POSIPLAY POSITIVO
Preparação on-line para o vestibular
em apenas 4 meses
Aulas ao vivo pela manhã direto da sala de
aula. Todas elas ficam gravadas e disponíveis
para você acessar a qualquer momento.
Novos materiais didáticos, mais de 12 mil
exercícios, todos com resolução em vídeo.

Tudo do presencial
disponível de forma
100% on-line.
Além das aulas e materiais, você precisa
de suporte no contraturno para tirar
dúvidas, definir estratégias e para
aperfeiçoar a sua preparação.

Luiz Felipe Triches
3º lugar geral no
vestibular 2022
da UFPR.
Estudou on-line
no Posiplay.

No Positivo você conta com apoio
e suporte para chegar lá:

Materiais complementares, de revisão,
Memorex. Materiais especiais para ENEM
e Superintensivos. Todos os materiais são
entregues na sua casa e disponíveis on-line.

• Assistência on-line para tirar dúvidas
• Correção de redação on-line
• Orientação de estudos
• Simulados on-line
• Curso de Obras Literárias
• Filosofia e Sociologia
• Podcast de Atualidades
• Curso de Estratégia de Estudos
E muito mais.

Revisão on-line de todas as aulas para
você assistir quando quiser no Posiplay.
Revisões pré-prova: Superintensivo UFPR
(1º e 2º fase), ENEM, UFSC, UEPG,
UNICENTRO e outros.

GARANTA A MELHOR PREPARAÇÃO.
ESTUDE ON-LINE NO POSITIVO.

MATRICULE-SE
Início das aulas: 18 de julho

Giulia Menecucci e Lucas Fontana: alunos Positivo
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Acesse: www.cursopositivo.com.br/semi2022

“Eu me adaptei muito bem ao on-line do
Positivo e não quis mais voltar ao presencial.”
Luiz Triches, estudante de Lages - SC aprovado em Medicina na UFPR
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Curso Positivo
chega à
região Oeste.
Experiência e a liderança em
aprovação no vestibular.

Comemorar 50 anos de trabalho e sucesso
na área educacional é para poucas
instituições, ainda mais quando se tem um
mesmo grupo de trabalho e a liderança
de um mesmo empreendedor desde o
início de suas atividades. Isso acontece
no Curso Positivo, que ainda pode contar
com o trabalho e entusiasmo de um dos

A

o completar 50 anos de fundação neste ano de 2022, o
Curso Positivo, preparatório para os vestibulares, inovou
e, baseado na sua experiência e criatividade, construiu a
melhor e mais completa plataforma de ensino pré-vestibular
do sul do país, o POSIPLAY. Com transmissão de aulas ao vivo
diretamente de sua tradicional sede em Curitiba, na avenida
Vicente Machado, área central da capital paranaense, agora
todos os estudantes poderão se preparar para os vestibulares
acompanhando e participando das aulas ao mesmo tempo e
com o mesmo nível de ensino e estudos dos alunos que fazem
o cursinho pré-vestibular de forma presencial em Curitiba, com
a vantagem de o estudante poder assistir às aulas quando e
quantas vezes achar necessário. A plataforma disponibiliza ainda
uma equipe de professores-assistentes que permanecem on-line
para sanar dúvidas, orientar a resolução de testes e exercícios e
ajudar o aluno no acompanhamento da matéria. Além do apoio
com a assistência, o aluno poderá usar uma plataforma exclusiva
de redação, que corrige textos e aponta erros gramaticais, mais
de 12 mil testes resolvidos e comentados pelos professorestitulares das matérias, aulas de revisões de conteúdo e temas
específicos, tendo também simulados com os programas dos
principais vestibulares.

A plataforma POSIPLAY proporciona o acesso dos vestibulandos à
estrutura completa de serviços do Curso Positivo

P

ara o Professor Alceu Gnoatto, diretor que atua há mais de
45 anos na gestão do Curso Positivo, este é um momento
muito especial na história de liderança da instituição. “Ao
comemorarmos os 50 anos de trabalho voltado à preparação
para os vestibulares, nós conseguimos usar a tecnologia para
ampliar o alcance de nosso ensino. A plataforma POSIPLAY
é o Curso Positivo digital e nela embarcamos toda a nossa
experiência, o talento de nossa equipe de professores e
usamos a criatividade para apresentar uma comunicação
bastante objetiva, com fácil acesso para suprir toda e qualquer
necessidade do aluno. Somamos os nossos recursos humanos
e a nossa estrutura com o que existe de mais moderno
em tecnologia da informação e, para isto, fomos buscar
parcerias como a empresa MEDIASTREAM, que é uma das
mais avançadas empresas de streaming da América do Sul,
oferecendo seus serviços e suporte tecnológico para os maiores
grupos e empresas de comunicação de nosso país. Usamos as
experiências também de empresas parceiras para complementar
o nosso trabalho, inovar e oferecer a melhor qualidade possível
no ensino à distância”, afirmou Gnoatto.

4 | Nova Fase

seus fundadores à frente de toda a equipe
de profissionais. Professor Renato Ribas
Vaz concedeu uma entrevista exclusiva à
Revista NOVA FASE sobre a sua motivação
e o lançamento do POSIPLAY na região
Oeste.
PROF. RENATO RIBAS VAZ - sócio e um dos fundadores do Curso Positivo.
NF: Como é para o Professor, depois de 50 anos, poder apresentar
algo tão inovador e eficaz para o ensino pré-vestibular?
Prof. Renato: Nós sempre acreditamos que a educação precisa ser
adequada ao momento do aluno e, por isto, sempre procuramos
acompanhar o que existe de mais relevante e eficaz em todo o
mundo, quando se pensa em ensino. O Curso Positivo, já logo após
a sua fundação, foi inovador ao colocar o sistema de televisão a
cores para transmitir aulas especiais e de revisão aos seus alunos.
Foi o primeiro curso no sul do Brasil a ter um sistema interno
de TV a cores, com estúdio próprio e equipamentos de última
geração na época para gravações e edições de aulas. Hoje, sinto-me
extremamente feliz e recompensado ao ver o resultado de nosso
trabalho apresentado na plataforma POSIPLAY, pois conseguimos
oferecer um alto nível de ensino ampliando o alcance de nossa
equipe de professores, que é a mais experiente e tradicional do sul
do país, para oferecer aulas, revisões e preparação de excelência
para os jovens que não podem, muitas vezes, se deslocarem de suas
cidades e da sua família, para se prepararem para um vestibular e
realizarem os seus sonhos de ingresso numa Universidade.
NF: Como pode descrever a plataforma POSIPLAY para que os

do Paraná, que terão suas provas também realizadas nas cidades
da região Oeste, e também para os vestibulares da Universidade
Estadual de Ponta Grossa, UNIOESTE e o ENEM. Nós teremos
neste período um trabalho intenso de aulas transmitidas ao vivo
de Curitiba para todos os alunos que se matricularem nesse curso
Semiextensivo, revisões das matérias, vestibulares simulados
e também a resolução de testes e exercícios para que o aluno
pratique e compreenda melhor as questões, pois todos estes mais
de 12 mil testes são resolvidos pelos professores e se tornam
verdadeiras aulas, além da plataforma de redação para que o
aluno escreva, corrija e veja como melhorar seus textos dentro
da exigência das universidades. Nós queremos estar presentes
na vida dos estudantes da região Oeste como sempre estivemos,
quando eles se deslocam para a capital em busca da preparação
para o vestibular. Agora somos nós que nos deslocamos até os
estudantes, na sua casa, nos colégios ou onde estiverem por meio
dos seus computadores, tablets ou seus smartphones, para ajudálos a realizarem seus sonhos
de entrarem nas universidades
bem preparados em busca de
uma profissão no curso superior
desejado. O Curso Positivo agora
está ao alcance de todos.

estudantes ou suas famílias possam conhecer e passar a utilizá-la?

