde Gaúcha Megastore vem
sempre mudando, inovando e criando. E, no ano em que
a Gaúcha completa 60 anos, mais uma inovação

JANTAR DE BOAS VINDAS aos novos filiados ao Progressistas com a presença do presidente
Jair Bolsonaro. “Somos a segunda maior bancada de deputados federais”, disse o líder do
governo, deputado Ricardo Barros ao lado do presidente Jair Bolsonaro e da esposa Cida Borghetti, ex-governadora do Paraná e Conselheira de Itaipu.

A inauguração de um novo espaço na loja de
Cascavel. O Espaço Casa e Bem-Estar.
Um espaço aconchegante, especial, que
abrange marcas incríveis para sua casa. Como
a Trussardi, como uma store in store exclusiva. Isso mesmo uma loja dentro da loja. Não
é o máximo? Além disso toda linha da Lelis
Casa, e uma curadoria especial de produtos.
O setor foi inaugurado no dia 08 de Dezem-

bro de 2021, em um evento de lançamento,
com a presença da consultora da Trussardi
para um bate-papo sobre a marca.
Além do novo espaço, loja é completa, para
toda família! Conta com setor feminino, masculino, infantil, teen e lingerie.
Te convidamos para conhecer o novo Espaço
na Loja de Cascavel Gaúcha Megastore.
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Foz do Iguaçu

PARANÁ
O novo secretário de
Desenvolvimento Comercial, Industrial e Agropecuário, Vilmar Andreola,
disse “Foz tem áreas para
exploração industrial em
quatro bairros”

HOMENAGEM - Almirante Anatalicio Risden Junior, diretor-geral da Itaipu Binacional, discursou agradecendo aos deputados pelo título de “Cidadão Benemérito do Paraná” na Assembleia Legislativa em Curitiba

VILMAR ANDREOLA quer área
industrial para aquecer a economia
O novo secretário de Desenvolvimento Comercial, Industrial e Agropecuário, Vilmar Andreola, disse que a primeira meta de sua pasta é ajustar para
alavancar área industrial de Foz do
Iguaçu. “Se colocar a sua empresa na
área industrial em uma imobiliária,
ela não vai querer porque existe muita burocracia”, afirmou o empresário
à Rádio Cultura.
Foz tem áreas para exploração industrial em quatro bairros: Pilar Campestre, Jardim Europa, Portal da Foz e no
bairro Morumbi. Os terrenos variam
de 30 a 400 mil metros quadrados e
são destinados para atividades de indústria, comércio atacadista de produtos industrializados, prestação de
serviços, tecnologia e inovação e de
suporte e promoção do turismo.
“Temos empresários fortes, inteligentes e arrojados que estão legalizados
e gerando emprego. Temos empresários que compraram terreno há 15
anos e não fizeram nada, não limpam
e estão esperando a valorização e
achando que podem vendê-los para
a prefeitura ou para alguém no pre14 | Nova Fase

ço de hoje. Ele pagou R$ 3 o metro e
quer vender por R$ 80. Estes não terão o apoio da secretaria”, explicou
Andreola.
EMPRESÁRIOS DO BEM
No entanto, segundo o secretário, há
empresários que estão para ser despejados, apesar de gerar 25 empregos
diretos. “Hoje, ele e a esposa continuam trabalhando, gerando mais de
R$ 50 mil em impostos, ganhando licitações como metalúrgico no Rio de
Janeiro, São Paulo, produzindo em
Foz do Iguaçu, com este, eu vou lá falar com ele”, disse.
Andreola justifica que o perfil deste
empresário cumpre agora os compromissos de lei, mas não cumpriu prazos
dispostos na legislação em função da
pandemia e está aguardando o despejo. “Eu sou contrário em despejar este
empresário, o que significa desempregar 25 famílias que passam a ficar desamparadas. E o que a prefeitura vai
fazer com este barracão. Não podemos deixar isto acontecer”.
“O barracão vai para a prefeitura e

no terceiro [dia], os vândalos vão lá
e roubam os cabos elétricos, disjuntores e no quinto dia, roubam janelas,
portas, telhado e fica lá a estrutura
abandonada”, completa.
GARANTIAS
O secretário reitera que neste caso o
despejo não é solução. “A minha função é resgatar a credibilidade deste
empresário e garantir condições para
ele cumprir a lei. Caso não tenha cumprido no passado, vamos dar condições para que ele possa cumprir daqui
para frente”.
Andreola disse ainda, que vai estudar
caso a caso junto a prefeitura, Câmara de Vereadores e Ministério Público. “Esse empresário deu retorno ao
município e se hoje o terreno vale R$
5 milhões, ele não pode pagar, por
exemplo, 10% 15% disto, em compensação ao município”.

Fonte: GDia
Foto: Divulgação

ALMIRANTE RISDEN recebeu o título
de Cidadão Benemérito do Paraná
da Assembleia Legislativa do Estado

ALMIRANTE RISDEN, Diretor-geral de Itaipu, é o mais novo Cidadão
Benemérito do Paraná e já recebeu também a Ordem do Rio Branco, a
Ordem do Mérito da Defesa e a Ordem do Mérito Naval entre tantas outras
homenagens que destacam seu trabalho em prol de um Brasil melhor em
todos os setores

Almirante Anatalicio Risden Junior, diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional recebeu
na segunda-feira (18 de março) o título de
cidadão benemérito do Paraná.
O projeto de lei foi proposto pela deputada
Maria Victória (PP) e pelo deputado Elio
Rusch (União Brasil). A ex-governadora e
conselheira da binacional, Cida Borghetti,
e o vice-governador, Darci Piana (PSD)
acompanharam a cerimônia de entrega na
Assembléia Legislativa do Paraná – ALEP.
Os títulos já recebidos por Risden incluem
a Ordem do Rio Branco, a Ordem do Mérito
da Defesa e a Ordem do Mérito Naval, além
dos títulos de Cidadão Honorário de Curitiba
e Foz do Iguaçu.

