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

RECANTO CATARATAS 
COLLECTION 

A cidade de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, fronteira com Argen-
tina e Paraguai, ganhou mais 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 ho-
tel já recebe com hóspedes de perfil corporativo e de eventos. “Po-
deremos 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 via-
jante. “Ele segue nossa mesma regra de ouro, que é atender o perfil 
do turista exigente e moderno, que espera conforto e serviços de 
qualidade, itens que fazem parte do ‘DNA’ do Recanto Cataratas e 
de outras unidades hoteleiras que temos em Foz do Iguaçu”, finaliza 
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 diferen-
ciadas:

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 in-
dividual, frigobar completo, Tv Lcd, secador de cabelo, cofre.
APTO LUXO: Modernos e confortáveis, possui cama Box, ar condicio-
nado com controle individual, frigobar completo, Tv Lcd secador de 
cabelo, cofre.

SOBRE O COLLECTION:
Apresenta um estilo contemporâneo, moderno e confortável, com am-
plo espaço de lazer, piscina, saunas, bares, restaurantes e estacionamen-
to coberto.
Suítes Master: unidades de categoria superior, com elevado padrão 
de conforto e requinte, possuem 45m², camas box queen size, fri-
gobar completo, ar condicionado split, Tv Lcd, secador de cabelo e 
banheira de hidromassagem para duas pessoas.
Suítes Premium: unidades especiais, onde todos os detalhes foram 
cuidadosamente pensados para atender ao hóspede mais exigente. 
Com 65m², 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.

É menos queda!
É menos custo!
É mais produção!

O maior programa de  
modernização de energia 
elétrica rural do Brasil.

Saiba mais:

Mais de 300 mil produtores 
rurais beneficiados.

25 mil km de redes 
trifásicas para o campo.

2,7 bilhões de  
reais investidos.

copel.com
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ACICACICACICACIC
Num dos eventos mais prestigiados pela sociedade de Cas-
cavel e região, que compareceu em grande número, onde 
a baixa temperatura e a elegância tomaram conta do sa-
lão de festas do Tuiuti Esporte Clube, ocupando todas as 
dependências, foi empossada a nova diretoria da Associa-
ção Comercial e Industrial de Cascavel.
Com discursos em tons político-social e ao mesmo tempo 
conservador, diversos oradores usaram da palavra com a 
solenidade encerrada com fausto jantar e baile, comemo-
rando também de forma festiva, os 62 anos da entidade.

POSSE DA

GESTÃO 2022/2023
União, eleições e desenvolvimento 
foram os pontos destacados pelo 
presidente Genesio Pegoraro

Cerca de 800 pessoas participaram, na noite 
de sexta-feira, 13 de maio, da posse festiva 
da nova diretoria executiva e dos conselhos 
Deliberativo e Fiscal da Acic. Um dos pontos 
altos da solenidade foi o pronunciamento 
do presidente reeleito Genesio Pegoraro, 
que falou de união, desenvolvimento e ci-
tou 2022 como um ano especialmente im-
portante para o Brasil. A cerimônia contou 
com a participação de várias autoridades, 
entre elas o chefe da Casa Civil do Paraná, 
João Carlos Ortega, os deputados Marcio 
Pacheco e Adelino Ribeiro, o presidente da 
Faciap, Fernando Moraes, o presidente da 
Caciopar, Flavio Gotardo Furlan e o prefeito 
Leonaldo Paranhos.

Genesio afirmou que o desenvolvimen-
to de Cascavel, uma das cidades que mais 
crescem no Brasil, é o resultado de uma 
comunidade unida. “Do poder público, das 
entidades, dos seus líderes, de empresários 
e de toda a população integrada por uma 
causa maior, que é fazer de Cascavel um 

município com qualidade de vida, próspe-
ro e de oportunidades. Quero reforçar de 
forma especial a união e o amadurecimen-
to das entidades que tanto trabalham pelo 
bem comum”. A Acic, segundo ele, participa 
ativamente desse dia a dia e conta para isso 
com a colaboração de empresários que há 
62 anos fazem dela um exemplo de associa-
tivismo.

O presidente reeleito comentou sobre as 
eleições de outubro: “Este é um ano impor-
tante para o Brasil. Um ano de eleições que 
determinarão o futuro que teremos para o 
nosso País. A Acic participa deste momento 
e, embora reconheça um período de ama-
durecimento cívico, é fundamental que to-
dos votem em pessoas comprometidas”. 
E Genesio destacou: “Precisamos dar o 
nosso voto a pessoas que tenham posições 
coerentes e saibam, com coragem e discer-
nimento, defender o que é justo e correto. 
Nosso destino não pode ser entregue nas 
mãos de aventureiros e de defensores do 

enfraquecimento de valores que tanto pre-
zamos e respeitamos”.

ASSOCIATIVISMO
O presidente da Faciap, Fernando Moraes, 
destacou a pujança do Oeste, do momen-
to de recuperação da economia do Paraná 
com sobra de vagas em várias regiões e da 
Acic como referência em associativismo 
empresarial. O secretário de Estado José 
Carlos Ortega falou que Cascavel está a cada 
dia melhor e que a junção de forças, con-
tando sempre com o apoio de uma entida-
de como a associação comercial, é determi-
nante para esse sucesso. “E nosso governo 
tem investido cifras generosas em obras no 
município para assegurar condições para 
ainda mais crescimento e bem-estar à co-
munidade”.

O prefeito Leonaldo Paranhos lembrou do 
desafio que é estar à frente de um municí-
pio como Cascavel e que encontrou nas en-
tidades, e na Acic, a parceria que precisava 
para implementar uma gestão horizontal, 
onde todos são devidamente valorizados e 
atendidos. Além de Genesio, também assu-
miu Siro Canabarro como vice-presidente. 

O mandato dos novos diretores é de um 
ano. O mesmo evento marcou oficialmente 
também o aniversário de 62 anos da Asso-
ciação Comercial e Industrial de Cascavel.

Por Jean Paterno: 
Assessoria de Imprensa da Acic

com fotos de Claiton Biaggi
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ITAIPU ITAIPU e e AMOPAMOP
O diretor geral da Itaipu Binacional, Almi-
rante Anatalicio Risden Junior, visitou dia 12 
de maio a Amop, em Cascavel, onde conver-
sou com prefeitos e prefeitas da entidade 
municipalista oestina.
Risden foi recebido pelo prefeito de Santa 
Tereza do Oeste e presidente da Amop, Élio 
Marciniak, o Kabelo; pelo prefeito de Cas-
cavel, Leonaldo Paranhos e pelo prefeito de 
Toledo, Beto Lunitti, além de outros 45 che-
fes do Poder Executivo.
Essa foi a primeira visita do dirigente máxi-
mo do lado brasileiro da Binacional à Amop: 
ele esteve acompanhado do assistente da 
Diretoria Geral da usina, almirante Luiz Car-
los Faria Vieira e do chefe da Assessoria de 

É um privilégio falar as senhoras e senhores 
prefeitos, mas vou resumir um pouco do 
sentimento pessoal como um paranaense de 
Curitiba, que tem parte da família com raízes 
nesta região Oeste, onde meu avô chegou há 
muitos anos em Foz do Iguaçu.
Meu pai nasceu em 1920, minha mãe em 
1926 e eu em 1956. O que eu acho muito in-
teressante desde a minha infância e juventu-
de, (tenho parentes em Cascavel então sem-
pre frequentei a região), e o que sempre tive 
muito orgulho é a gestão que é feita aqui, a 
harmonia que existe entre as entidades, no 
caso as Prefeituras que são o cerne da admi-
nistração de todos os setores do Estado, esta 
ação dos senhores prefeitos, e a união com o 
povo, fortalece e agrega os interesses e par-
cerias.
Estou na Itaipu desde fevereiro de 2019, 
como diretor financeiro, função que tem um 
papel diferente do diretor-geral brasileiro. O 
cargo que acumulo como diretor-geral, tem 
uma visão ampla política, e diretor financei-
ro é aquele que diz não pode, não dá, vamos 
lá... Então são dois papéis diferentes e eu tive 
o privilégio de estar de 2019 até janeiro deste 
ano como diretor financeiro e pude acompa-
nhar todo o trabalho que foi feito em conjun-
to com os senhores e senhoras prefeitas, é 
um privilégio. 
Parabéns as duas mulheres aqui presentes 
representando as nossas prefeitas, você pa-
rece ter 23 anos, parabéns! Eu acho que isso 
está demonstrando que a juventude está 
vindo, que a juventude está presente e que 
queremos mudar o Brasil. Queremos ofere-
cer aos nossos filhos e aos nossos netos um 
Brasil melhor, um Brasil próspero e saindo um 
pouco daquilo que muitas vezes a gente vê, 
é feito uma propaganda de gênero e de uma 
série de coisas. Eu acredito na meritocracia 
e no trabalho; são dois pontos fundamentais 
em qualquer atividade que a gente faça. Se 
nós privilegiarmos a meritocracia, o trabalho 
e quem faz, nós teremos sucesso.
A Itaipu está presente não só como uma gran-
de produtora de energia, mas uma indutora 

Informações, almirante Paulo Tinoco.
“O papel de Itaipu não é só produzir ener-
gia renovável e limpa, mas principalmente, 
o desenvolvimento regional e social de toda 
a região Oeste do Paraná. A Amop repre-
senta muito bem todos esses municípios. 
Por isso, Itaipu sempre estará presente, no 
sentido de apoiar as iniciativas dos municí-
pios”, destacou.
O almirante citou parcerias em obras como 
a duplicação do Contorno Oeste, duplicação 
de trecho da BR 277 da Polícia Rodoviária 
Federal até o trevo de São João, consolida-
ção do anel viário, “Ou seja, grandes inves-
timentos que beneficiam a região como um 
todo, sem aumento na tarifa de luz, apenas 

de prosperidade, desenvolvimento, de trazer 
tecnologia para o nosso parque tecnológico e 
várias outras ações que nós estamos não só 
olhando, mas vamos incrementar e trazer os 
apoios necessários para todas essas práticas.
Prefeito Kabelo, presidente da Amop e pre-
feito de Cascavel, Paranhos, os senhores te-
nham a certeza que eu fiz questão de vir até 
aqui, porque muitas vezes você fica encaste-
lado. E eu digo aos senhores que o papel den-
tro da Itaipu não é difícil, mas também não é 
fácil e a coisa que eu mais queria desde janei-
ro deste ano era que meu dia tivesse mais de 
24 horas, pois as 24 horas não são o suficien-
te para uma empresa do porte da Itaipu.
E nós temos que modernizar, temos que 
entregar uma empresa que tem que sair do 
estágio que estava, como nós a encontramos 
em 2019 em termos de gestão, e entregar ao 
final de 2022 ou 2023 uma empresa mais mo-
derna, que esteja mais eficiente, mais eficaz, 
que faça mais o menos. Essa é a orientação 
que o Presidente Bolsonaro deu em 2019. 
Em 2018 no final da campanha eu já traba-
lhava com ele na transição, e em janeiro ele 
me convidou para vir para a Itaipu, no sentido 
de equacionar a área financeira da empresa. 
Os senhores estão vendo os resultados deste 
trabalho no sentido de traduzir ações em re-
sultados e não simplesmente propaganda. É 
isso que a Itaipu procura fazer, está presente 
e vai tentar levar adiante. 
Em janeiro deste ano quando o presidente 
novamente me chamou e colocou que este 
era o momento de assumir a direção-geral, 
pediu para envidar todos os esforços possí-
veis no sentido de fazermos entregas. É isso 
que eu proponho a cada um de vocês, no 
sentido que a gente possa ter resultados não 
só em termos do governo, que é o do nosso 
Presidente Bolsonaro, mas o governo de cada 
um dos senhores e senhoras, é a administra-
ção que os senhores trazem e as pessoas que 
vivem nas cidades vão olhar para vocês mos-
trando que tem um trabalho a ser feito.
Eu tinha um discurso aqui, prefeito Paranhos, 
mas eu prefiro muito mais falar de coração, 

com melhoria da gestão”, disse ele.
Falou também que, “O presidente Bolso-
naro, quando me convidou para assumir o 
posto, colocou a posição de que Itaipu deve 
apoiar os municípios. Tenho certeza de que 
isso será feito da maneira mais eficiente e 
eficaz possível”.
Para o presidente da Amop, a visita de Ris-
den evidencia o antigo laço de unidade en-
tre as duas instituições. “Reconhecemos a 
parceria da Itaipu com a Amop e a diferen-
ça que os investimentos aqui feitos trazem 
a toda a população regional, na forma de 
obras que melhoram a qualidade de vida de 
toda população”, observou Élio Marciniak.