Prof. Alceu Gnoatto, diretor-executivo do Curso Positivo, veio a
Cascavel e Toledo para anunciar o lançamento do POSIPLAY

Prof. Renato: Todos os estudantes ou pais interessados em conhecer o
nosso trabalho e a plataforma de ensino podem acessar pela internet,
o endereço www.cursopositivo.com.br e terão uma demonstração
do conteúdo disponível e também do funcionamento das aulas que
oferecemos. O Curso Positivo vai iniciar no dia 18 de julho próximo
o seu SEMIEXTENSIVO, que serão 4 meses de aulas, revisões e um
programa de ensino voltado para o vestibular da Universidade Federal

SERVIÇO:
Mais informações sobre a plataforma POSIPLAY do Curso Positivo
e o curso SEMIEXTENSIVO de preparação para o vestibular podem
ser obtidas acessando www.cursopositivo.com.br ou pelo telefone
(41) 3232-4011.
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O mais complicado do mundo
Uchoa de Mendonça
contato@uchoademendonca.jor.br
O Brasil é conhecido como o país mais complicado do mundo. Tudo aqui se transforma
em armadilha para quem deseja ser investidor, já que não é possível dar a cada brasileiro
um cargo público, como querem os que pregam a instituição do comunismo entre nós.
Com o auxílio de um bom contador, para abrir
uma pequena empresa, de cara, o pobre idiota vai ter que enfrentar 4.626 normas fiscais,
que possuem 51.945 artigos; 121.033 parágrafos; 386.906 incisos e 50.906 alíneas.
Tudo isso faz parte de 71 obrigações fiscais
e para-fiscais. Imaginaram a penca de obrigações acessórias federais, estaduais e municipais; Corpo de Bombeiros; Vigilância Sanitária e outros entulhos autoritários, sei lá mais
o que, para ser empresário? Coisa de louco.
Com o advento de mudanças trabalhistas que
emperravam o desenvolvimento econômico
nacional, instituiu-se o FGTS – Fundo de Garantia por tempo de serviço, criando-se um
programa para o trabalhador perder a garantia do tempo de trabalho na empresa. Junto,

foi criado o BNH – Banco Nacional de Habitação, que funcionou uma maravilha, até que
um tal de José do Sarney desembarcou no governo da República, por obra e graça de Ulysses Guimarães, então presidente do MDB. Foi
a desgraça do BNH e da sua sustentação, a
inconsequente distribuição de recursos do
BNH com tudo que é projeto vagabundo de
estados e prefeituras que não honravam seus
compromissos. Resultado, o BNH virou fumaça, desapareceu, para inf elicidade do sistema de amparo ao trabalhador.
Hoje, a Nação enfrenta nada menos do que
71 obrigações fiscais e para-fiscais que se
transformaram em formidáveis cabides de
empregos e não há força que acabe com eles.
Hoje, o FGTS virou uma verdadeira esculhambação. O empregado amanheceu gripado, diz
que foi o coronavirus, e o “delegado de plantão” manda a Caixa desbloquear sua conta.
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CURITIBA - vai controlar remotamente as 454 subestações da companhia que operam em 34,5 kV (quilovolts), 69 kV e 138kV

COPEL implementa sistema pioneiro
de operação em todas as subestações
RESUMO DA NOTÍCIA: A Copel concluiu mais uma etapa do projeto que

está modernizando o gerenciamento das redes de distribuição em todo o Paraná.
A partir de agora, todas as 454 subestações da companhia que operam em 34,5
kV (quilovolts), 69 kV e 138kV serão controladas remotamente, em Curitiba, pelo
Sistema Avançado de Gestão de Distribuição (ADMS, na sigla em inglês). Este sistema moderniza a operação remota das subestações, facilita o serviço dos operadores e permite que, em caso de desligamento, a energia seja restabelecida com
muito mais rapidez.

são de responsabilidade de seus autores.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1998
Artigo 5º, IX - é livre a expressão da atividade
intelectual, artística, científica e comunicação,
independente de censura ou licença.

GOVERNADOR - Carlos Massa Júnior e o Vice, Darci Piana, seguem unidos pelo Paraná

GOVERNADOR E VICE

Abrem as mãos para os Municípios
O governador Ratinho Junior (PSD) destacou que o Estado liberou mais de R$ 1,1
bilhão para a execução de obras nos municípios paranaenses em um intervalo de
três meses. Nesta quarta-feira (22), Ratinho Junior autorizou o repasse de R$ 664,5
milhões para 353 cidades. A esse valor soma-se R$ 450 milhões encaminhados em
março a 284 municípios. O pacote contempla 656 ações diferentes e vai beneficiar a
população de todas as regiões do Estado. Dentre elas, 577 realizadas a fundo perdido, no valor de R$ 480,4 milhões, por meio de transferência voluntária da Secretaria
do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, ou seja, os valores não precisarão
ser devolvidos aos cofres.
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valor da última capa mais frete.

A tecnologia substitui os antigos sistemas
de gerenciamento XA21 e SASE, este concebido e desenvolvido na própria companhia
há mais de 20 anos. “As ferramentas antigas
desempenharam um papel fundamental,
mas apresentavam determinadas limitações
para a operação do sistema. Por isso fomos
em busca de uma solução de mercado, que
coloca a Copel na vanguarda da automação
dos sistemas de gerenciamento da rede de
distribuição”, ressalta o gerente do departamento de Projetos Especiais da Distribuição,
Paulo Bubniak.
O sistema ainda é inédito no setor elétrico no
País e a Copel é uma das três empresas brasileiras que está implementando a tecnologia.
Os benefícios já estão sendo percebidos. “O
novo sistema ADMS proporciona maior flexibilidade operacional para a equipe do Centro
Integrado da Distribuição (CI-DIS), uma vez
que agora qualquer mesa de operação pode
atuar em todas as subestações, o que antes

não era possível. Isso significa que podemos
operar as subestações com mais eficiência e
agilidade, o que se traduz em maior confiabilidade do fornecimento de energia aos clientes”, acrescenta Bubniak.
O ADMS
É uma tecnologia de ponta que ajuda na supervisão e no controle – em tempo real – de
subestações de distribuição de energia elétrica em diversas regiões. Diferente do antigo
sistema, que possuía apenas um módulo de
supervisão e controle, esse novo sistema integra quatro módulos: SCADA (supervisão e
controle), OMS (gerenciamento de interrupções e restabelecimento de energia), DMS
(otimização da rede de distribuição) e EMS
(otimização da subtransmissão).
O primeiro módulo foi concluído e os demais
devem ser implementados e serão colocados
em ação nos próximos meses.
Além de unificar toda a operação em um

único ambiente, o ADMS automatiza operações que antes eram realizadas manualmente. Por isso, é esperado que o fornecimento
de energia se torne mais eficiente. Segundo
o gerente do projeto, Sergio Milani, o novo
sistema deve facilitar e agilizar o trabalho dos
operadores.
PRÓXIMAS ETAPAS
Concluída a implementação do sistema em
todas as subestações de distribuição, agora
as equipes do projeto vão se concentrar em
novas frentes. Primeiro o ADMS será estendido a outros equipamentos da rede elétrica utilizados para restabelecer a energia em
caso de desligamento. Com isso, haverá uma
maior integração entre as redes, linhas, subestações e outras estruturas.
Em um segundo momento, as manobras da
operação serão automatizadas. Quando isso
ocorrer, a rede de distribuição terá capacidade para identificar problemas, acionar
respostas e restabelecer a energia sem que
precise de um comando humano.
Além de automatizar a operação da rede, ele
também vai aprimorar a segurança cibernética na distribuição. “Trata-se de uma tecnologia moderna, que trabalha com um servidor
mais robusto, o que aumenta a segurança do
funcionamento da rede”, acrescenta Bubniak.
Assessoria de Imprensa Copel.
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JOSÉ IVALDECE PEREIRA
contato@revistanovafase.com.br

DISSERAM EM 1920...

“Quando você perceber que, para produzir, precisa
obter a autorização de quem não produz nada;
quando comprovar que o dinheiro flui para quem
negocia não com bens, mas com favores; quando perceber que
muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais que pelo
trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que estão protegidos de você; quando perceber que
a corrupção é recompensada, e a honestidade se converte em
autossacrifício; então poderá afirmar, sem temor de errar, que
sua sociedade está condenada”.

HERÓDOTO BARBEIRO
CHARIF HAMMOUD
COM GUILHERME
PAULUS NA LOJA
MONALISA
O vice-presidente do
grupo MONALISA
e Cônsul Honorário
da Eslováquia, Charif
Hammoud, recebeu no
Paraguai, o empresário
Guilherme Paulus do
grupo CVC e GJP Hotéis.