A cidadania benemérita do Paraná, conferida pela lei 20.981/2022, foi entregue em
sessão solene da Assembleia Legislativa.
O QUE É UM CIDADÃO BENEMÉRITO?
O Título de Cidadão Benemérito ou de Cidadão Honorário é concedido às pessoas em
razão da prestação de serviços relevantes
ao Município. A homenagem é entregue ao
final do ano legislativo...
Em janeiro, o Almirante Risden foi nomeado diretor-geral brasileiro de Itaipu pelo
presidente Jair Bolsonaro, ele substituiu o
general João Francisco Ferreira, que pediu
exoneração do cargo.
A cerimônia de posse do diretor-geral da
Itaipu Binacional aconteceu em fevereiro
no Itamaraty em Brasília. A solenidade

contou com a presença do Presidente da
República, Jair Bolsonaro, os ministros de
Relações Exteriores, Carlos França; de Minas
e Energia, almirante Bento Albuquerque; o
ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira;
a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina; e o vice-governador do Paraná, Darci Piana, que representou
o governador Carlos Massa Ratinho Junior.
Também estiveram presentes o diretor-geral
paraguaio de Itaipu, Manuel Maria Caceres
Cardozo, além de conselheiros da binacional.
Desde então o sobrenome Risden tem ganhado destaque nacional, após a anunciação do novo DGB da Itaipu Binacional. Mas
você sabia que a família é pioneira em Foz?
Almirante Risden é descendente de uma
família pioneira em Foz do Iguaçu, que nos
primórdios contribuiu para o desenvolvimento da região. Nascido em Curitiba,
construiu toda a sua carreira na Marinha do
Brasil e em Foz, desde 2019, estava como
diretor financeiro executivo de Itaipu.
.
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AS MAIS RICAS DO BRASIL
O ranking das pessoas mais ricas do mundo,
divulgado pela revista Forbes, traz a filantropa
e empresária Lucia Borges Maggi, 89, como a
dona da maior fortuna feminina do Brasil e a
350ª pessoa mais rica do mundo. Cofundadora
e membro do conselho de administração da empresas de commodities Amaggi, ela tem fortuna
estimada em US$ 6,9 bilhões.

PERSONALIDADE

Na lista global, a francesa Françoise Bettencourt Meyers, 68, herdeira da L’Oréal, lidera
com fortuna acumulada de US$ 74,8 bilhões.
Ela é considerada a 14ª pessoa mais rica do
planeta. Elon Musk e Jeff Bezos estão no topo
do ranking.
LUCIA MAGGI, 89
Posição no ranking de pessoas mais ricas no
mundo: 350º
Posição no ranking de mulheres mais ricas do
Brasil: 1º
Fortuna estimada (dólares): 6,9 bilhões
Empresa: Amaggi
MARIA HELENA MORAES SCRIPILLITI, 91
Posição no ranking de pessoas mais ricas no
mundo: 709º
Posição no ranking de mulheres mais ricas do
Brasil: 2º
Fortuna estimada (dólares): 4,1 bilhões
Empresa: Grupo Votorantim

LUCIA MAGGI
A brasileira mais rica do Brasil

Rainha da soja e mãe de político: quem é e
onde vive a mulher mais rica do Brasil
No topo da lista das oito mulheres mais ricas
do Brasil, segundo ranking da revista Forbes,
está a empresária do agronegócio Lúcia Borges Maggi, de 89 anos, cujo patrimônio líquido gira em torno dos US$ 7,4 bilhões (cerca
de R$ 34,6 bilhões).
Natural do Rio Grande do Sul, Lúcia era casada com o também empresário André Maggi.
Os dois fundaram juntos, em São Miguel do
Iguaçu (PR), em 1977, uma empresa inicialmente chamada de Sementes Maggi, especializada no plantio e comércio de soja.
Ao longo dos anos, a empresa investiu também em outras commodities e se transformou no Grupo André Maggi, que ficou
conhecido posteriormente como Grupo
Amaggi, vindo a se tornar uma das maiores
empresas produtoras de soja do Brasil.
Em 2001, o seu marido André morreu e Lúcia
assumiu como acionista majoritária da empresa. Hoje, ela atua como membro consultivo do conselho de administração da Amaggi.
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Além de aparecer liderando as oito maiores
bilionárias brasileiras, Lúcia ocupa ainda a
350ª posição entre as pessoas mais ricas do
mundo, de acordo com o ranking da Forbes.
EXPANSÃO NO AGRONEGÓCIO
Em 1979, dois anos após a fundação da empresa de soja, o casal mudou a sede para
Rondonópolis, em Mato Grosso, estado-símbolo do cultivo do grão.
A partir daí, o grupo expandiu seus negócios,
saindo do simples plantio para o processamento de grãos, venda de fertilizantes, passando por geração de energia elétrica, e operações logísticas e portuárias.
O sucesso colossal no Brasil levou os acionistas a apostarem na internacionalização dos
negócios, chegando a expandir as operações
por diversos países da América Latina e da
Europa, além da China.
O Grupo Amaggi tornou-se uma holding que
controla quatro divisões de empresas ligadas

ao agronegócio.
Atualmente, a sede da empresa está localizada na capital Cuiabá e possui uma aroeira de
dez metros de altura plantada na entrada da
sede. Lúcia Maggi, contudo, permanece morando em Rondonópolis.
DO AGRONEGÓCIO PARA A POLÍTICA
O sobrenome Maggi ganhou destaque também na política nacional, quando o único
filho homem de Lucia, Blairo Maggi, decidiu
ingressar na política. Na época, Blairo já era
um dos acionistas da empresa.
Ele foi governador do Mato Grosso por dois
mandatos (2003 e 2007), além de ser senador e ministro da Agricultura do governo
Michel Temer, após o impeachment da então
presidente Dilma Rousseff.
Em 2013, Blairo chegou a assumir a presidência da Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle do Senado, enfrentando forte
resistência de movimentos ambientalistas.
De acordo com a própria Forbes, Blairo já foi
considerado uma das pessoas mais influentes
do mundo, ganhando inclusive o apelido de
“rei da soja”.

DULCE PUGLIESE DE GODOY BUENO, 74
Posição no ranking de pessoas mais ricas no
mundo: 1729º
Posição no ranking de mulheres mais ricas do
Brasil: 3º
Fortuna estimada (dólares): 1,7 bilhão
Empresa: Amil
ANA LUCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA, 48
Posição no ranking de pessoas mais ricas no
mundo: 1818º
Posição no ranking de mulheres mais ricas do
Brasil: 4º
Fortuna estimada (dólares): 1,6 bilhão
Empresa: Itaú
LUIZA HELENA TRAJANO, 70
Posição no ranking de pessoas mais ricas no
mundo: 2076º
Posição no ranking de mulheres mais ricas do
Brasil: 5º
Fortuna estimada (dólares): 1,4 bilhão
Empresa: Magazine Luiza

VERA RECHULSKI SANTO DOMINGO, 73
Posição no ranking de pessoas mais ricas no
mundo: 2578º
Posição no ranking de mulheres mais ricas do
Brasil: 8º
Fortuna estimada (dólares): 1 bilhão
Empresa: Grupo Santo Domingo
AS MAIS RICAS DO MUNDO
FRANÇOISE BETTENCOURT MEYERS, 68
País de Origem: França
Posição no ranking de mulheres mais ricas no
mundo: 1º
Posição no ranking geral de pessoas mais ricas
no mundo: 14º
Fortuna estimada (dólares): 74,8 bilhões Empresa: L’Oreal
ALICE WALTON, 72
País de origem: Estados Unidos
Posição no ranking de mulheres mais ricas no
mundo: 2º
Posição no ranking geral de pessoas mais ricas
no mundo: 18º
Fortuna estimada (dólares): 65,3 bilhões
Empresa: Walmart
JULIA KOCH, 59
País de origem: Estados Unidos
Posição no ranking de mulheres mais ricas no
mundo: 3º
Posição no ranking geral de pessoas mais ricas
no mundo: 21º
Fortuna estimada (dólares): 60 bilhões
Empresa: Koch Industries
MACKENZIE SCOTT, 51
País de origem: Estados Unidos
Posição no ranking de mulheres mais ricas no
mundo: 4º
Posição no ranking geral de pessoas mais ricas
no mundo: 30º
Fortuna estimada (dólares): 43,6 bilhões
Empresa: Amazon
JACQUELINE MARS, 82
País de origem: Estados Unidos
Posição no ranking de mulheres mais ricas no
mundo: 5º
Posição no ranking geral de pessoas mais ricas
no mundo: 41º