não tenho o dom da palavra, mas tenho as 
ideias e os conceitos. Por isso, fico feliz nes-
te momento pois vejo que todos estão me 
olhando com atenção. São 41 anos de servi-
ços prestados na marinha, e é um prazer ter a 
oportunidade de devolver parte do que a Ma-
rinha proporcionou a mim, em conhecimen-
to, estudo e profissionalismo. Certamente, 
em algum momento eu tinha que devolver 
isso para a sociedade e é esse o meu papel 
dentro da Itaipu; devolver a sociedade tudo o 
que a mesma investiu em mim como pessoa, 
como militar, como paranaense e traduzir a 
cada um de vocês o que eu posso fazer para 
ajudar os senhores, as senhoras e a socieda-
de.
Recentemente, estivemos em Dubai, onde 
também esteve o prefeito Paranhos e passa-
mos duas semanas na feira mundial. Nossa 
equipe voltou eufórica, pois a empresa Itai-
pu é muito conhecida no mundo, graças ao 
trabalho que realizamos, sobretudo no meio 
ambiente e preservação, onde já recebemos 
prêmios da ONU e os senhores fazem parte 
dessas conquistas. Nesse tempo que ficamos 
em Dubai mostrando um pouquinho da Itaipu 
e o Brasil, você percebe que muitas pessoas 
têm uma visão errônea do que é um trabalho 
de um país com dimensões gigantescas como 
o Brasil. Seguramente, nós temos a preserva-
ção do nosso sistema ecológico e das nossas 
fronteiras e tenho certeza que em cada muni-
cípio dos senhores, têm um trabalho perma-
nente para melhorar a preservação. A Itaipu é 
uma parceira e vai continuar atenta e apoian-
do os bons projetos.
Mais uma vez, obrigado pelo convite e, em 
breve, vamos nos reunir para novamente 
avançar em parcerias que possam dar solu-
ções aos anseios que satisfaçam nossos inte-
resses.
Obrigado e forte abraço a todos.

Por Ado Júnior
Foto: Arquivo Nova Fase

LAÇO HISTÓRICO DE PARCERIA

PALAVRAS DO ALMIRANTE RISDEN NA AMOP

Por Luciano Silva: 
Assessoria de Imprensa 

da Amop  - com texto e fotos

PREFEITOS - dos 55 Municípios que compõem a Associação dos Municípios do Oeste do Paraná prestigiaram a visita do 
Almirante Anatalicio Risden Junior, diretor-geral e demais diretores da Itaipu na Assembleia da Amop em Cascavel

NA AMOP - Leonaldo Paranhos, Prefeito de Cascavel; Almirante Risden, Diretor Geral de Itaipu e Kabelo, Presidentre da Amop

HOMENAGEM -  A AMOP homenageou o Almirante Anatalicio Risden Junior, diretor-geral de Itaipu, com uma placa
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Problemas brasileiros

Nada corrompe mais do que o 
dinheiro. Não existe na face da 
terra algo que seja mais impor-
tante, mais ambicionado do 
que o dinheiro, e seu poder de 
compra está relacionado com a 
necessidade do indivíduo, alguns 
por doença.
Os 40 milhões ou mais de inscri-
tos no programa Bolsa Família se 
acostumaram a receber aquela 
merreca mensal, dinheiro mais 
do que suficiente para fazer sua 
fezinha no jogo do bicho, até na 
loto mas, seguramente, para a 
compra do fumo, da cachaça, do 
crack, da maconha e outros tipos 
de alucinógenos, conforme a 
carência...
O grave problema dos povos de 
diversos estados africanos não é 
de saúde, é a alimentação, aliada 
a uma tremenda falta de educa-
ção, de princípios religiosos es-
cravizantes, o que é bem diferen-
te do Brasil, onde a sociedade (ou 
a chamada coletividade pobre) 
busca o tratamento médico, não 
por necessidade, mas por vício, 
pela falta do que fazer, mediante 
o atendimento pelo Bolsa Famí-
lia que a impede de trabalhar, 
porque perde aquele benefício 
e, assim, fica dependente do 
governo maldito que encabresta 
as pessoas para obter resultados 
eleitorais e nada mais que isso.
Há, entretanto, uma necessidade 
tremenda de hospitais regionais 
para atender casos emergenciais. 
Não temos uma política médica 
de atendimento de urgência. 
Comumente, os doentes são tra-
zidos do interior para as cidades 
grandes e abandonados na porta 
dos postos de saúde, hospitais ou 
asilos destinados ao amparo da 
velhice.

Existem pessoas que, por falta 
do que fazer ou até por vício se 
desprendem de lugares distantes, 
onde moram, para uma simples 
consulta, e, quando não são as-
sistidas, criam problemas, se tor-
nam agressivas aos aplausos dos 
circunstantes que, por não terem 
coragem de reclamar, preferem 
aplaudir aqueles que julgam mais 
corajoso, numa suposição estú-
pida, as vezes, de que o médico 
ou enfermeiro que os atende é 
rico e está ali para servir a todos 
indistintamente, não podendo 
escolher os mais necessitados ou 
os casos de urgência.
O brasileiro tem mania de tomar 
remédio, por ele próprio adminis-
trado. Outros, inventam doenças 
para serem assistidos por carên-
cia, necessidade de atenção.
Infelizmente o Estado brasilei-
ro é negligente, irresponsável, 
não sabe se organizar com seus 
estabelecimentos hospitalares 
para atender rigorosamente os 
necessitados. É o caso das in-
vasões de moradias que estão 
sendo construídas para atender 
programas sociais. Os invasores 
são, notoriamente, pessoas que 
não precisam e invadem as habi-
tações para realizar negócios, os 
mais escuros possíveis.
Caso semelhante é dos chamados 
sem-terra, que invadem proprie-
dade não porque queiram lavrar 
a terra. 
O que eles querem é a ajuda 
que o governo dá para o invasor 
começar a cultivar. Trabalhar a 
terra, lavrá-la, jamais!
O problema brasileiro, na reali-
dade é uma tremenda falta de 
Justiça.

Uchoa de Mendonça
contato@uchoademendonca.jor.br

A Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) que pede suspensão da pena para 
quem se negar ao bafômetro será julgada 
pelo Supremo Tribunal Federal em maio.
A deputada federal Christiane Yared (PP) 
falou no plenário da Câmera Federal para 
pedir mobilização da sociedade contra a 
medida que pretende derrubar as pena-
lidades para o motorista que se recusar a 
fazer o teste do bafômetro.
A ADI 4103 foi apresentada pela Associação 
Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) 
e recebeu parecer favorável da Procurado-
ria-geral Da União (PGU). Na ação, a Abra-
sel argumenta ser uma violação da Consti-
tuição a imposição e multa e suspensão de 
habilitação contra condutor que se recusar 
a fazer o teste de bafômetro.
“O que se deseja, em verdade, é enterrar 
a lei seca, uma das mais exitosas políti-
cas de trânsito do Brasil, responsável 
por evitar milhares de mortes nas ruas e 
rodovias”, afirmou Christiane Yared, que 

também reforçou o que uma eventual 
aprovação causaria. 
“Na prática será um salvo condutor para 
a direção temerária e embriagada, com 
grave risco para outros condutores, pas-
sageiros, pedestres e ciclistas” completou. 
O tema é um dos assuntos mais delicados 
à deputada, que em 2009 perdeu um filho, 
vítima de um motorista alcoolizado que 
dirigia a mais de 190 km/h e com a habi-
litação vencida. A perda a levou a se can-
didatar à Câmara Federal. “Salvar vidas no 
trânsito tornou-se a motivação da minha 
vida. Assim, quando soube que a ADI 4103 
foi incluída no calendário do STF para maio 
fui tomada por sentimentos muito tristes”, 
disse aos parlamentares.
Para Yared, a sociedade não pode aceitar 
retrocesso neste terreno, no qual o Brasil 
tem muito o que avançar para ampliar a 
segurança viária no país. A parlamentar diz 
manter a esperança de que os 11 ministros 
“terão sabedoria para ver que o desas-

tre que seria invalidar as penalidades a 
quem recusar o bafômetro”, alertou. 
A liderança paranaense também relem-
brou que, em maio, ocorre a maior cam-
panha anual de conscientização no trânsi-
to. “Será que em pleno maio amarelo, a 
maior campanha pela paz no trânsito do 
Brasil, o STF vai liberar a condução de ve-
ículos sob efeito de álcool por todo país? 
Os ministros vão decretar pena de morte 
à inocentes em razão de alguma falácia 
astuciosa ou filigrana jurídica? Quero 
crer que não. Conclamo deputados, sena-
dores, brasileiras e brasileiros, todos que 
estão  envolvidos na luta a favor da vida, 
a se manifestar contra a ADI da morte”, 
concluiu. 

Fonte: JB Litoral
Foto: Divulgação/ Câmara dos Deputados

Deputada YARED defende mobilização contra 
ação que anula pena de quem negar bafômetro
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ANDRÉ PEPITONE é o novo diretor 
financeiro executivo de Itaipu

Aprimorar o relacionamento bilateral, em 
busca de consensos, racionalizar recursos e 
fortalecer a imagem da Itaipu Binacional no 
Brasil e no exterior são algumas das metas 
apresentadas pelo novo diretor financeiro 
executivo da empresa, André Pepitone da 
Nóbrega, em seu discurso de posse, dia 19 de 
maio, em Foz do Iguaçu (PR). 
A cerimônia com a participação de toda a di-
retoria da Itaipu Binacional, liderada pelos di-
retores-gerais Anatalicio Risden Junior (Brasil) 
e Manuel Maria Caceres Cardozo (Paraguai). 
Também estavam presentes representantes 
de entidades como a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), a Câmara de Co-
mercialização de Energia Elétrica (CCEE), a 
Empresa Metropolitana de Águas e Energia 
(Emae) e o Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (Inmetro) – e outros. 
Nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro e 
pelo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sa-
chsida, Pepitone chega a Itaipu com vasta ex-
periência no setor elétrico. Ele foi o primeiro 
servidor concursado da Aneel a integrar a di-
retoria do órgão, em 2010; e foi diretor geral 
da instituição, de 2018 a 2022.
Também presidiu a Associação Iberoameri-
cana de Entidades Reguladoras de Energia 
(Ariae), que reúne 27 reguladores de energia 
de 20 países ibero-americanos, com man-
dado de 2018 até o último dia 11 de maio. 
Antes, de 2015 a 2018, ocupou a vice-presi-
dência da mesma instituição.
“Venho [à Itaipu] para somar esforços e, em 
equipe, empregar minha experiência no setor 
elétrico brasileiro para construir soluções que 
atendam aos melhores interesses de Brasil e 
Paraguai”, declarou. 
Segundo ele, Itaipu é motivo de orgulho não 
apenas por ser uma das maiores produtoras 
de energia limpa e renovável do planeta, mas 
por constituir exemplo de gestão comparti-
lhada, atuando com eficiência, transparência, 
responsabilidade social e compromisso am-
biental. 
“Integrar a sua alta direção, fazer parte de 

sua história, é, portanto, uma honra imensa 
e uma grande responsabilidade”, enfatizou, 
acrescentando que dará segmento “ao es-
plêndido trabalho do almirante Risden à fren-
te da Diretoria Financeira”. 
Diretor financeiro executivo desde 2019, car-
go que acumulou com a Direção Geral nos 
últimos três meses, Risden foi homenagea-
do com uma placa de reconhecimento pela 
equipe da Financeira e deu as boas-vindas 
ao novo diretor. Ele ressaltou que Pepitone 
“une grande profissionalismo com uma forte 
vocação para o diálogo, o que, em Itaipu Bi-
nacional, será extremamente benéfico para a 
empresa”.
O diretor-geral brasileiro lembrou ainda que, 
na Aneel, Pepitone atuou em diferentes fren-
tes de interesse público, como a moderniza-
ção do setor elétrico (especialmente no em-
penho para a abertura de mercado), a busca 
pela desoneração tarifária (um dos grandes 
desafios dos últimos anos) e a atração de in-
vestimentos. 