FOZ DO IGUAÇU
Espera receber 600
eventos este ano
Paulo Angeli, Secretário de Turismo
de Foz do Iguaçu, destaca que um
dos melhores destinos de eventos do
Brasil, Foz do Iguaçu, espera receber
mais de 600 eventos ainda este ano.
Mudanças na legislação, dispensa de
taxa de alvará para eventos (até 400
pessoas) e, realizados em espaços licenciados com código CNAE de eventos.

ALMIRANTE RISDEN,
PRESIDE A BRACIER

O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Anatalicio
Risden Junior, foi eleito presidente do Comitê
Brasileiro (Bracier) da Comissão de Integração Energética Regional (Cier) e o diretor técnico executivo, David Krug, foi eleito vice-presidente de Geração do Bracier.
“O entusiasmo na Itaipu é grande com o novo
desafio”, afirmou Risden. “Vamos dar nosso
melhor para promover a bandeira da integração eletroenergética regional, da qual somos
um caso de sucesso de quase 50 anos.”
O Bracier é a representação brasileira da Cier,
órgão que reúne empresas e organismos do
setor energético dos países membros.
No Brasil, reúne empresas e entidades do setor elétrico brasileiro, entre elas, o Ministério
de Minas e Energia, Operador Nacional do
Sistema Elétrico (ONS), Eletrobras e Furnas
Centrais Elétricas.
A missão do comitê é discutir políticas de
integração e complementação nas áreas de
geração, transmissão e distribuição de energia, com ênfase na interconexão de sistemas
elétricos, nos intercâmbios comerciais e nas
interdependências energéticas, intercâmbio
de informações e conhecimentos técnicos.
Já a Cier tem o objetivo de promover e favorecer a integração do setor energético na
região, por meio de cooperação mútua entre
os associados. Outros pontos da missão são
a gestão do conhecimento e a promoção de
negócios sustentáveis. A sede da Cier é em
Montevidéu, no Uruguai e, cada país membro tem um comitê regional.
Fonte: Catve - Foto: Rubens Fraulini
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Quem manda é o Banco Central
É um dia tenso para a economia. O Banco
Central anuncia a nova taxa de juros e decide o que todo mundo já sabia. Aumenta
o juro. Os analistas do mercado, políticos,
economistas, bruxos e adivinhos em geral
se agrupam em dois lados opostos. O debate chega às raias das profundezas das teses
dos mais famosos economistas do mundo. A
razão é substituída pela emoção e isto é o caminho mais curto para o vale-tudo. Há quem
se reporte ao programa do presidente eleito
que prometeu recuperar a economia do país
com propostas muito mal explicadas e muito
mais mal entendidas. Mas que dominaram a
campanha eleitoral. De imediato surgem nos
cabeçalhos dos artigos da mídia especializada a pandemia do corona vírus e a invasão da
Ucrânia pelo czar Wlad I. Se não fossem esses
“pequenos” problemas, tudo estaria muito
melhor com as lojas cheias de compradores,
portos abarrotados de commodities, novos
modelos de celulares e muita simpatia com
a China. Mas o vírus e o czar atrapalham a
recuperação mundial e ainda ameaçam parte
da população do planeta de morrer de fome
ou da doença.
O presidente do Banco Central afirma que a
política monetária terá de ficar restritiva em

meio ao cenário de elevada inflação, mas que
o banco não está tentando provocar uma recessão. Afinal, vários bancos centrais entram
no mesmo caminho e aumentam as taxas de
juros, como os da Suíça e do Reino Unido.
A inflação ganha contorno global e nenhum
país está fora do aumento dos preços. A competição é atrair capitais internacionais e não
tem nada que os investidores capitalistas gostam mais do que uma suculenta taxa de juros.
Buscam a remuneração do capital aplicado e
a segurança de que não vão ser “tungados”
por um pedido de rolagem da dívida externa
ou simplesmente do comunicado “devo, não
nego, pago quando puder”. Os bancos e fundos de investimentos internacionais têm passaporte permanente para os Estados Unidos,
o país que, segundo eles, tem a moeda mais
confiável do mundo e é para lá que aportam
com os seus capitais. Um movimento que se
iniciou após o fim da Primeira Guerra Mundial e nunca mais mudou, a ponto de o país se
tornar a meca do capitalismo mundial. Investidor não dorme sem dar uma última olhada
nos índices de fechamento do pregão da bolsa de Nova York.
“Não estamos tentando induzir uma recessão. Agora, estamos tentando alcançar uma

inflação de 2%, compatível com um mercado
de trabalho forte. É isso que estamos tentando fazer”, responde o presidente do Banco
Central em coletiva de imprensa. De acordo
com ele, os caminhos para trazer a inflação
para o patamar dos 2% se tornam “muito
mais desafiadores” devido a fatores que não
estão sob o controle do Comitê, referindo-se
aos impactos da guerra na Ucrânia. Ele disse
ainda que flutuações nos preços de commodities poderiam impedir o pouso suave da
economia dos EUA. Jerome Powell diz que a
inflação de 8,6%, em 12 meses, a maior nos
últimos 40 anos, obrigou o Federal Reserve a
aumentar a taxa de juros de 1,5 a 1,75% ao
ano, a maior nos últimos 40 anos. O banco
está em uma sinuca de bico, ou controla a inflação ou leva a maior economia do mundo
para tal pouso suave da atividade econômica.
Em outras palavras, para uma recessão que
atingiria primeiramente os seus maiores parceiros comerciais, entre eles o Brasil.
*HERÓDOTO BARBEIRO é jornalista, comentarista da Record News e Nova Brasil FM,
além de autor de vários livros de sucesso.
Acompanhe-o por seu canal no YouTube, o Por
Dentro da Máquina.

CURITIBA - Os senadores Oriovisto Guimarães e Alvaro Dias, do Podemos do Paraná, foram
recebidos pelo prefeito de Curitiba, Rafael Greca, e pelo vice-prefeito Eduardo Pimentel

PREFEITO DE CURITIBA agradece senadores
do Paraná por apoio a projetos para a cidade
O prefeito destacou a importância dos empréstimos concedidos, por meio do Senado Federal, para projetos estratégicos que beneficiam a população de Curitiba. “Eu sou muito grato ao
apoio que os dois senadores sempre deram à viabilização do êxito da prefeitura de Curitiba”,
disse o prefeito.
Entre as ações destacadas por Greca, está a concessão de um empréstimo no valor de US$
75 milhões entre o New Development Bank (NDB) e o município de Curitiba, autorizado pelo
Senado em novembro de 2021. Os recursos destinam-se ao financiamento parcial do “Programa Mobilidade Sustentável de Curitiba – Projeto Aumento da Capacidade e Velocidade do
BRT do Eixo Leste-Oeste e Sul”.
O relator desta proposição (MSF 72/2021) foi o senador Oriovisto Guimarães (PODE-PR). “O
projeto representa uma evolução do transporte de Curitiba. A modernização deverá reduzir
em até 23 minutos o tempo de deslocamento dos usuários naquele eixo”, destacou o senador.
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SENADOR
ALVARO DIAS

Só em dois projetos
que consegui aprovar,
foram lançados
bilhões de reais
nos cofres dos
Municípios

ENTREVISTA

SENADOR

ALVARO DIAS

Esta ENTREVISTA, foi adaptada do
Blog o GAZETEIRO, do jornalista
Zé Roberto Alves a quem
agradecemos a parceria
Fotos de Luiz Wolf