Fortuna estimada (dólares): 31,7 bilhões
Empresa: Mars
GINA RINEHART, 68
País de origem: Austrália
Posição no ranking de mulheres mais ricas no
mundo: 6º
Posição no ranking geral de pessoas mais ricas
no mundo: 46º
Fortuna estimada (dólares): 30,2 bilhões
Segmento: Hancock Prospecting
MIRIAM ADELSON, 76
País de origem: Mandato Britânico da Palestina
Posição no ranking de mulheres mais ricas no
mundo: 7º
Posição no ranking geral de pessoas mais ricas
no mundo: 50º
Fortuna estimada (dólares): 27,5 bilhões
Empresa: Las Vegas Sands
SUSANNE KLATTEN, 59
País de origem: Alemanha
Posição no ranking de mulheres mais ricas no
mundo: 8º
Posição no ranking geral de pessoas mais ricas
no mundo: 56º
Fortuna estimada (dólares): 24,3 bilhões
Empresa: BMW
IRIS FONTBONA, 79
País de origem: Chile
Posição no ranking de mulheres mais ricas no
mundo: 9º
Posição no ranking geral de pessoas mais ricas
no mundo: 67º
Fortuna estimada (dólares): 22,8 bilhões
Empresa: Antofagasta PLC
ABIGAIL JOHNSON, 60
País de origem: Estados Unidos
Posição no ranking de mulheres mais ricas no
mundo: 10º
Posição no ranking geral de pessoas mais ricas
no mundo: 75º
Fortuna estimada (dólares): 21,2 bilhões
Empresa: Fidelity Investments
Rosália Vasconcelos
Colaboração para o UOL
Fonte: UOL - Economia

NEIDE HELENA DE MORAES, 67
Posição no ranking de pessoas mais ricas no
mundo: 2190º
Posição no ranking de mulheres mais ricas do
Brasil: 6º
Fortuna estimada (dólares): 1,3 bilhão
Empresa: Grupo Votorantim
ANNE MARIE WERNINGHAUS, 36
Posição no ranking de pessoas mais ricas no
mundo: 2524º
Posição no ranking de mulheres mais ricas do
Brasil: 7º
Fortuna estimada (dólares): 1,1 bilhão
Empresa: WEG
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SANEPAR

Uma guerra só termina quando uma das partes se declara vencedora. Geralmente a outra
parte não admite a derrota. O líder russo não
pode perder a oportunidade de fazer uma
grande parada militar para comemorar a vitória. Ele precisa convencer o seu povo que a
perda de milhares de jovens soldados, a destruição das cidades, a morte de milhares de
civis não foi em vão. É o preço que a nação
paga para ocupar uma posição de destaque
na geopolítica mundial ao lado de outras potências como os Estados Unidos e o Reino
Unido. Para isso todo o staff militar trabalha
dia e noite para organizar uma comemoração
grandiosa. A Rússia luta desde os tempos dos
czares para ser protagonista política e militar,
principalmente na Europa. Vários países do
continente já fizeram parte do império russo
e de forma alguma ele pode abrir mão de sua
influência sobre essas nações. Em algumas
delas, parte de sua população fala russo ou
uma língua eslava irmã; logo, todos devem
conviver sob o manto do mesmo Estado,
apregoa o líder.
A Rússia comemora a vitória sobre o inimigo
na Praça Vermelha, em Moscou, ao lado do
Kremlin, em frente ao mausoléu que guarda
a múmia de Wladimir Ulyanov, Lênin. O chefe da nação diz que chegou o grande dia da
vitória. Os fascistas, forçados à rendição pelo

O Dia da Vitória chegou
Exército russo e pelas tropas dos aliados, reconhecem a derrota e anunciam sua capitulação incondicional, apregoa o líder por meio
dos veículos de comunicação que estão sob o
controle do Estado e sob forte censura. Violar
as regras que impõem a divulgação de notícias apenas oriundas do ministério da propaganda é correr o risco de ir parar no presídio
político de Moscou, ou ser enviado para um
campo de concentração nos confins da Sibéria. O crime é de traição à pátria, portanto
gravíssimo e amparado até mesmo na pena
de morte. Não se concede ao inimigo nenhuma graça; os prisioneiros, em sua maioria,
são fuzilados ou internados nos campos de
concentração. É o grande dia da vitória do
povo russo contra o imperialismo, que compensa os incontáveis sofrimentos, privações e
sacrifícios que fizemos em nome da liberdade
e independência de nossa Pátria, discursa o
autocrata na rádio oficial.
A comemoração começa com o anúncio da
rendição das forças inimigas, que depõem
suas armas e as entregam em massa às forças
de libertação. O exército russo é o primeiro a
chegar à capital do inimigo, a atestar a todo o
mundo que ele se suicidou e que seu corpo

ELEITOS: Genesio e Siro, vice e presidente da Acic para a gestão 2022/2023

GENESIO PEGORARO é reeleito presidente da Acic e fala em unidade
O empresário do ramo de supermercados, Genesio Pegoraro, foi reeleito por
aclamação, na noite da segunda-feira, 18,
como presidente da Associação Comercial
e Industrial de Cascavel. O novo vice-presidente é o empresário do setor de TI, Siro
Canabarro. A eleição foi por plataforma on18 | Nova Fase

-line com condução do presidente do Conselho Deliberativo, José Alexandre Polasek.
Genesio falou de sua alegria de estar à frente da entidade e também da responsabilidade de comandar uma das associações de
maior tradição e prestígio do Paraná, com
quase quatro mil filiados. “A Acic participa

foi encontrado queimado. Adolf Hitler põe
fim à vida para não cair nas mãos de Josef
Stalin. O ditador se sente em pé de igualdade
com os líderes ocidentais e se deixa fotografar ao lado de Roosevelt e Churchill. Stalin deseja anexar todos os países da Europa Oriental ocupados por forças soviéticas ou aliados
a elas. Não pode impedir que a festa de 9 de
maio seja o marco da ascensão de uma nova
potência mundial, que atribui a si mesma as
maiores vitórias sobre os nazistas.
O ditador avisa que não vai abrir mão da parte oriental nem da Alemanha, nem de sua
capital Berlim. Nem bem terminada a Segunda Guerra Mundial e já há ameaça de uma
terceira. O embate entre o capitalismo e o
comunismo é claro e evidente. A URSS consolida as conquistas na Europa Oriental, faz
o bloqueio da cidade de Berlim e desafia o
Ocidente. Tem uma vitoriosa força armada
com o moral de ter vencido os nazistas. Nada
pode desafiar o Império Soviético a não ser,
dois meses depois, o lançamento das bombas atômicas americanas sobre o Japão. Só
há uma nação nuclear no mundo em 1945.