Imprensa de Itaipu 
Foto: Rubens Fraulini | Itaipu Binacional 
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RESUMO DA NOTÍCIA: Helena Zardini – Bióloga da Syngenta
Cozinhar é tudo de bom né? E se você, assim como eu, se preocu-
pa com o que vai na mesa da sua família, já deve ter ouvido falar 
sobre o novo projeto de lei que pretende mudar a regulamentação 
dos agrotóxicos no Brasil. 

AGROTÓXICO
Porque flexibilizar a Lei

Você já leu sobre isso e ficou preocupado? 
Então talvez eu possa te ajudar.
O principal objetivo do novo projeto é mo-
dernizar as leis que regulam o uso de agro-
tóxicos. A legislação atual tem quase 30 anos 
e não acompanha o avanço da ciência e das 
necessidades da agricultura brasileira. 
Hoje um novo produto demora de 17 a 20 
anos para chegar ao mercado. Nesse perío-
do, oito anos são gastos apenas para que 
as agências avaliem os produtos do ponto 
de vista de saúde humana, ambiental e efi-
ciência agronômica. No entanto, os proces-

sos atuais fazem com que produtos mais 
modernos demorem muito para chegar ao 
mercado.
 Apesar do grande esforço que as empresas 
dedicam em pesquisa e desenvolvimento, 
descobrir novas moléculas eficientes e segu-
ras não é nada fácil.
Empresas como a Syngenta buscam todos os 
dias alternativas para substituir produtos an-
tigos, e quando os encontram, é do interesse 
de todos que cheguem as mãos dos agri-
cultores. Vou te dar um exemplo, é mais ou 
menos assim: ter à disposição um celular de 

última geração, e só poder usar um de oito 
anos atrás.
Nós da Syngenta acreditamos que com mais 
eficiência de processo seria possível fazer to-
das as avaliações de eficácia e de segurança 
em dois ou três anos ao invés de oito. Assim 
como funciona atualmente, é fundamental 
que a nova legislação garanta que grupos 
técnicos capacitados façam a avaliação dos 
produtos de forma independente, e que so-
mente sejam aprovados os que são seguros 
para o meio ambiente e para a segurança 
humana. E é justamente isso que precisa ser 
discutido quando se fala em mudança de re-
gulamentação, porque da segurança não dá 
para abrir mão.
Para debater um assunto tão importante 
precisamos sempre estar muito bem alimen-
tados de informações. Busque sempre fontes 
sérias e conte conosco nesse diálogo.

HELENA ZARDINI - bióloga renomada internacionalmente, comenta com exclusividade aos nossos leitores e mostra os atra-
sos que o Brasil atravessa em termos de legislação para o agro em geral

Por Editoria do Agronegócio - fotos Arquivo

Esse assunto é recorrente na vida dos 
brasileiros, vamos entender a sua relevância

COMO A 
ALTA DA 
SELIC 
IMPACTA O 
MERCADO 
IMOBILIÁRIO?

O mês de maio chegou e já nos primeiros dias tivemos a no-
tícia que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco 
Central (BC) decidiu elevar um ponto percentual da Taxa Selic, 
com isso, passou de 11,75% para 12,75% ao ano. 
 
MAS ANTES DE CONTINUAR, VOCÊ SABE QUE É TAXA SELIC? 
Bem, ela é a taxa básica de juros, ou seja, um índice que in-
fluencia em todas as outras taxas de juros do país, como a dos 
empréstimos, financiamentos e das aplicações financeiras.
 
O QUE ESSA NOVA TAXA REPRESENTA E COMO ELA
IMPACTA NO MERCADO IMOBILIÁRIO? 
Em linhas gerais os juros dos financiamentos poderão ficar 
com taxas maiores, mas em paralelo a isso o resultado pode 
ser uma possível redução de preços dos imóveis ou um contro-
le na elevação dos valores, até mesmo nas construtoras para 
estimular as vendas e o giro do estoque.  
Analisando de um outro ângulo, é importante entender que 
uma Selic maior implica em maiores rendimentos em renda 
fixa, ou seja, a diferença entre o custo de um financiamento e 
o rendimento do seu dinheiro em aplicações bancárias é dire-
tamente influenciado por essa taxa. 
Então na prática, deve-se analisar qual a melhor alternativa 
na hora de comprar um imóvel, seja para moradia ou inves-
timento, se é pagar à vista ou financiá-lo e investir esse valor 
em alguma aplicação financeira de renda fixa. Assim, os rendi-
mentos desse investimento podem ser utilizados para abater 
as prestações do financiamento imobiliário e você mantém o 
dinheiro em mãos.
Pode-se dizer que esse aumento é uma estratégia que tem 
como objetivo frear a inflação, pois a tendência é que a po-
pulação reduza o consumo e retire os grandes volumes de di-

nheiro da produção e dos investimentos de risco para os inves-
timentos com riscos mais baixos. E aqui está o pulo do gato! 
Você sabia que os imóveis são considerados investimentos de 
baixo risco?!
Assim podemos dizer que esse aumento pode ser sim um ce-
nário favorável para o mercado imobiliário, até porque depois 
de R$ 21.000.000.000,00 (Não é Mi é Bi, são vinte e um bi-
lhões de reais) em financiamentos imobiliários liberados para 
compra e construção no primeiro trimestre de 2022, a Caixa 
anunciou um pacotão de estímulos, como o novo Plano Em-
presário, onde vai cortar pela metade a quantidade de docu-
mentos exigidos para liberação de recursos, visando dar mais 
celeridade aos processos.
E para pessoas físicas os benefícios são carência de 6 meses 
para o pagamento da primeira parcela, tanto para os imóveis 
novos, quanto os usados. Além disso, as taxas do financiamen-
to imobiliário se mantêm em baixa, e como os bancos priva-
dos tendem a acompanhá-la, isso não irá cancelar a demanda 
imobiliária. 

(45) 99918-8563

Juliana Kisler 
Corretora de imóveis

CRECI 29.127 

juliana.kisler
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BRILHAM OS DESTAQUES DO  TURISMO PARANAENSE
Na noite do dia 12 de abril, em solenidade no Sebrae-PR, os 
destaques do setor turístico paranaense receberam o Top Tur | 
Prêmio Panorama do Turismo | Profissionais do Ano | 2021. O 
prestigiado evento foi organizado pela empresa Mark Messe e 
patrocinado pelo Sistema Fecomércio-PR, Sesc Senac, Fomento 
Paraná e Sebrae-PR.
Na oportunidade, o também foram distinguidos com o Troféu 
Grande Parceiro personagens importantes na trajetória de dez 
anos da premiação. Nesse rol estão Darci Piana, João Jacob Mehl, 
Adonai Aires de Arruda, Alexandre Sampaio, Rosa Maria Macalli, 
Giovanni Bagatini, Luiz Gagliastri, Fábio e Fernanda Skraba, Paulo 
Angeli e Dino Brassac Filho.
Ao final da solenidade, o criador do prêmio acabou surpreendido 
com a entrega de um troféu com a seguinte placa: “A Júlio Cézar 
Rodrigues que com denodo e independência reconhece, com o 
Prêmio Top Tur, os profissionais do Turismo do Paraná, a home-
nagem da Abav-PR, Abrajet-PR, Abrasel-PR, ABIH-PR, Abeoc-PR, 
ABGTur e Fecomércio-PR.”

OS PREMIADOS 
Subiram no palco do auditório do Sebrae-PR para receber o prê-
mio, por categoria, vão receber a honraria: Meio de Hospeda-
gem, Giovani Rafagnin, do Rafain Palace Hotel, de Foz do Igua-
çu; Estabelecimento Gastronômico de Interesse Turístico, Harry 
Reinerth, da Cervejaria Donau Bier, de Guarapuava; Agência de 

Turismo Receptivo, Bibiana Antoniacomi, da Special Paraná, de 
Curitiba; Agência de Turismo Emissivo, Cristiane Yuri Toma, da 
KTS Viagens e Turismo, de Londrina; Operadora de Turismo, Pe-
dro Kempe, da Domus Viagens, de Curitiba; Empresa de Eventos, 
Carlos Eduardo Frezarin, da Frezarin Eventos, de Londrina ; Espa-
ço de Eventos, Vanessa Delboni, do Rafain Convention Center, de 
Foz do Iguaçu; Guia de Turismo, Denise Stica Guimarães, de Curi-
tiba; Divulgação Turística, Mauro Picini, do Jornal do Oeste e RIC 
TV Record, de Toledo; Iniciativa do Ano, Secretaria de Turismo de 
Foz do Iguaçu, Ampliação e melhorias no Aeroporto das Catara-
tas, de Foz do Iguaçu; Canal Digital de Promoção do Turismo de 
Destinos Paranaenses, Adetur Cataratas & Caminhos, Instagram 
da Adetur Cataratas & Caminhos, de Santa Helena; Personalida-
de do Ano, Priscila Braga Cazarin, de Curitiba.

PRÊMIO CHANCELADO
Premiação criada em 2012, o Top Tur | Prêmio Panorama do 
Turismo | Profissionais do Ano conta com a chancela e envolvi-
mento efetivo de importantes entidades de classe do segmento, 
quais sejam, Abav-PR, ABIH-PR, Abeoc-PR, Abrajet-PR, Abrasel-
-PR e ABGTur, e também da Câmara Empresarial de Turismo da 
Fecomércio-PR.

Fonte: Assessoria
Foto: Ivo Lima/Fecomércio PR

Jornalistas, dirigentes das entidades que promoveram a homenagem e personalidades destacadas com o Troféu Grande Parceiro

PRÊMIO PANORAMA 
DO TURISMO

Bibiana Antoniacomi, da Special Paraná, recebe o troféu de 
Patrícia Albanez, coordenadora de Turismo do Sebrae-PR

Pedro Kempe, Domus Viagens, e João Alceu Rigon Filho, 
presidente da Abav-PR

Cristiane Yuri Toma, da KTS Viagens e Turismo, e Paulo 
Nauiack, vice-presidente da Fecomércio-PR

Daniel Esmanhoto, diretor da Abrasel-PR e Harry Reiner-
th, da Cervejaria Donau Bier

Mauro Picini, jornalista de Toledo, e Jean Feder, presiden-
te da Abrajet-PR

Renato Maçaneiro, diretor de Operações do Setor Privado da 
Fomento Paraná, Priscila Daiana Rabaiolli, de Santa Helena

Vanessa Delboni, do Rafain Convention Center, e Marcus 
Vinícius de Mello, diretor de Esporte e Lazer do Sesc-PR

Fábio Skraba, presidente da Abeoc-PR, e Carlos Eduardo 
Frezarin, da Frezarin Eventos

Vitor Tioqueta, diretor-superintendente do Sebrae-PR, e 
Paulo Angeli, secretário de Turismo de Foz do Iguaçu

Priscila Cazarin Braga, Personalidade do Ano, e Paulo 
Nauiack, vice-presidente da Fecomércio-PR

Giovanni Bagatini, coordenador da Câmara Empresarial 
de Turismo da Fecomércio-PR, e Denise Stica Guimarães

Giovani Rafagnin, do Hotel Rafain, recebeu seu prêmio de 
Paulo Iglesias, presidente da ABIH-PR
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No programa Acontece da Catve 
de Cascavel, o jornalista Luiz 
Haab entrevista o casal que tem 
uma história de empreende-
dorismo impressionante. Uma 
trilha de visão, inteligência, tra-
balho e amor que os leitores de 
Nova Fase, vão conhecer. Haab, 
começou falando de sentimen-
tos e sensações. Com vocês, 
Assis Gurgacz e Nair Gurgacz.