TUDO SE RESOLVE NAS CONVENÇÕES

RESUMO DA NOTÍCIA: Só em dois projetos que consegui aprovar, foram lança-

dos bilhões de reais nos cofres dos Municípios: o do Salário-Educação e a Taxa de
Iluminação Pública. Outro dia disseram “Então você criou uma taxa para a gente
pagar?”. Falei que não, pois já pagávamos a iluminação pública. Só que o dinheiro
agora vai para a Prefeitura. Então a sociedade pagava e não se beneficiava. Hoje
o município, pode melhorar a iluminação pública e outras áreas com esse dinheiro. Até 2014 isso significou R$ 27 bilhões, nós já estamos em 2022 já chega a 100
bilhões de reais. É só ir no orçamento da sua Prefeitura e conferir.
Zé Roberto: O senhor tinha acabado de Alvaro Dias: Era uma parceria, a empresa
duplicar a rodovia de Londrina a Maringá, vencedora exploraria durante 15 anos e dequando deixou o governo do Paraná. Daí, pois devolveria ao Estado. Então nós teríaentraram novos governos e começaram a co- mos uma ponte depois de 15 anos entregue
brar pedágio. O que o senhor acha que pode ao povo do Paraná, sem custo nenhum, para
acontecer com esse pedágio?
ser usada sem cobrança de pedágio.
Alvaro Dias: Você lembrou bem, essa estrada é o maior exemplo, e foi entregue novinha Zé Roberto: Ainda sobre o pedágio, como o
em folha, como dizem. Maringá, Londrina e Sr., jogaria?
Ibiporã, além da ponte ligando Jataizinho, no Alvaro Dias: O pedágio preocupa toda a
Rio Tibagi. Assim como a captação de água sociedade, mas depende agora dos nossos
do Rio Tibagi que custou mais de US$ 100 candidatos ao Governo Estadual. É evidente
milhões de dólares. Só aí
que é uma coisa do Governo
foram mais de US$ 200 miFederal, mas o Estado pode
“Se provarem que
lhões de dólares investidos
trazer para si a responsabilialgum governo,
pelo nosso governo em Londade. Se eu fosse candidato
fez mais que o nosso, a governador e eleito, diria
drina e região.
Em relação ao pedágio, nós
“Joga a bola aqui que eu
não sou mais
fizemos 3.500 km de pavimato no peito e chuto para
candidato
mentação asfáltica no Pao gol. Sou governador do
a nada.”
raná, 11.000 m² de pontes
Paraná, tenho que resolver
e 2.500 km de restauração
esse problema e cuidar dos
asfáltica. O asfalto estava derretido, foi como paranaenses.”
se fizéssemos uma obra nova, então soman- “Não tem licitação, não tem concessão. O
do foram 6.000 km. Quanto às pontes a maior Estado do Paraná, por intermédio do DER vai
delas é aquela de Porto Camargo que é a ter- administrar o pedágio e nós vamos cobrar o
ceira maior ponte do país, e outras como a valor de manutenção das estradas. Um valor
de Palotina e Francisco Alves. Uma pena que pequeno, será o menor pedágio do país”.
a ponte entre Guaratuba a Caiobá, estava li- Tanto é que nós fizemos muitas obras fedecitada e a obra seria iniciada, mas não deram rais com o dinheiro do Estado, porque quansequência.
do o governo federal não fazia, nós fazíamos.
Zé Roberto: Pelo que sabemos, era uma
obra sem custo para o Estado, correto?
10 | Nova Fase

“Depois do meu governo, vamos falar a
verdade, não teve mais estrada a não ser

cobrança de pedágio. Foi 1 bilhão e 100 milhões de dólares no maior programa rodoviário da história do Paraná; o segundo foi do
Jaime Canet com 700 milhões”.
Zé Roberto: Se o senhor continuar senador,
esta ideia pode servir para quem for eleito
governador?
Alvaro Dias: É a primeira vez que falo sobre
esta ideia, mas já estou com ela há bastante
tempo, só não queria falar. É um anúncio de
impacto para quem é candidato ao governo.
Se algum candidato quiser copiar, que copie,
o importante é que o Paraná seja beneficiado. Agora, que não prometa para não cumprir depois, porque há pessoas que prometem tudo e não cumprem nada.
Zé Roberto: Na educação por exemplo,
quantos jovens se diplomaram, e não sabem
quem paga a conta?
Alvaro Dias: Já no primeiro ano, decretamos
a gratuidade do ensino no Paraná e poucos
sabem ou se recordam. São milhares de jovens que se formaram e estão se formando,
que não teriam este privilégio, sem esta ação
que tomamos com apoio dos deputados.
Zé Roberto: O Sr., tinha direito de aposentadoria de ex-governador. Por que recusou?
Alvaro Dias: Quado o STF anulou as aposentadorias de ex-governadores, falei para
minha mulher: “Eu joguei para o ar mais de
R$ 11 milhões nesses 29 anos”. Todos os ex-governadores receberam, mas a imprensa
não destacou o fato de eu não ter recebido.
Ela me disse “Está vendo? Valeu a pena?”.
Eu falei que sim, eu durmo com a consciência tranquila. Ela respondeu: “Que sono caro
esse heim”. (risos).
Zé Roberto: Em termos de Brasil, qual o modelo ideal para escolher Ministros do STF?
Alvaro Dias: Nós temos que mudar esse sistema, estabelecendo eleição de uma lista trí-

plice: a Magistratura elege um, o Ministério
Público outro e a OAB (Ordem dos Advogados
do Brasil), elege outro. Vai para o presidente, que escolhe um dos três, e encaminha ao
Senado para a sabatina e aprovação final. Aí
esse Ministro chega ao Supremo e diz: “Não
devo nada a ninguém, não fui indicado politicamente”.
Zé Roberto: O Sr., defende muito o fim do
foro privilegiado. Fale sobre seu projeto?
Alvaro Dias: São mais de 55 mil autoridades
que são beneficiadas com foro privilegiado.
Dos 193 países da ONU (Organização das
Nações Unidas), 192 prendem em 1ª ou 2ª
instância, só o Brasil não faz isso. Nós temos o
quádruplo grau de jurisdição, então um bandido se tiver dinheiro e contratar bons advogados, pode morrer com 100 anos que não
vai preso. Veja na operação Lava Jato, tivemos 165 condenações. Com foro privilegiado
somente um foi preso porque foi condenado.
Zé Roberto: O fim do foro privilegiado, seria
mesa sem gaveta?
Alvaro Dias: Claro, o foro privilegiado hoje, os
protege ad aeternum, quer dizer, fica na gaveta, e ultimamente estão tirando tudo da gaveta e absolvendo. É preciso acabar com esse
maldito foro privilegiado. Meu projeto aprovado pelo Senado, está parado na Câmara faz
tempo. Já passou pela Comissão de Justiça,
pela Comissão Especial, o projeto está pronto
para ser votado no plenário da Câmara, uma
única sessão em duas votações, 1º e 2º turno
de votação, liquida o assunto, acaba o foro
privilegiado.
Zé Roberto: Pode explicar mais sobre o Salário-Educação?
Alvaro Dias: Uma das maiores conquistas
para os Municípios. O Salário-Educação era
depositado para o Governo do Estado, ficava 5 ou 6 meses no caixa, a inflação derretia
parte daquele dinheiro e só depois liberava

para o município. Eu fiz um projeto que foi
aprovado pelo Congresso e sancionado pelo
Presidente da República, mudando o sistema
de repasse. Então passou a ir direto do FNDE
(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) para o Município e proporcional ao
número de alunos matriculados nas escolas
do ensino fundamental. Isso aumentou em
120% o valor que chega aos cofres das Prefeituras. Só até 2014 foram R$ 25 bilhões de
Reais.

querem disputar o Senado e Câmara dos Deputados, primeiro aprendam qual é a missão
e depois vão buscar o voto, mas não fale bobagem durante a campanha, porque isso desrespeita quem vai votar.

Zé Roberto: Concordo com o senhor, mas
para que isso aconteça o povo precisa ter a
consciência de votar em pessoas preocupadas com mudanças necessárias.
Alvaro Dias: Vamos prestar atenção nos candidatos, porque há uma mania de achar que
ser deputado federal e senador é ser caixeiro-viajante, mas não é esse o papel de um
parlamentar.

Zé Roberto: Muito obrigado pela entrevista,
te desejo êxito independente do caminho que
você buscar.
Alvaro Dias: Eu que agradeço. Digo sempre
que um político só é notícia na grande mídia,
quando assalta a Petrobras, o Banco do Brasil, os fundos de pensão, ou entra no mensalão. Agora quando se aprova projetos, como
emenda constitucional de minha autoria, que
quebra o monopólio dos radioisótopos e vai
permitir a salvação de vidas de doentes de
câncer; graças aos produtos radioisótopos da
medicina nuclear que poderá ser produzido
no Brasil inteiro (hoje são somente dois institutos em São Paulo e Rio de Janeiro). Os médicos dizem “Você não imagina quantas vidas
serão salvas”.
Praticamente nada foi noticiado. Tem médico
que ainda não sabe que se ele tem um hospital, pode agora produzir o radioisótopo para
que possa atender toda a coletividade, ou então fazer uma parceria com empreendimento
privado para a produção desse medicamento.