ativamente de todos os debates, nos mais
diferentes ambientes, buscando sempre o
melhor caminho que leve ao fortalecimento
das empresas, da economia, da geração de
oportunidades e de prosperidade ao nosso
município”, afirmou o presidente reeleito.
A associação conta também com um amplo
e diversificado portfólio de produtos e serviços, lembrou Genesio, destacando que todos
são formatados sob medida para atender às
mais diferentes necessidades dos empresários. O presente e o futuro da Acic, ao mesmo
tempo em que ela se dedica às mais diferentes causas empresariais, estará fortemente
conectado à inovação e às novas tecnologias, que tanto já impactam e impactarão o
cotidiano de nossas vidas, de nossas empresas e da nossa região, afirmou Genesio.
A posse festiva da nova diretoria, com mandato de um ano, será no dia 13 de maio no
Tuiuti Esporte Clube. A posse oficial, com
apresentação de relatório, prestação de contas e orçamento da gestão 2022/2023, será
no dia 19 de maio, na Acic. Além de Siro como
novo vice, outras novidades na diretoria são
três vice-presidências que dão ainda mais força e representatividade à entidade: Vice de
Assuntos da Saúde com o titular Tomaz Massayuki Tanaka; da Educação com Silvana Borgelot Cordeiro e de Assuntos da Segurança,
com Jurandir Parzianello Júnior.

Foto: Jonathan Campos/Gazeta do Povo/Arquivo

herodoto@herodoto.com.br - hbarbeiro@recordtv.com.br

propõe acordo à prefeitura de
Maringá após STF anular
contrato de concessão

por representantes da própria corte de Brasília, que no começo de
março acatou pedido do município no Norte do Estado para anular a concessão
A AUDIÊNCIA FOI MEDIADA

A decisão sobre o futuro do saneamento
de água de Maringá foi adiada após representantes da prefeitura e da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar)
se reunirem na primeira audiência de
conciliação solicitada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A audiência foi mediada
por representantes da própria corte de
Brasília, que no começo de março acatou
pedido do município no Norte do estado
para anular a concessão.
Na audiência, a Sanepar apresentou proposta de acordo judicial, que vai ser analisada pelo município. Uma nova audiência
entre as duas partes foi agendada para
23 de maio, novamente com mediação do
STF e participação do Ministério Público
do Paraná (MP-PR). Nesse período, o
abastecimento de água e o serviço de
esgoto seguem atendidos normalmente
pela companhia de saneamento.

Em 16 de março, a prefeitura notificou
a companhia de saneamento informando que iria assumir o serviço de água e
esgoto no prazo de um mês. A notificação
ocorreu após o STF confirmar anulação
do contrato do abastecimento na cidade.
Com o recurso da Sanepar negado na
última instância judicial, o município
solicitou à companhia que apresentasse
o valor de indenização, acompanhado de
documentos probatórios, por obras no
período em que prestou atendimento à
população maringaense.
Maringá e Sanepar firmaram contrato há
42 anos, em 1980. Em 1996, a concessão foi estendida por mais 30 anos. Essa
prorrogação foi alvo de ação em 2009
do MP, que apontou falta de licitação na
assinatura do contrato.
Já no ano seguinte, em 2010, a Justiça decidiu na primeira instância pela anulação

do contrato. A Sanepar recorreu e perdeu
tanto no Tribunal de Justiça do Paraná
(TJ-PR) quanto no Superior Tribunal de
Justiça (STJ) e no STF. No dia 7 de março,
o Superior Tribunal Federal negou embargos de declaração, a última possibilidade
de recurso da Sanepar.
Com a última decisão judicial, o município notificou a Sanepar para assumir o
saneamento da cidade. Desde então, a
prefeitura aguarda o cálculo indenizatório
da Sanepar, que será discutido na reunião
de conciliação em maio. Em março, o chefe de gabinete do prefeito Ulisses Maia
(PSD), Domingos Trevizan, disse à Gazeta
do Povo que o município ainda não havia
decidido se faria uma nova licitação ou
assumiria o serviço de água e esgoto.
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ECONOMIA

ELON MUSK: Ganhou em 2021, o equivalente a US$ 2.154,78 (R$ 10 mil) por segundo, de acordo com a Forbes

O Multibilionário ELON MUSK diz que
não tem casa e dorme em quartos de amigos
Após pagar US$ 44 bilhões de dólares e virar o novo dono
do Twitter, a pessoa mais rica do mundo, o empresário
Elon Musk, afirmou que não tem uma casa e que circula
por quartos de hóspede em casas de amigos. A declaração
foi em entrevista ao canal TED, que organiza a série de
conferências TED Talks.
Questionado pelo entrevistador sobre
o incômodo que alguns sentem sobre
um só indivíduo concentrar a mesma
riqueza que bilhões das pessoas mais
pobres do mundo, Musk disse que não
acha que isso seja um problema, no
caso dele.
“Seria muito problemático se eu estivesse gastando bilhões de dólares por
ano em consumo pessoal. Mas esse
não é o caso, na verdade, eu nem tenho uma casa no momento. Eu estou,
literalmente, ficando na casa de amigos”, afirmou. “Se eu viajo para a área
da baía de São Francisco, onde fica a
maior parte da área da engenharia da
Tesla, eu basicamente circulo pelos
quartos de hóspedes de amigos”.
20 | Nova Fase

O bilionário sul-africano continua, dizendo não possuir iates ou tirar férias,
mas admite possuir um avião particular.
“A única exceção é o avião. Mas se eu
não uso o avião, tenho menos horas
para trabalhar”, declarou.
De acordo com a revista especializada
Forbes, Musk, com patrimônio estimado de US$ 264,6 bilhões (cerca de R$
1,24 trilhão), não tem apenas a maior
fortuna da atualidade, mas é também a
pessoa mais rica que já existiu.

riqueza dele. “Neste ponto, não faz
muita diferença”, declarou.
Outras pessoas já comentaram sobre
a resistência de Musk a gastar. A cantora Grimes, mãe dos filhos dele, disse
em entrevista à revista Vanity Fair que
o empresário vive “abaixo da linha da
pobreza”.

presente

no Mercosuper

Cooperativa paranaense que industrializa suínos e leite
apresenta novidades em seu portfólio de produtos
A novidade da Frimesa para a 39ª edição da
Mercosuper – Feira e Convenção Paranaense de Supermercados, foi a linha de iogurtes
ImuneC, ricos em vitamina C. Desenvolvida
durante a pandemia, a novidade chega ao
mercado na versão copo em três sabores:
tangerina, laranja e acerola e tem a finalidade
de auxiliar na imunidade reforçando as defesas do organismo. O produto também é rico
em vitamina D e zinco.