Segue ...

Luiz Haab: Para uma pessoa imaginar tudo 
o que já construíram ao longo da vida pro-
fissional de vocês, deve dar uma sensação. 
Mas imagino que tendo vivido todo o traba-
lho que foi para construir tudo isso, qual é o 
sentimento que vocês têm hoje ao olhar para 
as empresas, para as pessoas que alimentam 
suas famílias com o trabalho que têm nessas 
empresas?
Sr. Assis: Na verdade no início foi tudo muito 
difícil. Eu com 17 anos de idade, morando em 

Cruz Machado - PR, éramos em 10 irmãos, 
comentei com meus pais “Puxa vida, nós 
com 13 alqueires de terra, como vamos so-
breviver, como vai ser nosso futuro?”. Meu 
pai dizia “O tempo dirá”. Então falei para ele 
“Pai, falam tanto do Oeste do Paraná, por 
que o senhor não vai até lá para ver se real-
mente é aquilo que falam?”. Meu pai muito 
humilde, nunca havia saído daquela região 
e naquela época já tinha mais de 40 anos, 
disse “Já que você deu a ideia, você vai para 

conhecer. Se for importante nós vendemos 
aqui e vamos para lá”. Então eu fui de trem 
até Guarapuava, de lá peguei um ônibus e 
vim para cá [Cascavel], fiquei um mês rodan-
do toda a região e achei que dentre Foz do 
Iguaçu, Guaíra, Toledo, Medianeira e Paloti-
na, Cascavel tinha entroncamento. Achei que 
o futuro do nosso Oeste era Cascavel, então 
voltei até Cruz Machado, conversei com meu 
pai, expliquei como era, vendemos a terra e 
viemos para cá. Isso no ano de 1958.

Luiz Haab: Então vou resumir como um sen-
timento de esperança, por desbravar uma 
nova região, uma nova realidade. E para a se-
nhora dona Nair? Sei que a senhora veio um 
pouquinho antes para Cascavel, existia um 
frio na barriga de olhar para esse lugar que 
era puro mato?

Dona Nair: Nem me fale, eu cheguei aqui em 
1956. Quando cheguei fiquei decepcionada 
porque não tinha nada, se a gente quisesse 
comprar uma galinha não tinha. Moramos na 
casa de um tio e quando passava uma carro-
ça longe na BR, a gente corria para ver o que 
tinha nela, para comprar galinha, ovos. E mi-
nha mãe e meu pai, nós éramos acostumados 
com fartura.

Luiz Haab: De qual cidade a senhora veio?
Dona Nair: Lages em Santa Catarina. Então a 
gente ia correndo, comprava a galinha, querí-
amos matar, mas a mãe dizia que não podia 
matar porque tinha que deixar criar. Meu pai 
fez um espaço grande para elas [galinhas] e 
a gente fechava ali para poder criar. Estudo 
que é bom, eu cheguei aqui na 1ª série e só 
tinha até o 4º ano. Eu subia na janela daquela 
casinha que meu tio emprestou para a gente 
morar, só via mato e chorava. Mas pensava 
“Vou fazer o que?”. Meu pai veio cheio de es-
perança com filhos, genro e abriram a Comil.

Luiz Haab: A senhora citou a palavra esperan-
ça, mas imagino também que já tinha uma 
saudade da cidade de Lages, onde a vida de-
veria ser muito melhor...
Dona Nair: Claro, lá tinha tudo. A gente mo-
rava em uma boa casa, tínhamos conforto. 
Chegamos aqui, fomos morar em três famí-
lias dentro de uma casinha velha de madeira, 
não era fácil.

Luiz Haab: Sr. Assis, o senhor trabalhou até 
de engraxate. Naquele momento, aquele jo-
vem engraxate já tinha uma visão de futuro? 
O senhor já tinha essa visão empreendedora 
do que é preciso para crescer na vida?
Sr. Assis: Na verdade minha esperança sem-
pre foi trabalhar com ônibus. Se não pudesse 
comprar o ônibus, ao menos trabalhar como 
motorista. E o objetivo da vinda para cá sem-
pre foi pensando em ser um dia ou motorista 
ou proprietário de uma empresa de ônibus, 
então minha visão sempre foi essa.

Luiz Haab: Quando o senhor se apaixonou 
por ônibus?
Sr. Assis:  Desde criança, sempre pensei em 
ônibus.

Luiz Haab:  O senhor lembra a primeira vez 
em que andou de ônibus?
Sr. Assis: Eu era jovem, 12 ou 13 anos. Quan-
do eu era engraxate em uma cidadezinha 
perto de Cruz Machado eu ia de bicicleta, 
mas depois com 13 anos comecei a andar de 
ônibus.

NETOS -  Que já estão assumindo posições nas empresas, mas antes, precisam estudar

ENTREVISTA -  Nair e Assis Gurgacz, contaram quase tudo ao repórter Luiz Haab

FARIAM TUDO 
DE NOVO

ASSIS E NAIR
GURGACZ
ASSIS E NAIR
GURGACZ

ENTREVISTA
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Luiz Haab: E como foi a compra do primeiro 
veículo?
Sr. Assis: Tinha a linha Cascavel – Santa Tere-
za, em que o Agostini só tinha um ônibus e no 
decorrer de uma viagem ele teve um proble-
ma com um passageiro e resolveu se desfazer 
do ônibus. Eu já tinha comentado com ele da 
minha ideia de um dia ser ou motorista ou 
dono de ônibus, então ele me disse para pe-
gar essa linha de Cascavel – Santa Tereza, pois 
ele não queria mais e eu tinha vontade. Eu 
disse que não tinha dinheiro, só se me ven-
desse fiado ou recebesse uma posse de terra 
que tinha na Colônia Esperança, com meia 
dúzia de vacas, era o que eu tinha. Ele disse 
que não precisava nem ver, eu dava a posse e 
pegava o ônibus.

SURPRESA PARA A NAIR
“A grande surpresa da Nair foi quando eu 
peguei o ônibus e fui dirigindo até em casa. 
Chegando lá, falei para a Nair que a minha 
primeira alegria foi quando a conheci e casa-
mos; a segunda era o meu sonho ali realizado. 
Convidei para ir para fora para ver o ônibus e 
foi o maior choque da vida dela.”

Dona Nair: Eu estava fazendo almoço, ele 
chegou em casa e disse “Nair vamos lá ver o 
que é que eu comprei, você vai ficar surpre-
sa”. Eu sai correndo com ele, fui em frente de 
casa e vi um ônibus velho, caindo os pedaços, 
a carroceria da parte traseira estava aber-
ta em mais de um palmo e caindo. Eu olhei 
aquilo e pensei “O que é que este homem vai 
fazer com esse ônibus meu Deus?”.

Luiz Haab: A senhora chegou a falar alguma 
coisa para ele ou só pensou?
Dona Nair:  Eu pensei, mas levei um choque e 
fiquei decepcionada, quase morri do coração.

Luiz Haab: Sr. Assis, naquela época a terra era 
barata ou ônibus que era caro?
Sr. Assis: Os dois equivaliam. A linha não valia 
nada, o ônibus, conforme a Nair falou, já es-
tava para ir para o ferro velho e o dono dele e 
motorista, se desentendeu com um passagei-
ro e isso fez com que o objetivo de ser dono 
de ônibus fosse alcançado. Nós tínhamos um 
Jipe 4 portas e em função até de o carro ser 
muito velho, eu e a Nair fomos em Erechim, 
trocamos o Jipe por um ônibus velho, mas 
muito melhor do que o outro, viemos para cá 
e a coisa começou a deslanchar.

Luiz Haab: Mas como transitar com um ôni-
bus, no meio da mata virgem? 
Sr. Assis: Para manter a linha Cascavel – Santa 
Tereza, não tinha condições de crescer, então 
comecei a abrir as estradas. Capitão, Boa Vis-
ta da Aparecida e Catanduvas pertenciam a 
Cascavel, mas o grande problema de Apare-
cidinha e Capitão Leônidas Marques, era que 

para poderem pagar os impostos em Casca-
vel, tinham que dar a volta ou por Capanema, 
lá de Capitão, ou Boa Vista da Aparecida por 
Dois Vizinhos, então minha única saída era 
abrir a estrada e fazer aquela ligação para po-
der por uma linha de ônibus. 

Luiz Haab: Não tinha ajuda dos políticos? 
Sr. Assis: Na época conversei com o Odilon 
Reinhardt, que me deu o alvará e comecei a 
fazer a estrada. Começamos a fazer a linha de 
Jipe ainda, depois foi possível ir comprando 
os ônibus.

Luiz Haab: Sem máquinas, como conseguiu 
fazer a estrada? 
Sr. Assis: Na estrada de Capitão foi a que 
mais sofri, porque era um trator que tinha a 
lâmina erguida com um cabo de aço (não era 
moderno como hoje). E qualquer árvore, por 
pequena que fosse, tinha que dobrar, fazer 
uma curva para poder liberar. Comecei a fa-
zer a linha de Jipe, logo em seguida Capitão 
passou a ser município, e consegui por mais 
um ônibus. E aí em Aparecidinha foi a mesma 
coisa. Assim a empresa foi aumentando.
Dona Nair: Muitas vezes eu ia na estrada 
onde eles estavam trabalhando, fazer almo-
ço para o tratorista e quem estivesse traba-
lhando lá, principalmente fim de semana, 
para poderem se satisfazer um pouco mais. 
Nem refrigerante podíamos comprar, levava 
um ki-suco para fazer para eles. Mas eu fazia 
aquele almoço com muito carinho e todos 
gostavam. Depois eu voltava para casa e eles 
ficavam trabalhando.

Luiz Haab: Enquanto vocês falam eu fico 
imaginando essas cenas. Esse casal com tan-
ta garra, sonhos e vontade de trabalhar com 
tanta determinação. Nesse momento vocês 
sentiam mais coragem, ou iam mais pela in-
tuição? Havia uma certeza de que se abrisse a 
estrada daria certo, ou foi mais intuitivo?
Dona Nair:  A gente não sabia se ia dar certo, 
fomos na intuição abrindo as estradas. Inclu-
sive tinham colonos que não queriam que a 
estrada passasse nas terras deles, tínhamos 
que enfrentar mais esse problema.

Luiz Haab: Sr. Assis, houve algum momento 
que o senhor sentiu que estava no caminho, 
que pensou “agora tenho mais condições de 
fazer minha vida prosperar”?
Sr. Assis: Eu sempre fui muito otimista, desde 
quando era engraxate. Nos fins de semana 
não tinha vaga para engraxar o sapato. Sem-
pre tive a visão de que tudo aquilo daria certo 
e assim foi com os ônibus; nunca desisti. De-
pois que a gente já teve meia dúzia de ônibus, 
quem trocava a caixa de câmbio, molas, me-
xia no motor, sempre fui eu. E a Nair sempre 
me auxiliou, mesmo quando achava que era 
impossível, mas ela estava do meu lado. Sem-

pre que temos alguém que dá um reforço, a 
coisa dá certo e foi o que aconteceu.
Dona Nair:  Era ele embaixo do ônibus arru-
mando as peças e eu dentro do ônibus lavan-
do e limpando.

Luiz Haab: Isso me traz outros sentimentos, o 
de parceria, de comprometimento, de amor... 
Essa união que fez a coisa dar certo?
Sr. Assis: Sem dúvida, não tem porquê não 
dar certo. O Acir já tinha nascido, aí veio a 
Jaque, o Algacir e graças a Deus nós conse-
guimos fazer com que eles tivessem o nosso 
mesmo pensamento de trabalhar com humil-
dade e honestamente. Procuramos abrir ou-
tras frentes justamente por causa dos filhos 
que colaboravam conosco, e víamos que ti-
nham interesse em trabalhar desde criança, e 
desde a adolescência sempre nos ajudaram.