Zé Roberto: O Sr., pode dar um exemplo mais
concreto?
Alvaro Dias: Dois exemplos, veja que dois
projetos que consegui aprovar, foram lançados bilhões de reais nos cofres dos Municípios: o do Salário-Educação e a Taxa de Iluminação Pública. A sociedade pagava e não se
beneficiava. Hoje o município, pode melhorar
a iluminação pública e outras áreas com esse
dinheiro. Até 2014 foram R$ 27 bilhões, agora
são mais de R$ 100 bilhões. É só conferir na
sua Prefeitura.
Zé Roberto: Então, esse é o verdadeiro papel
dos Parlamentares?
Alvaro Dias: Legislar com projetos e Leis em
benefícios de todos. Agora na campanha vem
o “cara” dizer que fulano não traz recurso
para cá. Cada senador tem R$ 15 milhões
por ano do orçamento para distribuir em
399 municípios e não sei quantas entidades,
como Santas Casas e etc. Mas não é esse o
nosso papel, sou um legislador. Aqueles que

Zé Roberto: Então, agora, está terminando 8
anos de Senador. E daí?
Alvaro Dias: Daí espero as convenções - no
final de julho até 5 de agosto. Daí, vou saber
e começar a campanha... (risos)

Meu muito obrigado Zé Roberto Alves foi
muito bom revê-lo e gostei da sabatina. Agradeço também a equipe da revista Nova Fase,
do amigo José Ivaldece Pereira, deixando
aqui, um grande abraço aos dois e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.
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MUITO ALÉM DE GEORGE SOROS

CLUBE BILDERBERG
Conheça o berço do globalismo
RESUMO DA NOTÍCIA: personalidades

influentes da Europa
e da América do Norte se reúnem todos os anos para
debater o futuro do capitalismo. Poderia ser uma conferência comum em prol de debate e livre pensamento, mas o sigilo que cerca o Clube Bilderberg levanta
críticas, curiosidade e, claro, teorias de conspiração.
Criado em 1954, o objetivo inicial do Clube
Bilderberg era promover o diálogo entre a Europa e a América do Norte para evitar outra
guerra mundial. Ao longo dos anos, porém, as
prioridades do grupo mudaram para promover um consenso sobre o capitalismo de livre
mercado e defender seus interesses.
“O clube não é um grupo de conspiradores
que tentam destruir nações”, explicou o analista político Rodney Atkinson em 2001. “Eles
são o tipo de pessoa selecionada com base
em sua capacidade de dizer sim ao corporativismo internacional supranacional, que é
base, é claro, da União Europeia”.
ORIGENS
Entre 1954 e 1976 as reuniões foram presididas pelo príncipe Bernhard, da Holanda. O
atual presidente é o conde francês Henri de
Castries, que substituiu Étienne Davignon,
belga que atribuiu a criação do euro à influência do clube. De acordo com o site da organização, Castries é “um membro bem relacionado da sociedade francesa”. Ele foi também
presidente e CEO da companhia de seguros
e gestão de ativos AXA, e é atualmente vice-presidente da Nestlé e diretor do HSBC. A
primeira conferência do grupo foi realizada
no Hotel de Bilderberg, em Oosterbeek, Holanda, em maio de 1954. O pontapé inicial
foi dado pelo político polonês Józef Retinger.
Preocupado com o crescimento do antiame12 | Nova Fase

ricanismo na Europa Ocidental, ele sugeriu
a criação de uma conferência internacional
para promover uma melhor compreensão
entre as culturas dos Estados Unidos e da Europa Ocidental – a intenção era fomentar a
cooperação em questões políticas, econômicas e de defesa.
A ideia foi aceita por Bernhard, juntamente
com o ex-primeiro ministro belga, Paul van
Zeeland, e o então chefe da Unilever, Paul Rijkens. O passo seguinte de Bernhard foi convidar o chefe da CIA, Walter Bedell Smith, que
pediu a Charles Douglas Jackson , conselheiro
do presidente americano Dwight Eisenhower,
que viabilizasse a conferência.
“Dizer que estávamos lutando por um governo mundial é exagerado, mas não totalmente
equivocado. Nós, em Bilderberg, sentimos
que não poderíamos continuar brigando para
sempre uns contra os outros por nada, matando pessoas e deixando milhões de desabrigados”, disse Denis Healey, fundador do
grupo Bilderberg e membro do comitê de direção por 30 anos, em entrevista ao Guardian
também em 2001.
PASSADO E PRESENTE
Na primeira conferência participaram 50 delegados de 11 países da Europa Ocidental. No
modelo desenvolvido naquele ano, ela contou com dois participantes de cada país, um
conservador e um progressista.

A Fundação Ford foi uma das financiadoras do clube durante os primeiros anos. Ela
doou US$ 30 mil para a primeira conferência
realizada nos EUA, na ilha de St. Simons, no
Estado da Geórgia, em 1957. E também auxiliou no financiamento das edições de 1959
e 1963.
Por mais de meio século, nenhuma pauta ou
mesmo os tópicos de discussão se tornaram
públicos, tampouco qualquer cobertura da
imprensa foi permitida. Hoje, os temas de
discussão são divulgados pela organização
um dia antes do encontro, bem como a lista
de participantes.
Em 2019 a reunião ocorreu no Hotel Montreux Palace, em Montreux, na Suíça, entre
30 de maio a 2 de junho. A conferência teve
participação do secretário de Estado dos
EUA, Mike Pompeo, do governador do Banco
da Inglaterra, Mark Carney, do Secretário-Geral da OTAN, Jens Stoltenberg, do CEO da Microsoft, Satya Nadella, e do ex-secretário de
Estado dos EUA, Henry Kissinger, entre outras
figuras influentes para o capitalismo mundial.
O evento abordou temas como o futuro do
capitalismo, mudanças climáticas, Brexit, China e Rússia.
PARTICIPANTES CONTROVERSOS,
SIGILO E CONSPIRAÇÃO
A organização conta atualmente com cerca
de 120 participantes escolhidos por um Comitê Diretivo, que incluem líderes políticos,
especialistas da indústria, finanças, academia
e mídia. Os participantes podem ser membros ou convidados apenas para discutir assuntos específicos. Aproximadamente um
terço deles são políticos; entre os demais
estão banqueiros, diretores de grandes empresas e membros do conselho de grandes
corporações de capital aberto, incluindo IBM,
Xerox, Royal Dutch Shell, Nokia e Daimler.
Helmut Kohl, Bill Clinton, Bill Gates, Christine
Lagarde, Tony Blair e José Manuel Barros já
participaram do clube.

O rol de participantes inclui também algumas
figuras controversas, como Paul Wolfowitz,
ex-presidente do Banco Mundial e ex-subsecretário de Defesa dos Estados Unidos na gestão que iniciou a Guerra do Iraque, e Henry
Kissinger, diplomata americano que recebeu
o Prêmio Nobel da Paz pouco depois de autorizar ataques com armas químicas contra o
Vietnã.
As reuniões seguem a “Regra de Chatham
House”, o que significa que as informações
compartilhadas podem ser utilizadas pelos
participantes, mas eles não podem revelar
detalhes das discussões. Não são feitas atas
das reuniões e jornalistas não têm autorização para fazer cobertura, mesmo se participarem como convidados.
Devido ao sigilo em torno das discussões, o
clube tornou-se um alvo de teorias da conspiração que afirmam que os membros trabalham secretamente com os Illuminati, os
maçons ou ainda os reptilianos – uma cabala secreta de lagartos que mudam de forma
fundada pela feiticeira mitológica Semiramis.
“Não podemos fazer nada contra teorias de
conspiração”, disse o ex-presidente Étienne
Davignon, em entrevista em 2011. Para ele,
a regra de sigilo é um grande atrativo para os
participantes, pois permite que exponham
suas ideias e debatam abertamente sem que
seus comentários sejam expostos posteriormente.