O público presente na Mercosuper pode experimentar também no estande da Frimesa,
o Porco a Passarinho Agridoce. Esses pedaços
de costelinha suína são temperados com suavemente com pimenta vermelha e com toque
agridoce.
Ao todo, foram 300 marcas apresentando
lançamentos, serviços e soluções aos visitantes da feira. A projeção da Apras – Associação Paranaense de Supermercados é de

que cerca de R$ 600 milhões em negócios
sejam movimentados durante os três dias
da Mercosuper. Com a volta das feiras após
a pandemia o Diretor Presidente da Frimesa,
Valter Vanzella, comemorou a participação da
cooperativa, “as feiras sempre têm sido uma
oportunidade para o relacionamento com o
mercado, todos estávamos ansiosos com a
volta dos eventos”.

“Ele não vive como um bilionário, às
vezes, ele vive abaixo da linha da pobreza”, declarou, lembrando que uma
vez encontrou um furo no colchão deles e que ele sugeriu trazer o colchão
da casa dela, ao invés de comprar um
novo. “O cara não queria nem comprar
um colchão novo”, afirmou.
O Banco Mundial considera que vivem
abaixo da linha da pobreza aqueles que
têm menos de US$ 5,50 (equivalente a
R$ 25,76), em países de renda média-alta. Em 2021, Musk ganhou o equivalente a US$ 2.154,78 (R$ 10 mil) por
segundo, de acordo com a Forbes.

O empresário disse que não se afeta
pelas críticas sobre a concentração de
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ACONTECE NO “QUANDO”

A R T E S / CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAI
Uma rica exposição de quadros, móveis, esculturas, tapetes,
utensílios e outros objetos de pura arte diretamente da Europa,
em especial de Paris, Itália, Alemanha, Inglaterra entre outros
países, faz sucesso na Galeria de Artes da LOJA MONALISA
em Ciudad del Este, como a mais nova atração que encanta os
visitantes onde o bom gosto e variedade, enchem os olhos e
podem ser adquiridos por preços tentadores.

Sensuais tornam-se seus lábios
Quando doces palavras pronuncia
Raros tornam-se seus olhos
Quando neles o brilho se evidencia
Generosa torna-se sua mão
Quando a estende mesmo vazia

MONALISA
GALERIA DE ARTE

A nova atração do Paraguai
Um privilegiado espaço agrupa objetos,
esculturas, móveis, louças, gravuras, desenhos, pinturas a óleo com uma exposição de
quadros diretamente de Paris, que retratam
diferentes lugares e situações que proporcionam aos visitantes um retorno ao passado.
É com este foco que o empresário, Faisal
Hammoud, após uma aprofundada pesquisa
de mercado, dedicou um generoso espaço
para atender sua vasta fiel e crescente clientela, tanto do Brasil como dos países vizinhos
que diariamente aportam na Loja Monalisa
em Ciudad del Este.
Para ele, não existe tempo difícil, pois sempre acredita em tudo o que faz e a Galeria
de Artes está aberta ao público com muita
variedade. São obras e esculturas dos mais
renomados artistas e pintores europeus que
estão surpreendendo os visitantes.
Faisal afirma que, nas ramificações que a
vida lhe proporcionou como empresário, que
viajou para dezenas de países, sentiu-se no

dever de compartilhar com os clientes, algumas obras que podem ser apreciadas e até
adquiridas, sem a necessidade de realizar
uma longa viagem e enfrentar os incômodos
de transportes.
O resultado da Galeria de Artes da Monalisa,
está impregnado dessa vontade simples de
compartilhar o olhar e por alguns instantes,
mergulhar no sonho de épocas, lugares
e momentos que marcaram gerações. Ao
mesmo tempo, revela uma filosofia profundamente coerente com a desmistificação
de uma arte eloquente de origem ainda
renascentista.
A variedade e o bom gosto em todas as
peças, definem muito bem a que veio para
proporcionar aos clientes da Loja, uma
oportunidade única de levar objetos que
são encontrados somente na Europa. Seus
quadros e desenhos têm, como a poética de
Prévert, a seriedade de Braques ou a infantilidade de Chagall, numa magia que aproxima

crianças e adultos.
Suas imagens revelam a liberdade na construção de um caminho cujas marcas são
esses objetos, imagens, contos visuais que,
contrariando a noção da pintura destinada
a “espaços públicos”, no caso da Galeira de
Artes, sempre fica aquela vontade de levar
com a gente, para acarinhar e “acalantar”
as paredes da casa e dos ambientes de
trabalho.
A narrativa visual se impõe de tal forma que
não se sabe o que vem antes, texto ou imagem resultando em coletânea sem precedente com ilustrações cheias de uma ternura
que vem da inteligência das mãos e na
intimidade com os mais diversos materiais
que vale apreciar, adquirir e poder contemplar com familiares e amigos o que de mais
bonito e encantador a arte nos reserva.
A Loja Monalisa, abre inclusive nos finais de
semana e atende em horários especiais de
acordo com o interesse dos clientes.

Edificante tornam-se suas palavras
Quando a virtude no próximo elogia
Presente torna-se no agora
Quando desabita sua teimosia
Fértil torna-se o silêncio
Quando a paz lhe beneficia

Estável torna-se o chão
Quando a ansiedade renúncia
Livre torna-se seu pensamento
Quando aceita que não existe simetria
Provocante tornam-se suas curvas
Quando dança a sua própria melodia
Soberana tornam-se suas decisões
Quando se alforria da fantasia
Consciente torna-se a vida
Quando escreve sua biografia.