Luiz Haab: Hoje são netos e bisnetos tam-
bém. A medida que essa família cresce e esse 
amor aumenta, aumenta também o sonhos 
de transformar todos esses investimentos 
que vocês já fizeram, em algo que se perpe-
tue para o bem de todas essas pessoas?
Sr. Assis: Graças a Deus, como falei dos meus 
filhos, eles têm mais ou menos o mesmo 
pensamento como o meu e o da Nair. Os ne-
tos por incrível que pareça estão seguindo o 
mesmo caminho, o mesmo pensamento. En-
tão por isso sempre tenho dito que o nosso 
crescimento ficará para eles, mas tenho cer-
teza que eles darão continuidade àquilo que 
nós deixamos, isso não tenho dúvidas.

Luiz Haab: Mais do que investir em um ne-
gócio, é investir em uma área. Isso se mostra 
quando o senhor investiu na área de trans-
portes, de educação e saúde. Por que o se-
nhor tem essa visão muito mais ampla do que 
um simples negócio?
Sr. Assis: Na verdade quando nós resolvemos 
sair um pouco da área de transportes, havia 
uma preocupação muito grande de que as 
empresas de ônibus de transporte de pas-
sageiros tivessem um fim, porque a aviação, 
na época da Rio Sul e depois a Gol, entraram 
com uma passagem muito baixa.
Para ter uma ideia, a passagem aérea tinha 
que ser 10 vezes mais cara que uma passa-
gem de ônibus, e eles chegaram a 2,5 por 1, 
aí é lógico que um passageiro vai viajar de 
avião, não de ônibus. Nossa preocupação era 
de que empresas de ônibus tivessem uma 
vida muito curta para poder continuar, então 
investimos em outro segmento.
Em Cascavel nós tínhamos seis faculdades, 
uma boa parte como fundo de quintal. Eu 
como já morava em Cascavel há muitos anos, 
disse que aquelas faculdades iriam denegrir 
a imagem da nossa cidade, porque não iriam 
formar bons profissionais, mas sim pessoas 
que sairiam mais burras do que entraram. 

Então tínhamos que mudar o comportamen-
to desses donos de faculdade e entrar em um 
ramo que era difícil. Eu sou semianalfabeto, 
tenho seis meses de banco escolar, mas tinha 
a visão e certeza que íamos melhorar aque-
le problema da educação, e foi por isso que 
entrei no ramo. Mas eu não imaginava fazer 
uma coisa ampla, do tamanho que é a FAG. 
Eu imaginava construir um prédio, no meu 
linguajar, uma “caixa de fósforos” e lá colocar 
4 ou 5 cursos, fazer bem feito e com certe-
za os outros iriam melhorar também. Quem 
não melhorasse teria que sair do mercado, 
porque a concorrência é importante, mas era 
preciso ter responsabilidade sobre as pessoas 
que ali estudavam.
A FAG é uma entidade particular. Muitos 
alunos contam com apoio de suas famílias e 
pagam com sacrifício. Já imaginou você pagar 
quatro ou cinco anos uma faculdade para um 
filho, neto, esposa ou esposo e ele sair pior 
do que entrou?
Por isso falei que quem quisesse crescer na 
vida e manter a faculdade aqui em Cascavel, 
teria que fazer com grande responsabilidade, 
trazendo bons professores, montando labo-
ratórios de primeira linha, porque senão nós 
iríamos fazer isso.
Mas a minha surpresa foi quando na aula 
inaugural lá no Colégio Marista, numa casa 
de madeira com bancos bem simples, fui fa-
zer uma pesquisa perante os 104 acadêmicos 

para saber o porquê de escolher a FAG, e não 
outras instituições que estavam no mercado 
há mais ou menos cinco anos.

Luiz Haab: Qual foi a resposta deles?
Sr. Assis: Que eles acreditavam naquilo que 
o Assis faz. Falei para a Nair que agora tinha 
mudado, era preciso pensar mais alto, fazer 
não só uma “caixa de fósforos”, mas uma 
coisa bem ampla. Então contratamos vários 
técnicos na área de engenharia, arquitetura e 
percorremos o Brasil, porque eu também não 
entendia nada disso. Achamos várias univer-

sidades de ponta e escolhemos algo de cada 
uma para fazer o projeto da FAG. Foi graças 
aos acadêmicos que mudamos nosso pensa-
mento.

Luiz Haab: A família de vocês investe  na área 
de educação, transporte, mineração, comuni-
cação e saúde. Dona Nair, imagino que quan-
do cresce o volume de trabalho, também 
cresce o desafio da matriarca da casa em 
manter a família unida, porque senão é cada 
um trabalhando em um canto?

Segue ...

NAIR GURGACZ -  Uma verdadeira dama com muitas histórias para contar
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Segue ...

Dona Nair: Graças a Deus nossa família é uni-
da, temos diálogos diretos com todos eles e 
eu prezo muito isso. Trabalhar unidos para 
que a gente possa conservar essa união, paz 
e alegria que temos de estar juntos. Hoje já 
temos bisnetos com 11, 8 e 2 anos e é algo 
que temos que prezar e fazer crescer para 
que eles também continuem junto conosco. 
Isso não tem dinheiro que pague.

Luiz Haab: A que se deve essa prosperidade 
que vocês tem? Tanto familiar com filhos, ne-
tos, bisnetos crescendo juntos nesse projeto 
de vida, como também o sucesso nos negó-
cios?
Dona Nair: A fé em 1º lugar, a fé quer dizer 
muitas coisas. A honestidade aprendemos 
desde criança com nossa família; trabalhar 
honestamente para ter um nome de respeito 
e sempre tivemos essa vontade de trabalhar.

Luiz Haab: Sr. Assis, onde o senhor acha que 
acertou? Onde pode dizer “se tem algo na 
vida que fiz certo, foi isso”?
Sr. Assis: Como sempre diz a Nair, Deus sem-
pre está do nosso lado e o que mais nós acer-
tamos foi talvez na humildade que temos e a 
valorização dos filhos. Conversamos sempre 
e até hoje ninguém faz nada sem nos comu-
nicar. Acho que o mais importante do empre-
sário, no nosso caso que deu certo, é a valori-
zação de quem trabalha conosco.

Luiz Haab: Isto, vale também nas Empresas?
Sr. Assis: Sim. Eu por exemplo tenho sempre 
conversado com nossos diretores. Nós temos 
dado poder para eles, e é lógico, nem sem-
pre eles acertam, mas quando há algum erro 
chamamos o diretor e explicamos o caminho. 
A valorização que nós damos a nossa equipe 

de trabalho é muito importante. Hoje o em-
presário que valoriza sua equipe de trabalho 
não pode dar errado, tem que dar certo. Eu 
por exemplo, se for para ir em um aniversário 
de um funcionário ou de um governador ou 
prefeito, vou no do funcionário e não no do 
prefeito. São coisinhas pequenas, mas traba-
lham com amor naquilo que fazem, porque 
sabem que atrás deles realmente tem uma 
pessoa que os valoriza.

Luiz Haab: Mas também se o senhor fosse 
passar o ano visitando os funcionários em 
seus aniversários, não teria dias suficientes 
no ano (risos). 
Sr. Assis: Estou citando um caso só para dizer 
o quanto nós valorizamos o nosso funcioná-
rio, mas cada empresário tem uma forma de 
administrar. Nós administramos dessa manei-
ra e deu certo e aqueles que me ouvem se 
quiserem ser alguém na vida, inclusive quan-
do os acadêmicos se formam, tenho dito que 
o caminho é a humildade e a confiança que 
você deve ter perante aquilo que você fará. 
Começar é difícil, mas tem que ter segurança 
no que se faz e é dessa maneira que estamos 
comandando nossas empresas.

Luiz Haab: Falando nessas empresas, a Eu-
catur está completando 58 anos. É a menina 
dos olhos do senhor e da Dona Nair?
Sr. Assis:  Temos um carinho especial com to-
das as nossas empresas, desde a Eucatur que 
é mais antiga e outras como a FAG e o Hos-
pital São Lucas. Tudo faz parte do nosso gru-
po e lógico, você não pode discriminar como 
aquela que é melhor ou pior. Todas elas para 
nós são as meninas dos olhos e graças a Deus 
não temos o que se queixar.

Luiz Haab: Como empresário, como o Sr., 
está superando os efeitos da pandemia?
Sr. Assis: Cabeça sempre erguida e confian-
tes. Foram dois anos trabalhando com prejuí-
zo. Para ter uma ideia, a Eucatur, e nas outras 
empresas não foi diferente, teve uma queda 
de 78% no número de passageiros. Quer di-
zer que 78% da nossa frota ficou parada. En-
tão o que fizemos? Em março de 2020 nós 
tivemos que dispensar praticamente 2.000 
funcionários. Dispensamos os mais antigos, 
com o salário da aposentadoria e uma par-
ticipação além do que eles tinham direito, 
pois se eles nos ajudaram quando estávamos 
iniciando, tinham direito de receber alguma 
coisa a mais.
E a maioria deles eu tenho encontrado por 
esse Brasil a fora, souberam aplicar o dinhei-
ro. Então para eles foi ótimo também porque 
hoje não depende de ser funcionário, e essa 
foi uma orientação nossa.

Luiz Haab: Uma curiosidade: por que a em-
presa foi batizada de Eucatur?
Sr. Assis: Quando eu e a Nair fomos para 
Caxias do Sul – RS, para comprar o ônibus, 
nós compramos da Unisul, que era União Ere-
chim de Transporte de Passageiros. Copiamos 
com aval deles e, fizemos Empresa União Cas-
cavel de Transportes, que dá Eucatur.

Luiz Haab: Diante de todos esses anos de tra-
balho na Eucatur e em todos os outros inves-
timentos que vocês têm, qual é a marca que 
vocês acreditam já ter construído?
Sr. Assis:  Acho que o exemplo que nós deixa-
mos é a responsabilidade que temos perante 
aquilo que fazemos. Sempre tenho dito para 
nossa equipe de trabalho que hoje para você 
marcar, ter um conceito do nome de uma 

empresa, vão muitos anos. Agora para decair 
é rápido, então cuidamos demais.

Luiz Haab: Vamos falar então de um legado, 
que vocês acreditam já terem construído na 
sociedade de Cascavel, ou em Rondônia, ou 
para os trabalhadores de vocês?
Sr. Assis: Tenho um carinho especial com o 
Hospital São Lucas que adquirimos. Para os 
médicos, enfermeiros e para toda a equipe, 
sempre tenho dito da responsabilidade. Por-
que o ônibus já foi, já estamos consolidados, 
onde o Assis Marcos está no comando da Eu-
catur. O São Lucas está começando agora, faz 
13 ou 14 anos e ainda temos alguns ajustes a 
serem feitos.
Veja que, com todas as pessoas que viajam 
de ônibus temos uma responsabilidade, e na 
saúde mais ainda, porque recebemos pacien-
tes de toda a natureza, vem pessoas de todas 
as partes, mas sempre tenho dito para meu 
pessoal que independente de cor ou condi-
ções financeiras o atendimento é o mesmo.
Se uma pessoa for atendida pelo SUS, que 
modéstia parte nos dá prejuízo porque o 
SUS paga muito pouco, mas o paciente que 
teve a sorte de pagar um plano de saúde, o 
atendimento tem que ser o mesmo porque 
é um ser humano igualzinho a qualquer ou-
tro.  Nossos colaboradores, principalmente a 
Jaqueline, minha filha, que está no comando 
do São Lucas e da FAG, tem essa consciência, 
junto com a equipe e está dando certo.