ÁREA DE INFLUÊNCIA
A influência do Clube Bilderberg sobre negócios e finanças, política global, guerra e paz e
controle dos recursos mundiais foi investigada por Daniel Estulin, que publicou em 2005
o livro A verdadeira história do Clube Bilderberg.
“Lentamente, penetrei nas camadas de segredo que cercam o Grupo Bilderberg”, diz
Estulin, que afirma que o clube é “um governo mundial sombrio” que ameaça tirar a
autonomia e prejudicar o bem-estar do público. Ele defende que os membros querem
suplantar a soberania do Estado-nação com
um governo global onipotente, controlado
pelas grandes corporações.
Já para David Aaronovitch, autor de “Voodoo
Histories: The Role of the Conspiracy Theory
in Shaping Modern History” [Histórias de
vudu: o papel das teorias da conspiração na
formação da história moderna], o Clube Bilderberg não é nada mais sinistro do que “um
clube de jantar ocasional”.
As conspirações sobre o segredo das reuniões também foram debatidas por Selva Demiralp, professora de Economia na Koç University e uma das participantes da 67ª edição do
Clube Bilderberg, em artigo publicado pela
BBC Turquia. Selma afirma que a curiosidade
sobre o grupo é alimentada pelo sigilo das
reuniões, mas que ele só existe para que os
participantes sintam-se mais à vontade para

discutir abertamente.
“Com a confiança de ter participado da reunião, posso dizer claramente que elas não são
uma plataforma na qual ‘segredos e planos
ocultos são compartilhados’. Se esse fosse o
caso, os participantes não poderiam dar informações sobre o conteúdo, conforme exigido pela regra ‘Chatham House’. Tampouco eu
estaria escrevendo este artigo”, destaca.
Demiralp revela ainda que o tema geral da
reunião foi permitir que a Europa e os Estados Unidos se encontrem em um ponto comum e possam produzir soluções conjuntas
para ameaças crescentes. Essas ameaças incluem guerras comerciais, terrorismo e mudanças climáticas, além da crise de imigração
na União Europeia.
“Outro tema principal discutido foi a natureza de uma base de reconciliação para as diferenças ideológicas entre o Ocidente e a China
em uma ordem global na qual os países estão
gradualmente ligados uns aos outros com
laços mais fortes em termos de comércio e
tecnologia”, diz Demiralp.
Ela acrescenta ainda que o grupo mostrou
preocupação com uma guerra fria tecnológica com a China e, nesta situação, o bloco
europeu tomaria o lado dos Estados Unidos.

Fonte: Gazeta do Povo
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WILFRIDO AUGUSTO
MARQUES um homem
com extraordinária visão estratégica na área
do direito e no agronegócio internacional

Escola Superior do
Agronegócio Internacional ESAI - Brasília
Apresentar o agronegócio aos profissionais
urbanos de áreas distintas; demonstrar a dinâmica dos principais setores do agronegócio
e capacitar para a utilização do conhecimento
sobre agronegócio em suas atividades profissionais específicas. Esses são os principais
objetivos da Escola Superior do Agronegócio
Internacional, criada na Fazenda Sanga Puitã,
próxima a Brasília.
Após quatro décadas promovendo nas fazendas Sanga Puitã e Vale do Sossego eventos
para a troca de conhecimentos entre pecuaristas, agricultores, corpo diplomático e empresários, Wilfrido Augusto Marques, idealizador
do projeto, atrelou essa iniciativa à sua principal atividade, que é a advocacia. “Graças a
esse trabalho, foi possível conhecer e reunir
pessoas extremamente qualificadas para compor a Escola Superior do Agronegócio Internacional”, contou à revista Nova Fase.
Os cursos têm 80 horas de atividades, divididos em 48 horas de aulas presenciais, 16 horas de atividades supervisionadas na fazenda
e nas agroindústrias da região e 16 horas de
atividades extraclasse.
Foram montados dois modelos para atender
à disponibilidade de tempo de cada aluno. O
primeiro, com aulas presenciais em quatro finais de semana; e o segundo, com aulas em
oito dias úteis. Formatos que permitem que,
em pouco tempo, o aluno complete seu treinamento profissional em Competitividade de
Sistemas Agroindustriais.

GRADE CURRICULAR
•Gestão de Sistemas Agroindustriais – conceitos e desafios
•Grandes Cadeias Produtivas do Agronegócio
Brasileiro
•Agronegócio Internacional na Prática
•Economia Agroindustrial
•Desenvolvimento Regional
•Mercado e Comercialização de Produtos
Agroindustriais
•Gestão Econômica e Financeira no Agronegócio
•Políticas Públicas para o Agronegócio no Brasil
•Contratos, Coordenação e Competitividade
no Agronegócio
•Direito Agrário
•Turismo Rural e Desenvolvimento Local
•Gestão Estratégica e Logística no Agronegócio
•Agronegócio e Sustentabilidade
•Agronegócio e o Consumidor
ATIVIDADES SUPERVISIONADAS
•Acompanhar as atividades agrícolas, pecuárias e ambientais da fazenda
•Visitar e acompanhar o processo produtivo
das empresas da região
FAZENDA SANGA PUITÃ
A Fazenda Sanga Puitã está localizada no PA-DF, zona agrícola de alta tecnologia, a apenas
70 km de Brasília, centro de decisões e do
corpo diplomático, capital do Brasil. Desde o
ano 2000, a Sanga Puitã tem sido cenário ideal para receber o corpo diplomático, sempre

presente nos Dias de Campo que são realizados mensalmente. Já passaram pela fazenda
importantes produtores e empresários do
cenário nacional e internacional, bem como
mais de 100 delegações de diversos países,
tornando-a uma vitrine agrícola, tecnológica e
negocial para o mundo.
Como parte do projeto de produção de carne de alta qualidade para o mercado interno
e externo, a Sanga Puitã Bioglobal investe em
melhoramento genético, sanidade, alimentação animal de qualidade, capacitação técnica
e preservação ambiental.
PROJETO BRASIL – AUSTRÁLIA
Para isso, foram construídas instalações de
manejo modernas, incluindo laboratório para
atividades de biotecnologia, que permitem
a realização de serviços de transferência de
embriões, coleta e congelamento de sêmen,
recebimento de material genético importado
e outras atividades relacionadas à reprodução.
As benfeitorias existentes permitem abrigar
projetos de pesquisa com instituições brasileiras e internacionais, por meio de acordos de
cooperação.
Wilfrido Marque trouxe da Austrália o know-how e centenas de embriões de ovinos da
raça Dorper. Assim, nasceu a Sanga Puitã BioGlobal, que desenvolve o cruzamento de ovinos das raças Dorper e Santa Inês.
Todo esse trabalho tem contribuído para que
a ovinocultura no país deixe de ser uma atividade de subsistência e se firme como uma
importante cadeia produtiva no Brasil, contribuindo ainda mais com a geração de empregos e riquezas no campo.
FAZENDA VALE DO SOSSEGO
Além da pecuária, a agricultura é outra atividade desenvolvida por Wilfrido Augusto Marques. Em área contígua à Fazenda Sanga Puitã,
está localizada a Fazenda Vale do Sossego, que
também dará suporte às atividades desenvolvidas pela Escola Superior do Agronegócio Internacional.
Destinada à produção agrícola, a fazenda
possui irrigação feita por cinco pivôs centrais,
além de estrutura de beneficiamento e armazenamento de grãos. Além disso, conta com
uma moderna fábrica de ração, que atende às
necessidades da Fazenda Sanga Puitã e de outros criadores da região.
A propriedade tem projeto para a construção
de unidade de beneficiamento de sementes
de milho, sorgo, soja e variedades de capim.
Para atender à demanda, a fazenda conta com uma represa que pode armazenar
1 milhão de metros cúbicos de água. Essa
represa faz parte de um corredor de preservação ambiental, com as nascentes e suas
matas ciliares protegidas e interligadas às re-