Por Juliana Kisler
@julianakislerpoetisa

SEU WALTER: 100 ANOS DE IDADE
E 84 ANOS NO MESMO EMPREGO
De hábitos simples, mas ativo como nenhum outro homem
que se conheça, ele ganhou fama internacional ao ter seu
nome inscrito no Guiness Book como o funcionário mais antigo do mundo.
Já se passaram nada menos que 84 anos desde que ele, aos
15, começou a trabalhar como auxiliar de expedição na RenauxView, uma empresa de tecidos e na qual há muito é um
vendedor muito atuante. Quando ele foi contratado não existia nem a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), que viria a
ser criada apenas cinco anos mais tarde.
“Hoje em dia tudo é mais rápido. Antigamente, precisava de
muito tempo para resolver as coisas. Agora, em dois minutos
se resolve tudo”, afirmou ele em recente entrevista. “Precisa
manter a cabeça boa, a mente em dia. E é assim que eu consigo, trabalhando”, completou.
Seu Walter começou a trabalhar na roça aos 12 anos, plantando aipim, e para frequentar a escola precisava andar, todos os dias, cerca de 5 km. Hoje em dia, mesmo centenário,
ele dirige o próprio carro para ir e voltar do trabalho.
Perguntado sobre os segredos de tanta vitalidade, não faz
rodeios e vai logo dando alguns conselhos: “Não fique nervoso, faça tudo rindo. Faça só o que gosta de fazer. Eu gosto
de trabalhar aqui na empresa, gostava de viajar (a trabalho),
e assim você nem sente o tempo passar. Não tenha inimigos.
Peça desculpas. Viva tranquilo. A vida é só uma passagem
aqui na Terra, aproveite, faça o que você quiser”.
Fonte: Alerta Paraná Foto: Reprodução/Guinnes Book
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Governadora Fátima anuncia
retorno do voo Natal/Buenos Aires
Em solenidade de abertura do Encontro Nacional de Presidentes das Abavs estaduais
e Diretores da Abav nacional, ocorrido no
SERHS Natal Grand Hotel & Resort, a Governadora Fátima Bezerra anunciou o retorno
do voo ligando Buenos Aires a Natal previsto
para iniciar em novembro com uma frequência semanal inicialmente. A Argentina é um
dos principais polos emissores de turistas
para o Rio Grande do Norte e a volta desta
frequência vem sendo negociada entre o Governo do RN e a operadora.
A política de incentivo fiscal do Governo do
RN com redução do imposto que incide sobre
o querosene da aviação foi citado pela governadora como um dos fatores que contribuíram para a recuperação do setor. “Desde
2019 estabelecemos um decreto que define
um regime especial de cobrança de tributos
estaduais e que incide sobre o Querosene
de Aviação. Esta decisão e o diálogo com as
operadoras foi fundamental para atração de
novas rotas e para a recuperação do Turismo,
que é um dos principais pilares da nossa economia, especialmente na geração de empregos”, declarou a chefe do Executivo estadual.
O vice-presidente da Gol Linhas Aéreas, Eduardo Bernardes, destacou o diálogo entre o
governo estadual por meio das secretarias
de Turismo, Tributação e da Empresa Poti-

guar de Promoção Turística (Emprotur) e as
operadoras. “A equipe do Governo do RN é
incansável em busca de fortalecer a parceria
com a Gol e buscar melhorias para o estado,
abrindo o diálogo e oferecendo incentivos
fiscais. Com um olhar atento ao Turismo”,
destacou.
A partir de julho a Gol Linhas Aéreas disponibiliza novas opções de voos ligando Natal
aos aeroportos de Curitiba, Porto Alegre,
Goiânia, Campinas (Viracopos) e Belo Horizonte (Confins) com previsão de tornar essas
ligações diárias ainda no segundo semestre
deste ano.
É a primeira vez que o RN sedia o Encontro
Nacional de Presidentes Estaduais e Diretoria
Nacional da Associação Brasileira de Agências
de Viagens (ABAV), que ocorre num momento simbólico de concretização da retomada
da atividade turística. “Coragem é a palavra
que rege a Associação Brasileira de Agências
de Viagens desde 2020. Fomos corajosos e
hoje podemos enfim, celebrar no Rio Grande
do Norte a volta dos empregos e das viagens,
mantendo a segurança sanitária, estamos caminhando para o fim desse período que nos
trouxe tanta dor, mas nos tornou mais fortes.
Agradeço imensamente a todos os parceiros
que tornaram este dia possível”, Magda Nassar, presidente nacional da ABAV.

PRESIDENTE da nacional da ABAV, Magda Nassar, a presidente da ABAV/RN,
Michelle Pereira com agentes de viagens
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O evento reúne presidentes das ABAVs de
todo o país, além de representantes da imprensa especializada do setor turístico nacional. Além dos citados, prestigiaram a
solenidade de abertura o vice-governador
Antenor Roberto, do prefeito de Natal Álvaro
Costa Dias, a secretária de Turismo Aninha
Costa, o presidente da Emprotur Bruno Reis,
a presidente nacional da ABAV Magda Nassar, a presidente da ABAV/RN Michelle Pereira, representantes das associações e entidades do trade turístico e jornalistas.

Diretora de eventos da Abav-RN Jarbiana Costa,
presidente da Abav-RN, Michelle Pereira e vice
presidente da Abav-RN, Ohana Fernandes

PRESIDENTE DA ABAV-RN, Michelle Pereira, diretora de eventos, Jarbiana Costa com diretoria da GOL, com o vice presidente Eduardo Bernardes
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MERCADO

O QUE PODEMOS ESPERAR DO
MERCADO IMOBILIÁRIO DE CASCAVEL?

CLUBE COMERCIAL

Empossa diretoria no aniversário de 58 anos

Esse setor projeta boas expectativas e lançamentos
extraordinários ainda em 2022, após 2 anos “fora da curva”
Surpreendendo mesmo em meio a Pandemia do Coronavírus, o desempenho das vendas de imóveis foi muito acima da média no ano
de 2021. Claro! Impulsionado pelos juros baixos, novos lançamentos
e empreendimentos, não somente em Cascavel/Pr, mas de um modo
geral, em todo o país.
Prova disso são os dados apresentados pela Associação Brasileira das
Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), apontando o crescimento de
43% no primeiro semestre do ano passado, em comparação ao mesmo período de 2020.
Pois é! Certamente, os números são expressivos e esses resultados
impressionam. O ano passado foi realmente intenso, proporcionou
grandes e únicas oportunidades de negócios.
Mas, passou! E o que iremos ver ainda em 2022? Bom, os comentários e especulações pelos quatro quantos da cidade mostram que o
mercado permanece aquecido, em alta e gerando expectativas quanto aos lançamentos, sejam eles comerciais, loteamentos, condomínios resorts e prédios, não só com arquitetura diferenciada, mas com
inovações nunca antes vistas.
Um recente estudo sobre o mercado imobiliário em nosso município,
realizado pela Brain Inteligência Estratégica através de uma Pesquisa
Quantitativa com 95% de significância, destacou que do total de entrevistados, 36% tem intensão efetiva de compra nos próximos 2 anos,
onde já iniciaram a procura através do contato com corretores de imóveis e buscas pela internet. Outros 23% tem interesse de compra, mas
ainda não começaram ativamente a procurar.