Luiz Haab: O que motivou a comprar o Hos-
pital São Lucas?
Sr. Assis: Compramos justamente porque tí-
nhamos quase 400 pessoas que trabalhavam 
conosco que dependiam do SUS e estava di-
fícil. Ontem eu estava vendo a entrevista de 
um diretor de um hospital municipal em Foz 
do Iguaçu, eles têm 4.000 cirurgias eletivas 
para fazer e estão na espera. Assim é o Brasil, 
quer dizer, quantos milhões de pessoas estão 
aguardando cirurgias.
Então quando compramos o São Lucas, com-
pramos primeiramente em função dos nos-
sos funcionários, para que se resolvesse um 
problema. Graças a Deus assim que assumi-
mos o hospital, em menos de 5 meses eu não 
tinha nenhum funcionário aguardando qual-
quer atendimento pelo SUS, pessoas do Brasil 
inteiro foram atendidas.

Luiz Haab: Uma atividade muito diferente, 
não causou surpresa?
Sr. Assis: O que mais me surpreendeu quan-
do compramos o São Lucas, foi que eram 64 
funcionários e perguntei para a diretora que 
era responsável na época, se de uma lista com 
os nomes de todos os funcionários, quais da-
queles ela achava que devíamos manter. Ela 
disse que era um pior que o outro, e se ela 
continuasse mandaria todos embora. Eu 
olhei para a Jaque, ao meu lado, e disse que 
como não entendíamos da área de saúde, o 
que íamos fazer se mandássemos todos em-
bora? Isso era 11 horas da manhã.

Luiz Haab: E qjue ação o Sr., implementou?
Sr. Assis: Marquei uma reunião com todos 
eles às 14, 17 e 19 horas e explicamos para 

aquele pessoal que ali trabalhava como nós 
administrávamos nossas empresas. Nós dá-
vamos responsabilidade, eles tinham poder, 
mas poder com qualidade e responsabilida-
de, e contei para eles que para mim um fun-
cionário de qualquer grupo nosso é um filho 
meu que está trabalhando lá, e explicamos 
qual era o nosso pensamento. Para você ter 
uma ideia, nós não mandamos um funcio-
nário embora, todos ficaram e a maioria até 
hoje está lá.

Luiz Haab: Dona Nair, no começo da nossa 
conversa a gente estava falando de sentimen-
tos e vocês citaram, por exemplo, a esperan-
ça, a intuição e o amor ao trabalho. Uma coi-
sa é você ter a esperança de construir algo, 
hoje em dia quando vocês olham para tudo 
o que já foi construído, também não dá um 
frio na barriga de pensar que é muita gente e 
responsabilidade?
Dona Nair: A sensação hoje é de responsa-
bilidade mesmo. A gente pensa muito, como 
o Assis falou, que nossos funcionários são 
nossa família. Do mesmo jeito que temos res-

ponsabilidade com nossos filhos, temos com 
nossos funcionários. E pensamos muito por-
que hoje em dia é muito difícil manter as coi-
sas e cada um tem que dar a sua parte para 
conseguir manter aquilo que fazemos, com 
ajuda de todos e as graças de Deus conosco.

Luiz Haab: O senhor ainda participa das reu-
niões todos os dias para saber como estão as 
coisas? São muitas empresas, como o senhor 
faz para conseguir delegar as funções e saber  
tudo que está acontecendo?
Sr. Assis: Antes eu trabalhava 100% do dia, 
hoje trabalho só 5% (risos). Todo dia de ma-
nhã a gente reúne os filhos ou diretores meia 
hora, na hora do chimarrão, para discutir o 
dia a dia. E graças a Deus quem comanda são 
eles, tanto eu como a Nair o que era para aju-
dar nós já ajudamos e participamos indireta-
mente, deixamos para eles trabalharem.

Luiz Haab: Hoje como é a rotina de vocês, o 
que vocês gostam de fazer?
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CASAL ABENÇOADO -   Mais de 60 anos unidos, alegres e felizes



Nova Fase  | 2322 |  Nova Fase

Dona Nair:  Em Manaus é o Algacir, em Ji-Pa-
raná, a Ana Maria; o Alcir está na política; nas 
borracharias, nas recapadoras é a Ana Lucia; 
aqui é o Assis Marcos; na FAG é a Jaque, o Zé 
Ferreira na administração, os netos ocupando 
espaço, então hoje, estamos tranquilos por-
que eles trabalham, eles têm amor no que 
fazem, são honestos, trabalhadores, assim eu 
e o Assis ficamos mais de folga.

Luiz Haab: Sr. Assis, também inspirados no 
senhor, porque o senhor teve uma passagem 
pela política e não tinha como ser diferente 
já que foram desbravadores aqui da nossa 
região, o senhor tem um filho que também 
seguiu por esse caminho. Fale um pouco do 
trabalho deste filho de vocês.
Sr. Assis:  Na verdade fui vereador e vice-pre-
feito aqui [Cascavel] porque eu devia muita 
obrigação. Primeiro para o Otacílio Mion, de-
pois para o Jacir Scanagatta, mas não é o meu 
fraco, se eu puder evitar eu tento.

Luiz Haab: E como o Acir, hoje senador, virou 
político?
Sr. Assis:  O nosso filho Acir me acompanhou 
desde quando nós íamos para Rondônia, nas 
férias principalmente, e ainda na juventude 
ele me disse que gostaria que eu o mandasse 
para Rondônia, então ele foi para lá ainda na 
adolescência e gostou. Como eu falei que o 
número de habitantes que nós temos no es-
tado de Rondônia é de 1 milhão oriundo da 
nossa região, um dia os líderes de lá me dis-
seram que o Acir devia ser candidato a prefei-
tura de Ji-Paraná. Eu disse que não, que ele 
deveria cuidar da empresa.

Luiz Haab: Mas aí, o que aconteceu?
Sr. Assis: Bem, daí percebi que ele tinha von-
tade e pensamos: se nós não autorizarmos 
ele para ser candidato a prefeito agora em Ji- 
Paraná, ele ia me dizer “Pai eu podia ajudar 
este estado, este município e o senhor não 
deixou”, então aquilo pesou na consciência e 
nós deixamos. Depois foi candidato ao Sena-
do da mesma forma, o pessoal do Estado nos 
procurou, dizendo que eu teria que deixar 
meu filho ser candidato porque ele era uma 
pessoa muito útil para eles. Para o Estado foi 

muito bom porque ele levou as obras mais 
vultosas para Rondônia, e tenho certeza, teve 
retorno zero, isso eu sei por que eu conheço 
meu filho.
Luiz Haab:  Uma carreira de sucesso também 
na política, pode-se dizer...
Sr. Assis:  Sem dúvida. Também a responsa-
bilidade nossa era muito grande em levar o 
pessoal para lá e eles exigiram que ele fosse 
candidato, e nós não podíamos dizer que não 
seria candidato. Por isso que o Acir está lá, 
agora deve deixar a política porque já está há 
mais de 20 anos nessa área, já ajudou, vamos 
deixar lugar para os outros.

Luiz Haab: O senhor falou que o Acir foi para 
lá jovem, como ficou o coração da mãe?
Dona Nair: A mãe parava mais lá do que aqui 
(risos). Nós levamos a namorada dele, Ana 
Cardoso, hoje esposa dele, para conhecer o 
ambiente, para ver se ela ia querer ir para 
lá, pois eles queriam casar, isso há quase 40 
anos, e ela aceitou. Casaram, foram para lá, 
veio um filho que chorava quando a vó ia 
embora, então pegava 3 dias de ônibus para 
chegar lá e ver esse neto.

Luiz Haab:  A senhora disse que quando veio 
jovem para Cascavel, parava na janela e ficava 
olhando aquele mato, chegava a se perder de 
tanto mato. Hoje em dia a senhora chega a 
se perder em Cascavel, do jeito que a cidade 
cresceu?
Dona Nair: Claro que me perco (risos) saí 
esses dias estava em um bairro, pensei que 
estava em outro, agora está difícil. Mas é uma 
maravilha ver o quanto essa cidade cresceu, 
não é graças a nós, cresceu porque ia crescer 
mesmo. Mas é um orgulho para nós que es-
tamos aqui há mais de 60 anos, para nós essa 
cidade é maravilhosa. Aqui a gente se conhe-
ceu, aqui a gente vive, trabalhamos bastante 
em Rondônia, no começo a gente ficava 15 
dias lá, 15 dias aqui, deixava as crianças, lá 
era sem comunicação, foi sofrido, mas hoje 
estamos realizados graças a Deus. Essa cida-
de para mim é maravilhosa.
Sr. Assis:  Em 13 de agosto vai fazer 50 anos 
que nós fizemos a primeira viagem para Ron-
dônia nos 58 anos que fundamos a Eucatur.

Luiz Haab:  Parece que tempo passou rápido. 
Mas realmente, o que mais motivou o Sr., a ir 
para Rondônia?
Sr. Assis:  Rondônia me chamou a atenção 
porque quando a Eucatur começou a fazer a 
linha de Capitão, Três Barras e Aparecidinha, 
não tinha mais onde crescer, todas as linhas 
já estavam tomadas. Era a Princesa, Sul Ame-
ricana, Nordeste, Expresso Maringá, Garcia. 
Então quando foi no lançamento da Itaipu, 
que alagou aquela região, pensei comigo que 
era outra linha que íamos abrir. Lógico, todo 
empresário quando planeja algo, é para cres-
cer, para que dê frutos mesmo que demore, 
mas é uma esperança.
Quando lançaram a Itaipu eu já imaginei que 
aquele pessoal que ia ser indenizado na beira 
do Rio Iguaçu iam todos para o Paraguai, e 
isso não queríamos, podíamos fazer com que 
aquele pessoal ficasse no Brasil. O Paraguai já 
tinha tido tanto problema e agora teria mais 
um com os brasiguaios.
Falei então para a Nair que íamos fazer uma 
viagem longa, mas seria de grande futuro, 
principalmente para a Eucatur. Expliquei que 
Rondônia era um sertão puro, um território 
na época com 6 mil habitantes, então fomos 
procurar aquela região e ver se a gente des-
viava aquele pessoal do Paraguai para Rondô-
nia. Graças a Deus eu tinha conseguido com-
prar um Fusca 0 km e saímos daqui há quase 
50 anos. Chegamos lá em Rondônia, conver-
samos com várias autoridades, expliquei para 
o pessoal do INCRA (Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária) sobre o que 
seria a Itaipu, que haveriam milhares de co-
lonos que seriam indenizados e iriam para o 
Paraguai, mas eu gostaria de trazê-los para o 
território de Rondônia.
O Assis Canuto, até hoje grande amigo meu, 
disse que era uma coisa nova, mas que falaria 
com o presidente do INCRA para ver se arru-
mavam um núcleo para que fossem para lá. 
Em questão de 15 dias ele me telefonou de 
Brasília e disse “pode preparar os colonos, 
que nós já temos uma Gleba, além de darmos 
100 hectares de terra, que são 40 alqueires, 
nós vamos dar seis meses de cesta básica, 
motosserras e equipamentos para derrubar 
o mato”.

Foi assim que começou. No início nós fazí-
amos uma viagem a cada 60 dias, depois a 
cada um mês, uma semana, depois diário e 
hoje temos mais horários para Rondônia do 
que para Curitiba.
A empresa cresceu também em função de 
Rondônia, porque era uma luta. Para você ter 
uma ideia, eram 3.000 km de distância, não 
tinha 1 km de asfalto. Vendo hoje parece uma 
loucura, mas era nossa visão de que aquilo 
iria desenvolver e ao levar esse pessoal daqui 
para lá e eles ficariam satisfeitos. E vou dizer 
uma coisa, nosso conceito lá em Rondônia é 
muito maior do que em qualquer lugar ou 
mesmo Cascavel, porque as pessoas que nós 
levamos para lá e resolveram trabalhar, hoje 
são empresários que temos visitado, que se 
estivessem na nossa região não eram nada, e 
hoje são um dos maiores empresários.
Hoje por exemplo Rondônia tem 1 milhão e 
700 mil habitantes. Destes, 1 milhão é oriun-
do da nossa região.
Você falou do tempo. Realmente, passou 
muito rápido. Temos comentado que no de-
correr desses anos ajudamos muita gente, 
outros nos ajudaram, e a gente encontra hoje 
os bisnetos daqueles nossos amigos. Encon-
trei no curso de agronomia, um rapaz que o 
avô dele estudava lá em casa e cuidava da Ja-
queline ainda criancinha. É a vida.