INTEGRAÇÃO - A Escola Superior do Agronegócio Internacional, com sede em Brasília, atrai a cada dia mais as atenções de outros países
servas florestais das propriedades vizinhas.
O aparato tecnológico da Fazenda Sanga Puitã
e da Fazenda Vale do Sossego tem atraído não
somente agropecuaristas e empresários da região e do Brasil, como também a atenção de
várias delegações do mundo todo. Os visitantes são recebidos para um dia de campo, onde
podem conhecer o dia a dia das fazendas, bem
como toda sua estrutura.
A área impressiona por mostrar que é possível
produzir consideravelmente, levando em conta a sustentabilidade, afinal são duas fazendas
com propósitos diferentes, mas que se complementam.
Diplomatas de diversas partes do mundo,
como Alemanha, Angola, Nigéria, Sudão, Sri
Lanka, Espanha, Portugal, Bélgica, China, Camarões, entre outros, já visitaram o local e
puderam conhecer como os processos são
realizados.
O ex-embaixador da Bélgica, Jozef Smets,
afirmou: “Realmente esse setor é a base da
economia brasileira. Para nós diplomatas é
importante descobrir o potencial desse setor”.
E completou: “Nós pensamos muitas vezes
que a região do planalto é seca. É incrível ver

que tem muita água no subsolo e um potencial agropecuário enorme. Sou representante
de um país pequeno e modesto, onde não
temos esse espaço enorme que vocês têm. É
um grande prazer poder comparar e estudar o
que o Brasil está fazendo, de modo particular
neste projeto. Fico impressionado.”
O diplomata e atual secretário-executivo da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP), Francisco Ribeiro Telles, também ficou
admirado com as fazendas. Segundo ele: “Estas duas fazendas representam de fato aquilo
que o Brasil tem de melhor”. Para o secretário, é nítido que as tecnologias usadas são de
ponta, tanto na parte animal, quanto vegetal.
Assim, as duas propriedades com diferentes
propósitos são consideradas pioneiras nesse
segmento no Brasil, servindo de referência
para o país e o mundo.
Veja a fala de Daniel Carrara – Secretário Executivo do SENAR, a respeito.
“Nós montamos uma estratégia que é fazer
centros de excelência em locais estratégicos
do país e nesse contexto nós tivemos acesso
a essa brilhante iniciativa da ESAI (Escola Su-

perior do Agronegócio Internacional), que já é
um centro pronto, vocacionado principalmente para três áreas: grãos, ovinos e pecuária de
corte. Ou seja, essa parceria vai antecipar nossas ações em formatos de escola”.
Hoje o Brasil é referência mundial no agronegócio, e Brasília é caixa de ressonância da relação do país com os outros países.
“Eu diria que são três grandes ganhos para
nossa instituição: primeiro o relacionamento
internacional; segundo: a possibilidade de ver
as questões práticas em uma propriedade de
alto rendimento e de alta tecnologia; e terceiro: possibilidade de fazer o uso dessa propriedade rural em cursos de longa duração”.
O grande desafio agora é formar profissionais,
principalmente jovens, para atender essa demanda tecnológica e de gestão e formar técnicos para fazer uma grande rede de assistência
técnica que o SENAR já está participando. Hoje
já temos cerca de dois mil técnicos em campo,
quase quarenta mil propriedades assistidas, e
isso deve aumentar muito nos próximos anos.
Tenho certeza absoluta que essa parceria vai
reposicionar o Brasil no cenário do comércio
internacional.

AUTORIDADES - Embaixadores enviados por governantes de vários países, fazem visitas constantes para conhecer in loco a ESAI em Brasília

TRABALHO COM TECNOLOGIA - A Escola Superior do Agronegócio Internacional, desenvolve projetos avançados visando alimentar com qualidade
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ESPECIAL

MONALISA 50 ANOS
CELEBRA ANIVERSÁRIO
ESTRELANDO O DESENVOLVIMENTO
DE CIUDAD DEL ESTE, NO PARAGUAI
RESUMO DA NOTÍCIA: Com o objetivo de realizar uma grande ativi-

dade saudável, desportiva, familiar e comunitária, a “Monalisa”
promoveu a “Corrida Monalisa 50 Anos”, no aniversário histórico da
tradicional loja de Ciudad del Este e Assunción, no Paraguai.
Num verdadeiro clima de festa desde a madrugada de domingo, 19 de junho, quando
mais de 300 participantes se juntaram ao desafio de enfrentar um circuito de 5 quilômetros, cujas principais atrações eram o centro
da cidade e o inevitável lago da república.
A jornada foi realizada com o apoio organizacional da Agência Chronofactory, que forneceu toda a homologação esportiva necessária
para a segurança da mega competição.
Participaram atletas profissionais e amadores, masculinos e femininos, entre 18 e 60
anos. Os principais vencedores, com suas
equipes e equipes que se seguiram:
MASCULINO
1ª Posição: Víctor Gustavo Fleitas Vega, com
o tempo de 16:58, Associação de Atletismo
do Alto Paraná.
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2ª Posição: Orlando Javier Elizeche, 17:16,
Correcaminos Trail & Running del Paraguai;
3ª Posição: Hugo Cespedes, 17:33, Correcaminos Trail & Running del Paraguai;
4ª Posição: Raúl Benítez, 17:50, Correcaminos Trail & Running del Paraguai;
5ª Posição: Melanio Ramón Guillén, 17:54,
Associação de Atletismo do Alto Paraná.
FEMININO
1ª Posição: María Leticia Añazco, 19:38, Correcaminos Trail & Running del Paraguai;
2ª Posição: Liz Chaparro, 20:15, Clube de
Atletismo Caaguazú;
3ª Posição: Nathalia Vanessa Gabriaguez,
22:12, Eladio Fernández Running Club;
4ª Posição: Elisa Villasanti, 22:22, Associação
de Atletismo do Alto Paraná;
5ª Posição: Laura Marecos, 23:40, Associação

de Atletismo do Alto Paraná.
Além dos respectivos troféus e medalhas, os
atletas vitoriosos, masculinos e femininos, receberam como prêmios por suas conquistas:
1ª Posição: Voucher de U$ 100 Le Lis Blanc
+ U$ 50 Monalisa + brindes L’occitane + um
on shoe, fragrâncias El Sena e Aj Boston; 2ª
Posição: Voucher de U$ 80 Dudalina + U$ 50
Monalisa + brindes L’occitane, fragrâncias de
El Sena e Aj Boston; 3ª Posição: Voucher U$
70 John John + U$ 50 Monalisa + brindes L’occitane, fragrâncias de El Sena e Aj Boston; 4ª
Posição: U$ 50 Monalisa + presentes L’occitane, fragrâncias de El Sena e Aj Boston; 5ª
Posição: U$ 50 presentes Monalisa + L’occitane, fragrâncias de El Sena e Aj Boston. Além
da competição, os presentes participaram do
sorteio de diversos prêmios, produtos das diversas marcas representadas pela Monalisa
em nosso país. L’occitane, Brumado, Meta
Sport, Vitamine Shop, Gshok, Hotel Rio by
Bourbon, On Running, El Chaiviajes, La Marseille, Maiteiblens, JGA, Under Armor, Aj Boston, Sigma, Rys International, Wine&Spirits,
Questionina, John John, Le Lis Blanc.

MONALISA: 50 ANOS LIDERANDO O
DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Fundada em 1972 como uma pequena loja
de varejo, a rapidamente se tornou um símbolo de luxo. Uma paixão pela beleza que
transcendia na excelência diária de suas atividades. Com isso, a Monalisa completa 50
anos de destaque entre as melhores lojas do
Mercosul.
Expansão estratégica após sua posição de liderança no mercado das 3 fronteiras, o grupo
está também em Assunção, (Capital do Paraguai), com a cadeia de perfumarias Afrodite
no Mall Excelsior desde de 1994 e no ano
seguinte no Shopping del Sol. No mesmo
ano, seguindo o mesmo caminho de sucesso,
a empresa foi premiada com o projeto Casa
Monalisa em Ciudad del Este.

Em 1996, a terceira boutique Afrodite foi
inaugurada no Shopping Mariscal López em
Assunção, hoje, as boutiques estão em todos
os grandes centros comerciais de Assunção.
Em 2016 a Monalisa abriu sua primeira filial
em Assunção, marcando assim mais um passo na evolução da empresa que continua somando sucesso à sua história. Localizado no
coração do novo polo corporativo de Assunção, a poucos metros do World Trade Center,
o Paseo la Galería Shopping Mall abriga a esplêndida Monalisa com uma área de mais de
3.500. metros quadrados.
A ARTE DE APRESENTAR
NOVOS PRODUTOS
A Monalisa teve inúmeras experiências positivas ao introduzir artigos de luxo das suas

marcas representadas na região.
Ao longo dos anos, as grandes marcas confiaram-lhe os seus produtos de classe mundial,
deixando nas suas mãos a história e o futuro
da sua imagem na região. Desta forma, têm
sido realizados eventos memoráveis de
 apoio
aos lançamentos das marcas.
A Monalisa mantém essa vantagem que tem
sido fundamental no seu desenvolvimento e
na sua liderança sustentada ao longo do tempo. É sobre esse grande respeito e gratidão
a todos os fornecedores que confiaram na
empresa que promove uma corrida para o
sucesso integrado com foco no futuro.