43% de aumento de vendas de imóveis no primeiro
semestre do ano passado, em comparação ao
mesmo período de 2020

36% dos entrevistados têm intensão efetiva de
compra de imóveis nos próximos 2 anos e já
iniciaram a procura

Cascavel se destaca no oeste do Paraná com opções para todos os
gostos e bolsos, desde o superluxo à habitação popular, recheados
de novidades, sustentabilidade, alta tecnologia na apresentação do
empreendimento, execução da obra e entrega do imóvel.
As áreas comuns e de lazer cada vez mais completas e equipadas priorizando o contato com a natureza, espaços para home office e a interação social dos moradores.
Esse foi um movimento natural que se iniciou durante a pandemia,
onde passou-se a enxergar a importância de espaços maiores, pensando na qualidade de vida das famílias junto ao local de trabalho.
Tudo indica que esses fatores continuarão a ser um ponto determinante na decisão de compra, já que 69% das pessoas que adquiriram
um imóvel nos últimos 12 meses tiveram a compra motivada pela
busca por uma residência mais nova ou maior (Fonte: Brain Inteligência Estratégica).
Mesmo com a SELIC acima da casa de dois dígitos e a alta de custos
das construções ocasionando um aumento de valores nos imóveis
inevitável, sem dúvida, o mercado imobiliário oferece segurança ao
investimento, tendo em vista que o retorno sempre ocorre a longo
prazo e isso é um fator que atrai os compradores, além da estabilidade econômica da Capital do Oeste em todos os setores e a demanda
reprimida por lançamentos com as características dessa nova tendência.
Levando em consideração a informações apresentadas pela Brain
Inteligência Estratégica podemos concluir que com a taxa de crescimento populacional de Cascavel (1,4% a.a.) acima das taxas do estado
(0,9% a.a.) e do país (1,0% a.a.) demonstram bom prognóstico para o
mercado imobiliário.
São uma série de variáveis positivas no segmento da construção civil
que deixará Cascavel-Pr em destaque nacional.

RESUMO DA NOTÍCIA: Nas comemorações festivas dos

58 anos de fundação, a Associação Atlética Comercial, empossou
sua nova diretoria em grande noite de jantar e baile, que marcou a
retomada dos eventos da sociedade cascavelense
No dia 09 de abril foi realizada a eleição para
o Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal do
Clube Comercial. O acontecimento mobilizou
1517 associados que exerceram o direito ao
voto para escolha entre as duas chapas na
disputa: Comercial Família Sempre e Renova
Comercial com a família + participativa.
Após o encerramento da votação secreta e
contabilização, foi divulgado os resultados e

com 60,39% de votos a chapa “Comercial Família Sempre” venceu a eleição. A nova direção que assumiu no último dia 23 em grande
noite festiva com jantar e baile o Clube no período de 2022 a 2025 tem como presidente
Luiz Carlos Eckstein e vice-presidente Giberto
Ávila.
O novo presidente, falou a revista Nova Fase,
sobre os planos apresentados em campanha

e assumindo o compromisso de zelar pela
tradição do maior clube social do Oeste paranaense com empenho e dedicação.
“Faço um agradecimento especial aos associados, aos diretores que estarão conosco
nesta etapa e a minha família. É uma grande
responsabilidade e estamos preparados para
esta honrosa missão. Foram vários anos participando da diretoria e espero contar com o
apoio dos associados para empreender uma
série de atividades, ainda mais agora que a
pandemia está dando uma trégua, acho que
chegou o momento de mais encontros com
eventos que possam atender aos anseios de
todos como este jantar dançante que marca a
retomada de grandes momentos.”, finalizou.

FELIZ ANIVERSÁRIO - Diretores, associados, autoridades e convidados, comemoraram os 58 anos da Associação Atlética Comercial

Juliana Kisler

Corretora de imóveis
CRECI 29.127

69% das pessoas que adquiriram um imóvel nos
últimos 12 meses foram motivados pela busca por
uma residência mais nova ou maior
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HOTEL
SESC
CASCAVEL:
Um novo marco na hotelaria paranaense
PERSPECTIVA DO HOTEL SESC DE CASCAVEL - solenidade de assinatura do início das obras aconteceu no Palácio Iguaçu em Curitiba

RESUMO DA NOTÍCIA:

Iniciam as obras do HOTEL SESC CASCAVEL, que irá atrair
milhares de visitantes para a região Oeste do Estado
Um novo espaço de férias, descanso e lazer
começa a ser construído em Cascavel. Voltado aos trabalhadores do comércio de bens,
serviços e turismo e ao público em geral, o
Hotel Sesc Cascavel será um novo marco
turístico na região oeste do Paraná, trazendo
o selo de garantia de qualidade do Sistema
Fecomércio Sesc Senac PR. As obras estarão
concluídas em 18 meses.
Localizado em região privilegiada, com acesso pela BR-277, na altura do Km 568, ao lado
da praça de pedágio nº 3 da Ecocataratas, o
Hotel será construído dentro de uma área
total de mais de um milhão de m², recebendo o maior investimento da história do
Sesc Paraná. “Fico muito feliz e agradecido
por poder lançar uma obra desse porte na
cidade de Cascavel. Esse empreendimento
representa a conclusão do primeiro plano de
obras previsto pela nossa gestão”, pontuou
Darci Piana, presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR.
O empreendimento segue as diretrizes do
Sesc, no sentido de promover, de maneira
prioritária, bem-estar e lazer aos comerciários e dependentes. É este o seu mercado
originário, inclusive atendendo as demandas
do programa Turismo Social, que promove
viagens programadas com comerciários e
dependentes. O hotel servirá para atender
hóspedes mais voltados à diversão e ao lazer.
Um local para períodos de descanso e férias.
O lançamento do novo empreendimento foi
celebrado no dia 26 de abril, durante evento
on-line transmitido ao vivo. Participaram da
solenidade o presidente do Sistema FecomérPERSPECTIVA de um dos apartamentos que
farão parte do empreendimento
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cio Sesc Senac PR e vice-governador do Paraná,
Darci Piana; o prefeito de Cascavel, Leonaldo
Paranhos; o diretor regional do Sesc PR, Emerson Sextos; o vice-presidente da Fecomércio PR e presidente do Sindilojas Curitiba e
Região Metropolitana, Ari Faria Bittencourt;
o vice-presidente da Fecomércio, Paulo Beal;
o presidente da Comissão de Obras, Carlos
Rodrigues do Nascimento; o membro do
Conselho Fiscal da Fecomércio, Agostinho
Francisco Sabadin, e Ricardo Prestes Mion, da
Construtora Abapan, em nome do Consórcio
Abapan-Village, responsável pela construção.
As obras terão mais de 16,7 mil m² de área
construída. “Hoje é um dia muito especial
para Cascavel e para todo o Paraná. O grande
benefício desse investimento é a possibilidade de receber mais de 20 mil pessoas por
ano, aquecer o setor gastronômico, o nosso
comércio, o relacionamento e consolidar a
vida das pessoas que também precisam ter
um espaço de lazer como esse”, frisou o prefeito, Leonaldo Paranhos.
ESTRUTURA
O projeto foi apresentado pelo diretor regional
do Sesc PR, Emerson Sextos. “Hoje é o dia que
o Sesc reservou para um marco histórico institucional. Este momento vai além de um
ato solene, pois representa a materialização
do projeto do Sesc de edificar um grandioso
hotel que oportunize o efetivo acesso aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e
turismo ao lazer”, pontuou o diretor regional
do Sesc PR, Emerson Sextos.
Está prevista a construção do prédio princiO HOTEL servirá para atender hóspedes mais
voltados à diversão e ao lazer. Será um local privilegiado para períodos de descanso e férias