Luiz Haab: Acredito que todos os sentimen-
tos que falamos na entrevista estiveram cer-
tos: a intuição funcionou; a fé fez a diferença; 
o trabalho é impressionante, a visão de negó-
cios, a inteligência, é uma grande inspiração 
para todos.

Agradeço demais por vocês te-
rem vindo conversar com a gen-
te no programa Acontece, aqui 
na Catve, destaco o quanto esse 
casal é querido e repleto de luz e 
humilddade.
Lembro que, quando vim para 
Cascavel há 18 anos, fui fazer 
uma reportagem na FAG e estava 
nos fundos, porque o campus é 
grande. Eu estava voltando a pé 
com o cinegrafista da emissora 
onde eu trabalhava, com o mi-
crofone na mão, passou um car-
ro e ofereceu uma carona para a 
gente chegar até a portaria; era o Sr. Assis. Eu entrei no carro sem saber que era o Sr. Assis, 
e quando desci do carro o cinegrafista falou “Está com moral heim? O dono da empresa te 
dando carona...”, então foi uma humildade muito grande. Esse tipo de sentimento que vo-
cês devolvem para a sociedade faz a gente admirar cada vez mais. Muito obrigado. Muito 
obrigado Dona Nair também por ser essa mãezona carinhosa e querida.

Fica o agradecimento e admiração da revista 
Nova Fase a inspiração desse casal que lutou 
tanto para construir tudo o que têm hoje e tam-
bém mostrar que, quando a pessoa persiste e 
trabalha com amor, tudo é possível.
Nosso muito obrigado ao jornalista Luiz Haab e 
ao diretor da CATVE, Jorge Guirado, pelo mate-
rial disponibilizado para esta entrevista.
Agradecemos as fotos cedidas por Gracieli E. Schu-
bert Kühl, Historiadora, Empresária e Professora.

SELEÇÀO - Assim pode ser definido o comando das empresas, com Acir, Jaqueline, Assis, Assis Marcos e Algacir

NOTA DO REPÓRTER

NOTA DA EDITORIA

MUITO AMOR -  Receita do casal Assis e Nair Gurgacz para vencer desafios
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HERPES ZOSTER
Um legado da 
catapora  ou 
varicela

HERPES ZOSTER
Um legado da 
catapora  ou 
varicela

Em outubro de 2015, a paulistana Camilla 
Conde passava por um momento de extrema 
tensão. Seu empreendimento recém-aberto 
no bairro de Pinheiros, em São Paulo, havia 
ido à falência e o seu casamento, chegado ao 
fim. Com o estresse, a imunidade baixou e a 
empreendedora desenvolveu um quadro de 
herpes-zóster, uma doença que faz explodir 
bolhas na pele, causa uma dor aguda e pode 
deixar sequelas permanentes.
“Eu estava sem dinheiro, com dívidas, desem-
pregada e com uma criança de dois anos para 
cuidar”, contou à BBC News Brasil.
Os primeiros sintomas pareciam o de uma 
reação alérgica. “Percebi algumas bolinhas 
na região das costas e achei que fosse uma 
alergia. Mas elas começaram a aumentar e 
migrar para a região do peito. Aí começou a 
doer, e muito”, afirma.
Uma semana após os primeiros sintomas, 
Conde foi ao pronto-socorro, mas a médica 
que a atendeu desconhecia a doença e recei-
tou uma pomada para herpes simples.
Embora tenham o mesmo nome, herpes e 
herpes-zóster são doenças totalmente distin-
tas. A primeira é provocada pelo germe HSV-
1, enquanto a segunda é resultado da ação 
do vírus da catapora.
“A pomada não resolveu. As bolhas aumenta-
ram e começaram a estourar”. 

Nesse estágio, a dor era “insuportável”, re-
lembra Conde, que buscou um novo médico. 
Dessa vez, com diagnóstico certo, ela foi sub-
metida a tratamento e teve de ser afastada 
por 15 dias do trabalho.
A dor aguda, afirma, durou semanas e parte 
dela permanece até hoje, dois anos após a 
doença. “Quando o tempo muda bruscamen-
te, sinto pontadas onde havia as bolhas”, diz.
“O vírus fica alojado em gânglios nas regi-
ões do tórax ou do abdômen e, por causa da 
queda da imunidade ou porque a pessoa está 
mais velha, ele aparece como herpes-zoster”, 
explica Maisa Kairalla, presidente da Socieda-
de Brasileira de Geriatria e Gerontologia.
Mesmo aqueles que não tiveram catapora na 
infância podem desenvolver a doença na vida 
adulta. 
“Não precisa ter tido a doença, basta contato 
com o vírus. E a população brasileira é muito 
exposta a ele - 94% está infectada com o vari-
cela-zóster”, afirma.
A doença é mais comum após os 50 anos - no 
entanto, o diagnóstico em jovens tem sido 
frequente, afirma Kairalla. O estresse, diz a 
médica, é um dos fatores que vem mudando 
o perfil daqueles afetados pela infecção e fa-
zendo a doença aparecer cada vez mais cedo.
“Estamos vendo a doença em mais jovens, 
vejo muito naqueles em pré-vestibular”, diz 

a médica. “Tudo o que diminui a imunidade 
pode levar a herpes-zoster. O estresse acorda 
o vírus.”
A única maneira de prevenir a infecção, que 
pode ocorrer várias vezes, é por meio da va-
cinação. O imunizante, contudo, não é 100% 
eficaz, está disponível somente na rede priva-
da e custa, em média, R$ 450.

TRATAMENTO
A doença pode deixar sequelas, que vão de 
cicatrizes a cegueira e surdez. Também é co-
mum a neuralgia pós-herpética, conhecida 
como nevralgia, uma condição dolorosa que 
é ativada na maioria daqueles que desenvol-
vem a herpes-zoster e que pode durar vários 
anos. A condição pode ser tão intensa que 
afeta movimentos simples, como vestir-se ou 
levantar-se da cama. É essa dor que Conde 
ainda conta sentir.
O tratamento envolve medicamentos an-
tivirais e analgésicos e, quanto mais cedo o 
paciente buscar o hospital, maior as chances 
de sucesso. O princípio ativo utilizado para 
conter a herpes-zoster, o aciclovir, evita a ex-
pansão das lesões, mas só tem efeito se to-
mado até 72 horas após o aparecimento dos 
sintomas. Por isso, rapidez na busca de ajuda 
é essencial.
“Após 72 horas, não pode mais usar o re-
médio, então a demora no diagnóstico pode 
levar à perda do timing de tratamento. Quan-
do isso acontece, trata-se a dor e as outras 
características, mas não a doença”, explica 
Kairalla.
Porém, o desconhecimento da doença pela 
maioria dos médicos e pacientes gera diver-
sas visitas ao hospital - como ocorreu com 
Conde - o que prejudica o tratamento, afirma 
Kairalla.

S A Ú D E

“Em média, três médicos são procurados 
para o diagnóstico”, aponta, citando dados 
de um estudo que conduziu em 2012 com 
2.030 idosos na cidade de São Paulo, durante 
seu mestrado na Unifesp.

GRAVIDEZ
A doença também pode aparecer na gravi-
dez, uma vez que a gestação afeta o sistema 
imunológico da mãe. Os mesmos mecanis-
mos fisiológicos para o organismo materno 
não rejeitar o bebê também suprimem a res-
posta imune do corpo - o que abre caminho 
para o varicela-zóster despertar.
O tratamento na gravidez, contudo, fica com-
prometido. A jornalista Deborah Moratori, de 
38 anos, teve a herpes-zóster há quatro anos, 
quando ficou grávida de seu primeiro filho.
Por causa da gestação, ficou com medo de 
tomar a medicação antiviral que evita a ex-
pansão das lesões da herpes-zóster e apenas 
aplicava pomada nas bolhas. “É uma doença 
complicada porque é muito dolorosa e, com a 
gravidez, é pior ainda, porque você tem medo 
daquilo afetar o seu bebê”, relembra.
Mas a médica infectologista Ana Gales, da 
Unifesp, esclarece que a droga usada para o 
tratamento da herpes-zóster - aciclovir ou de-
rivados - pode ser usada na gravidez.
“O importante é que seja sob supervisão mé-
dica, até para avaliar se for no final da gesta-
ção, quando a medicação pode passar para o 
leite materno”, diz.

FALTAM DADOS
A herpes-zoster não é de notificação compul-
sória, o que significa que hospitais e postos 
de saúde não precisam comunicar o Minis-
tério da Saúde sobre casos da doença. Com 
isso, acredita-se que o governo não saiba de 
fato quantos casos ocorrem por ano.
O Ministério da Saúde hoje apresenta os ca-
sos totais de infecção pelo varicela-zóster, 
sem separar o que é catapora do que é her-
pes-zóster. Em 2016, houve 60.955 casos de 
varicela no país, segundo o governo.
O número representa uma forte redução 
em relação ao registrado em 2012, quando 
151.380 pessoas foram diagnosticadas com 
varicela. A queda mais expressiva foi entre 
crianças de 1 a 4 anos que, a partir de 2013, 
passaram a receber gratuitamente pelo SUS 
a vacina contra a catapora incluída na tetra 
viral - que protege também contra o sarampo, 
a caxumba e a rubéola.
No entanto, enquanto os casos de varicela ca-
íram 76% em crianças abaixo dos 4 anos em 
2016 comparado com 2012, ela aumentou 
30% naqueles acima dos 50 anos - que não 
são imunizados.
Questionado sobre a falta de vacinação para 
adultos para o varicela-zóster, o Ministério da 
Saúde afirmou que oferece gratuitamente no 
Sistema Único de Saúde (SUS) todas as vaci-
nas preconizadas pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS).
Segundo o Ministério, também não há pedi-
do de incorporação da vacina na Comissão 
Nacional de Incorporação de Tecnologias no 
SUS, que avalia os benefícios da oferta de 
produtos para a população.

PREVENÇÃO
A única forma de prevenir a herpes-zóster é 
por meio de uma vacina contra o varicela-zós-
ter na vida adulta. Desde 2014, o Brasil conta 
com uma, a Zostavax, produzida pela Merck 
Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda.
No entanto, o produto está disponível so-
mente na rede privada e tem indicação ape-
nas para aqueles acima dos 50 anos. Pessoas 
antes dessa faixa etária, como Conde e Debo-
rah, não são elegíveis para o imunizante.
“A bula recomenda a vacina a partir dos 50 
anos. Na minha prática clínica, nunca fiz an-
tes”, afirma Kairalla.
A vacina, contudo, não é sinônimo de pro-
teção total. De acordo com a fabricante, o 
produto tem eficácia média de 70% - o que 
significa que três em cada dez pessoas que 
tomam a vacina podem vir a desenvolver a 
doença ainda assim.
No entanto, ressalva Kairalla, sua administra-
ção pode evitar a neuralgia pós-herpética, 

RESUMO DA NOTÍCIA: A herpes-zoster é uma doença infecciosa causa-
da pelo vírus varicela-zóster - o mesmo responsável pela catapora. Geral-
mente adquirido na infância - momento em que a maioria dos brasileiros 
manifesta as feridas clássicas e a coceira da catapora -, ele pode ficar anos 
dormente no organismo e “acordar” a qualquer fase da vida. Quando des-
perta, o vírus faz surgir dolorosas bolhas pelo corpo.

a condição dolorosa que pode permanecer 
após a doença.
Em outubro, os Estados Unidos aprovaram 
um novo imunizante, a Shingrix, produzida 
pela GlaxoSmithKline. A vacina também é re-
comendada para aqueles acima dos 50, mas 
promete eficácia maior contra a doença, de 
90%. Não há previsão de quando o produto 
deve chegar no Brasil.
Conde, que não pode se vacinar, afirma que 
é importante que as pessoas falem mais so-
bre a doença, que é mais comum do que 
se pensa. Em sua empresa, quatro pessoas 
já tiveram a herpes-zóster e o filho de uma 
funcionária também foi diagnosticado recen-
temente, diz.
“Isso tem a ver com o nosso estilo de vida, de 
muito estresse, que está fazendo a doença 
afetar pessoas mais jovens”, diz. “Acaba sen-
do mais comum do que a gente imagina, mas 
é algo que a gente só vai buscar saber quando 
tem porque se fala pouco disso.”

O VÍRUS FICA ALOJADO 
na região do tórax ou do 
abdômen e se manifesta 

quando há queda
 da imunidade

OS PRIMEIROS SINTOMAS da herpes-zóster parecem os de uma reação alérgica e deve-
-se buscar tratamento com urgência

INFELIZMENTE: O Ministério da Saúde diz que também não há pedido de incorporação 
da vacina na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS

por  - Keila Guimarães
Foto: Divulgação
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Oberi Penha, consultor de turismo

Chegou um novo espaço... Aconchegante  e
especial: o Espaço Casa e Bem-Estar

GAÚCHA MEGASTORE

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 exclusi-
va. 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, mas-
culino, infantil, teen e lingerie.
Te convidamos para conhecer o novo Espaço 
na Loja de Cascavel Gaúcha Megastore.

São 60 anos de história, onde Gaúcha Megastore vem 
sempre mudando, inovando e criando. E, no ano em que 
a Gaúcha completa seis décadas, mais uma inovação

DESTAQUES
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Como consultor de Turismo, como vê a 
região da Costa Branca no turismo?
Oberi Penha: Há mais de duas décadas 
atuando como consultor na área, atesto 
que a Costa Banca é a maior reserva tu-
rística do estado do RN. Nenhuma outra 
região possui tantas possibilidades para 
desenvolvimento do Turismo no Estado, 
como a Costa Branca.

Quais os principais atrativos da região de 
Mossoró?
Oberi Penha: São muitos e diferenciados. 
Mossoró exala cultura e não à toa recebe 
o título de Capital Cultural do RN, reali-
zando grandes espetáculos teatrais. Mas 
vai além disso, a cidade abriga o maior 
calendário de eventos da região, alguns 
com projeção nacional e até internacional, 
como é o caso do Mossoró Cidade Junina 
e a EXPOFRUIT.  Está em Mossoró a única 
estância de águas termais do Nordeste. 

Mossoró possui um aeroporto, atuando 
atualmente com voos da Azul Linhas Aé-
reas, e se constitui como portão de entra-
da da região. No seu entorno existe uma 
variedade de atrativos: Cavernas, pas-
seios de buggy, 4×4, barco, balsa, lancha, 
esportes de aventura (kitesurf, asa delta, 
parapente, surf, sand board rebocado, 
mangues, rios, praias paradisíacas e inex-
ploradas. Além disso, atrativos naturais 
como o segundo maior cajueiro do mun-
do, o segundo maior conjunto de dunas 
móveis do Brasil, as incríveis salinas e o 
inusitado encontro do sertão com o mar, 
único no Brasil, por exemplo, demonstram 
o potencial da região. 

Como se apresenta a região no polo tu-
rístico? 
Oberi Penha: Há cerca de 2 anos foi esta-
belecido um consórcio (não oficial) unindo 
seis municípios da região: Mossoró (por-
tão de entrada), Baraúna (sertão), Tibau, 
Grossos, Areia Branca e Porto do Mangue 
(litoral). Foi criada também uma associa-
ção com engajamento do trade turístico. 
As secretarias de Turismo passaram a 
atuar em conjunto em diversas ações im-
portantes, que estão credenciado a região 
como um dos novos destinos turísticos do 
RN e do Nordeste.

Sempre foi cotado para ser Secretário de 
Turismo, e em sua análise o que falta na 
região para impulsionar mais o turismo?
Oberi Penha: Não devo negar. A cada nova 
gestão pública cria-se a expectativa de que 
seja chamado a ocupar a pasta do turismo, 
no entanto, acredito que meu papel ainda 
é o de fortalecer o setor privado, ao tem-
po que busco me colocar à disposição do 
titular escolhido para ocupá-la. Tem sido 
assim nas últimas duas décadas, e acho 
que cumpro meu papel. Ainda é cedo, 
acredito.

O turismo da região de Costa Branca tem 
participado das feiras de Turismo?
Oberi Penha: Sim. Embora apenas no âm-
bito do Estado. A FEMPTUR e a RN Expe-
rience, ambos no ano passado, no Centro 
de Convenções de Natal, foram os últimos 
eventos em que a região esteve represen-
tada. Está em vista também a participação 
da Costa Branca com estande na Rodada 
de Negócios da Foco Operadora em João 
Pessoa/PB e na ABAV/COLAB em Recife/
PE, além de novamente expor na FEMP-
TUR, em Natal, no próximo mês de julho.

Qual a principal economia da região?
Oberi Penha: Costumamos dizer que a 
economia do RN passa por aqui. Na ver-
dade, um conjunto de ativos representam 
nossa pujança econômica: sal, petróleo, 
gás natural, fruticultura tropical irrigada, 
pescados, calcário, energias limpas reno-
váveis. Estas commodities e outras mais, 
comporão em um futuro breve o chama-
do pólo Cloroquímico, que atrai US$ 5 bi, 
recursos oriundos da iniciativa privada, 
que transformarão a região polarizada por 
Mossoró, gerando inicialmente 14 mil em-
pregos diretos. Mossoró já foi matéria de 
capa da revista Veja, de circulação nacio-
nal, por duas vezes: Uma como sendo con-
siderada a Metrópole do Futuro, em razão 
de dispor a maior área territorial do RN 
com 2.100 km², e só 10% desta área cons-
truída; e em outra oportunidade em que 
foi considerada o Corredor da Riqueza do 
Brasil, explicado por polarizar uma região 
rica em atrativos naturais, riquezas mine-
rais e solo fértil para produção agrícola.

Oberi Penha, consultor de turismo, 
fala do potencial turístico de

Costa Branca no Rio Grande do Norte
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Quem passa pela BR-277, na altura das ins-
talações do primeiro pedágio em direção ao 
centro-sul do estado, vislumbra a imponente 
construção que brota em meio às estruturas 
de concreto, ferro e madeira anunciando as 
futuras instalações do Hotel Rural Sesc Cas-
cavel, desenvolvido para gerar emprego e 
renda para a região oeste, e conforto e lazer 
para o público do Paraná, do Brasil e do ex-
terior.

O diretor regional do Sesc, Emerson Sextos, 
detalha todos os pontos do empreendimen-
to, satisfazendo a curiosidade dos leitores e 
criando a expectativa para os novos tempos 
que estão por vir.     

Como está o andamento das obras do Hotel 
Sesc Cascavel? Quais etapas já foram con-
cluídas?
O andamento das obras do Hotel Rural Sesc 
Cascavel segue o ritmo planejado, sendo 
concluída a etapa de fundação e em anda-
mento a estrutura e todas as etapas de im-
plantação externa e infraestrutura.

Qual a área total do investimento e qual o 
planejamento para construção?
Em uma área total de 1.048.191,26 m² e mais 
de 16.700 m² de área construída, tem plane-
jamento de conclusão da etapa que contem-
pla Hotel, Parque Aquático e infraestrutura 
externa para Outubro/2022. Na sequência 
serão entregues o Complexo Esportivo de 
Quadras, Ginásio e Chalés, aumentando ain-
da mais a capacidade de atendimento do 
empreendimento.

A obra tem um diferencial em sua arquite-
tura? Traz algum conceito inovador inédito 
para a região Oeste? O que foi pensado para 
este projeto?
Todo o projeto foi pensado visando à susten-
tabilidade, adotando estratégias como o re-
aproveitamento da água pluvial para serem 
utilizadas no sistema de irrigação e de sani-
tários, captação de água por meio de poços 
artesianos, sistema de aquecimento de água 
com placas solares com sistema de apoio a 
gás, produção de energia com placas foto-
voltaicas, estação de tratamento do esgoto 
sanitário, compostagem dos resíduos sólidos 

gerados no restaurante e nos serviços perió-
dicos de podas de jardinagem.

Qual a estrutura do Hotel?
O Hotel contará com a construção do prédio 
principal com 60 apartamentos e 06 chalés, 
acomodando até 187 hóspedes simultane-
amente, parque aquático adulto e infantil, 
complexo esportivo de quadras, ginásio, 
quiosque com lanchonete, academia, café 
e bar, restaurante com capacidade para até 
250 usuários, centro de convenções com ca-
pacidade para até 550 pessoas, business cen-
ter, brinquedoteca e loja.

Qual o investimento deste empreendimen-
to e qual o prazo de conclusão da obra?
O investimento do empreendimento gira em 
torno de R$ 80 milhões. Com todo o mobi-
liário necessário, chegará num valor aproxi-
mado de 90 milhões investidos com prazo de 
conclusão previsto para Outubro/2022, con-
siderando a área do Hotel, Parque Aquático 
e Infraestrutura.

Qual será a natureza deste Hotel?
O Hotel tem a Natureza de Hotel Rural de Tu-
rismo e Eventos.

Como a população poderá usufruir desse 
empreendimento (associados e não asso-
ciados)?
Um novo espaço de férias, descanso e lazer 
começa a ser construído em Cascavel. Volta-
do aos trabalhadores do comércio de bens, 

O MAIOR INVESTIMENTO 
DA HISTÓRIA DO SESC PR

Emerson Sextos, diretor regional do Sesc, responde as perguntas da nossa revista 
sobre o grande empreendimento que vai trazer milhares de pessoas para o oeste 
paranaense a partir do verão de 2023

Durante Show Rural comitiva visitou as obras do Sesc Cascavel Hotel Rural. O diretor da Construtora Village, José Vidal Boaretto; o 
engenheiro civil, Roberto Piana; o engenheiro do Sesc PR, Eduardo Gilnek;  o presidente do Sindilojas Foz do Iguaçu e Região, Itacir 
Mayer; o presidente do Sivar Toledo, Beloir João Rotta; o presidente do Sindicomar Marechal Cândido Rondon, Ademar Bayer; o vice-
-presidente da Fecomércio PR, Carlos Rodrigues do Nascimento; o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e vice-governa-
dor do Paraná, Darci Piana; o proprietário da Construtora ABAPAN ; o presidente do Sinfarma Oeste do Paraná, Nelcir Antonio Ferro; e 
o presidente do Sindilojas Cascavel e Região, Leopoldo Nestor Furlan.

serviços e turismo e ao público em geral, o 
Hotel Sesc Cascavel será um novo marco tu-
rístico na região oeste do Paraná, trazendo 
o selo de garantia de qualidade do Sistema 
Fecomércio Sesc Senac PR.

Por que a região Oeste e o município de 
Cascavel foram escolhidos para sediar esse 
empreendimento?
O empreendimento segue as diretrizes do 
Sesc, no sentido de promover, de maneira 
prioritária, bem-estar e lazer aos comerci-
ários e dependentes. É este o seu mercado 
originário, inclusive atendendo às 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. 
Será um local privilegiado para períodos de 
descanso e férias.

Qual o benefício econômico que esse novo 
empreendimento do Sesc trará para a re-
gião?
O grande benefício desse investimento é a 
possibilidade de receber mais de 20 mil pes-
soas por ano, aquecer o setor gastronômico, 
o nosso comércio, o relacionamento e con-
solidar a vida das pessoas que também pre-
cisam ter um espaço de lazer.

Fonte: Assessoria
Foto: Ivo Lima/Fecomércio PR
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Férias, descanso, lazer. O Hotel Sesc Cascavel vai  
trazer mais de 20 mil pessoas por ano à região.

Comissão de Obras:

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

“O hotel representa o maior  

investimento da história do Sesc PR e  

é um presente para Cascavel e região”.  

Darci Piana  
Presidente do Sistema  

Fecomércio Sesc Senac PR

UM NOVO MARCO NA 
HOTELARIA EM CASCAVEL.

• Prazo de conclusão: verão de 2022/2023. 
• Localização privilegiada: BR-277, na  

altura do Km 568. 

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

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

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

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