pal com apartamentos e chalés, do parque
aquático, complexo esportivo, churrasqueiras, quiosque com lanchonete, espaço fitness,
café e bar, restaurante, centro de convenções
com capacidade para 500 pessoas, business
center, quadras e ginásio de esportes, brinquedoteca e lojas.
Todo o projeto foi pensado visando à sustentabilidade, adotando estratégias como o
reaproveitamento da água pluvial para ser
utilizada no sistema de irrigação e de sanitários,
captação de água por meio de poços artesianos,
sistema de aquecimento de água com 96 placas
solares com sistema de apoio a gás, produção de
energia com 300 placas fotovoltaicas, estação
de tratamento do esgoto sanitário, compostagem
dos resíduos sólidos gerados no restaurante e nos
serviços periódicos de podas de árvores e de jardinagem.
ATRAÇÃO TURÍSTICA
O hotel será um dos maiores pontos de
atração do turismo em Cascavel. A própria
estrutura já funcionará como chamativo, levando também o público de Cascavel e das cidades vizinhas a conhecerem as instalações.
A estimativa é de que o hotel seja visitado por
quase duas mil pessoas todos os meses, movimentando o comércio da região. Também haverá
serviço de vans para conduzir os hóspedes a Foz
do Iguaçu, para conhecerem as atrações turísticas
locais, além de cidades vizinhas e praias de água
doce da Costa Oeste.
COMISSÃO DE OBRAS
A Comissão de Obras será presidida pelo conselheiro Carlos Rodrigues do Nascimento e
formada por Nelcir Antônio Ferro, Luis Antônio Langer, Gélcio Miguel Schibelbein, Beloir
João Rotta e Everton Calamucci.

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

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

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

EXPECTATIVA DE EMPRESÁRIOS LOCAIS E MEMBROS
DO SISTEMA FECOMÉRCIO SESC SENAC PR
“A obra foi muito bem pensada, com estudos que dão funcionalidade a esse grande
empreendimento”, frisa o presidente da
Comissão.
“É a realização de um sonho que começou lá
atrás com outros presidentes que estavam à
frente dos sindicatos da cidade e da região,
que não mediram esforços para que esse
empreendimento se tornasse realidade. É
uma obra que vem ao encontro da necessidade da região”.
PAULO BEAL - Vice-presidente da Fecomércio
do Paraná.
“É uma honra para todos nós e só temos
a agradecer ao presidente do Sistema
Fecomércio Sesc Senac PR, Darci Piana, e
toda a sua Diretoria, que direcionaram esse
investimento para cá. Cascavel vem crescendo a
todo o momento e a vinda de um empreendimento como esse chega na hora oportuna”.
NELCIR ANTONIO FERRO - Presidente do
Sindicato do Comércio Varejista de Produtos
Farmacêuticos do Oeste do Paraná.
“Este é o maior investimento da história do
Sesc PR. É preciso enaltecer o trabalho de
representatividade do Sistema Fecomércio e dos

sindicatos na região Oeste, para trazer projetos pensados para o bem comum dos trabalhadores do comércio, empresários e da
comunidade em geral”.
CARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO Presidente da Comissão de Obras e
Conselheiro do Sesc PR.
“O empreendimento está localizado em
uma área privilegiada, corredor de acesso
ao Mercosul. Vemos o empenho de todo
o Sistema Fecomércio Sesc Senac PR para
o desenvolvimento e a ampliação dos
serviços em nossa região”.
EMERSON ALCIDES VERONESE - Presidente
do Sindicato do Comércio Varejista de Veículos, Peças e Acessórios para Veículos de Cascavel (Sincipeças Cascavel).
“Estou muito feliz porque lutamos muito
para que esse projeto se tornasse realidade. Eu não sou pioneiro de Cascavel, mas
já estou há 50 anos na cidade. Essa obra me
dá uma satisfação e uma alegria de vê-la
acontecendo”.
AGOSTINHO FRANCISCO SABADIN - Membro do Conselho Fiscal da Fecomércio Pr.

“O empreendimento trará um grande
número de turistas de várias partes do Brasil e vai representar uma grande oportunidade para o comércio e o setor gastronômico ganharem dinheiro”.
LEOPOLDO NESTOR FURLAN - Presidente do
Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de
Cascavel e região (Sindlojas Cascavel e região).
“É um momento ímpar para a cidade, até
pela crise do nosso país agravada pela pandemia. É um investimento que vai gerar
emprego, renda e que fica no município. O
investimento não é salutar somente para
Cascavel, mas para a Região Oeste. Assim
que concluída vai atrair visitantes para a
nossa região, fomentando o nosso comércio
e o nosso turismo”.
LUIS ANTONIO LANGER- Presidente do
Sindicato das Empresas de Compra, venda, locação, admnistração e loteamentos
de imovéis e dos edifícios em condomínios
residenciais e comerciais do Paraná (Secovi
Paraná).

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

PERSPECTIVA da área onde serão construídos os chalés com todos os equipamentos
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RECANTO CATARATAS

COLLECTION

Grupo Recanto Cataratas mostra seu novo empreendimento hoteleiro,
com 224 apartamentos, ao lado do já consolidado Resort Thermal
A cidade de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, fronteira com Argentina e Paraguai, ganhou mais uma 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 hotel 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 cenário
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 viajante. “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
Andrade.
No mesmo complexo, é claro, o espetacular RECANTO CATARATAS
Thermas, Resort & Convention; aliás, um resort completo.
Arquitetura surpreendente, integrado a exuberante natureza em
uma área de 120.000m², destes, 38.000m² de área nativa protegida,
oferece amplas áreas de lazer, praça de entretenimento, relaxante
Spa, diversão para todas as idades com serviços de alta qualidade.
Suas 501 unidades entre apartamentos e suítes, categorias diferenciadas:
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STANDART, LUXO, COLLECTION, SUITE MASTER E PREMIUM.
Ambientes sofisticados, modernos e confortáveis, onde requinte e
elegância, clássico e moderno se combinam perfeitamente.
Todas as unidades com piso em madeira ou porcelanato e nas suítes,
banheira de hidromassagem para 2 pessoas.
APTO STANDARD: Decoração moderna, com piso em porcelanato ou
madeira, equipados com cama Box, ar condicionado com controle individual, frigobar completo, TV LCD, secador de cabelo, cofre.
APTO LUXO: Modernos e confortáveis, possui cama Box, ar condicionado com controle individual, frigobar completo, TV LCD, secador de
cabelo, cofre.
SOBRE O COLLECTION:
Apresenta um estilo contemporâneo, modernos e confortáveis, com
ampla de lazer, piscina, saúnas, bares, restaurantes e estacionamento
coberto.
Suítes Master: unidades de categoria superior, com elevado padrão
de conforto e requinte, possuem 45 m², camas box queen size, frigobar 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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