300 CORREDORES - Foram as ruas de Ciudade Del Leste, nas comemorações dos 50 anos da Loja Monalisa, numa
grande confraternização em prol do esporte e do desenvolvimento da segunda maior cidade do Paraguai
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CIUDAD DEL ESTE acelera tratativa para
oferecer melhor infraestrutura a turistas
Da Editoria Internacional - Fotos - Arquivo
A imagem que Ciudad del Este projeta para os
turistas que a visitam precisa melhorar. Partindo desta permissão, representantes dos
setores comerciais tem acelerado tratativas
para uma mudança de conceito e melhorar
a infraestrutura de um dos principais centros
comerciais do Paraguai. Entre as preocupações está o excesso de veículos de passeio
utilizado por moradores, o que acaba dificultando o acesso viário a cidade.
A preocupação de empresários e comerciantes é especialmente em períodos de grande
circulação de turistas na região de fronteira,
atraídos à Foz do Iguaçu pelos feriados prolongados no Brasil, como o Corpus Christi,
que levou mais de 45 mil pessoas em junho. A
intenção destes agentes é ainda combater e
punir as empresas denunciadas por fraudes,
em conjunto com o setor privado.
“É importante estar sempre a renovar-se,
procurando embelezar para impressionar
melhor todos os que nos visitam, foi isso
que nos levou a comunicar com eles”, disse
o empresário Juan Vicente Ramírez, vice-presidente da Câmara de Comércio e Serviços de
Ciudad del Este. Em entrevista à Rádio La Clave, ele qualificou como positiva a reunião rea-
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lizada dias atrás com o prefeito Miguel Prieto
e sua equipe de trabalho.
“Tínhamos feito uma lista de pontos, queríamos lidar com eles, eles concordaram,
responderam muito bem, digamos profissionalmente. Tocamos nesses pontos de reclamação e entre eles a questão do estado das
ruas, do sistema de esgoto e da segurança”,
acrescentou Ramírez.
O líder classista destacou que há aspectos
que não são de responsabilidade exclusiva da
Prefeitura. “A reunião foi muito interessante
e já estão repintando as ruas para que tenhamos resultado a longo prazo”.
CUIDADOS
Ramírez observou que, com um simples buraco com desnível e falta de esgoto após uma
chuva, tudo se perde. “Eles estão fazendo
algo mais definitivo, para o qual, já têm todas as máquinas necessárias”, ressaltou.
É preciso fazer isso já que no setor privado
tem muita gente fazendo investimentos multimilionários e acho que isso tem que ser
acompanhado.
O empresário anunciou que haverá uma comunicação mais fluida com a administração
municipal, buscando agregar e contribuir

para melhorar as condições da cidade em
diversos aspectos. “Conversamos sobre trabalhar em conjunto com a Câmara de Comércio, tentando ver se não podíamos nos
envolver, apontando os desafios que temos.”
INFRAESTRUTURA
O empresário indicou ainda que a cidade era
pequena demais para o volume de veículos
que nela circulavam anteriormente. “Ciudad
del Este era pequena demais para nós. A frota de veículos atual praticamente triplicou
nos últimos 10 anos”.
“Hoje, temos muito mais carros no centro, e
isso já vem como consequência da falta de
um serviço de transporte público de alto nível
funcionando”, ressaltou.

CONTATOS DE AUXÍLIO A BRASILEIROS
No Paraguai procure o Consulado do Brasil
em Ciudad del Este, Rua Pampliega 205, telefone 561-500-984. Na Argentina, o Consulado do Brasil em Puerto Iguazu que fica na Av.
Córdoba 264, fone 557-421-348. Existe também o contato com a Secretaria Municipal de
Turismo de Foz de Iguaçu, telefone: 0800-451516. A aduana de Foz do Iguaçu funciona
24h. Para maiores informações visite o site
da Receita Federal: www.receita.fazenda.gov.br/
Aduana/Viajantes.
Fone Receita Federal em Foz do Iguaçu:
(045) 3528-0131
Fone da Secretaria de Turismo de Foz do Iguaçu: 0800-451516.
CIUDAD DEL ESTE DICAS GERAIS
Comprar no Paraguai pode ser muito vantajoso devido aos preços e quantidade. Algumas
dicas para ficar atento na hora das compras:
DOCUMENTOS: Leve sempre RG ou passaporte, no lado paraguaio não costumam aceitar a carteira de motorista como documento.
Para entrar na Argentina é imprescindível.
LOJAS DE CONFIANÇA: Prefira sempre comprar nas lojas que tem site e vale pechinchar,
que na maioria das vezes se consegue um
desconto.

CARTÃO DE CRÉDITO: Dá pra comprar com
cartão de crédito nas maiores lojas (somente
o internacional), mas cobram uma porcentagem de 5% a 10%.
CONFIRA: Conferir tudo na hora de pegar
os produtos, se é exatamente aquilo que foi
pedido. Deve-se também tomar cuidado com
produtos recondicionados. Exija sempre produtos com embalagem e quando for retirar,
verifique o conteúdo e compare o número de
série do produto com o do termo de garantia.
LEMBRE-SE que para uma possível troca é
essencial que a mercadoria tenha a etiqueta
com o código do produto, além da nota de
compra com o nome da empresa e os produtos adquiridos, que não deve ser esquecida.
Para produtos perecíveis, verifique a data de
validade.
GARANTIA: Dê preferência para as lojas
que possuam os maiores tempos de atividadade. Esteja atento, cada loja tem (ou deve
ter) uma tabela com os produtos e seus respectivos tempos de garantia. Pedir sempre a
nota fiscal que pode ser solicitada na aduana.
PAGAMENTO: As lojas aceitam Reais, Dólar
e Guaraní. A cotação de lá costuma acompanhar a do paralelo, e cada loja tem a sua.
Recomendamos comprar dólares em sua

cidade, na sua loja de câmbio de confiança
antes de ir, pois na maioria das vezes elas cobram menos do que comprando no Paraguai
com notas de reais.
Saibam que, notas de US$ 100 das séries CB
e D não são aceitas no Paraguai, por motivo
de falsificação.
TESTE OS PRODUTOS: Exija que se teste o
que for possível (desconfie de lojas que não
permitem que se teste os produtos). Voltar
para trocar depois pode ficar caro.
PREÇOS: Não confie nos preços nem na disponibilidade dos itens que estão nos sites,
principalmente os que não são atualizados. O
melhor é ligar, sendo que e-mail dificilmente
respondem.
TRANSPORTE: Cuidado com o transporte,
embalando-os corretamente com aqueles
embrulhos de plástico com bolhas e colocando-os em um lugar seguro durante a viagem
de volta.
HORÁRIO: As lojas de lá abrem às 7:00 e
fecham por volta das 16:00. Seja objetivo na
hora das compras. É bom ir com uma lista
bem definida ou confira nos sites.
Quartas e sábados são os dias de maior movimento. Aos domingo poucas lojas abrem.
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COVID-19
QUEM SÃO OS
SUPER-RESISTENTES
por Editoria Geral

Todos nós conhecemos alguém que, de alguma forma, conseguiu evitar a Covid-19. Após
a tsunami da Ômicron, a quantidade de pessoas que conseguiu essa façanha diminuiu,
mas o fato é que elas ainda existem. Há alguma razão pela qual uma pessoa pode ser
resistente à infecção? É justamente isso o que
a ciência está tentando descobrir.
Inicialmente, as pesquisas focaram em entender quais fatores genéticos contribuíam para
o agravamento da doença mesmo em pessoas sem fatores de risco. Eles descobriram
que 20% dessas pessoas apresentavam mutações no genes que produzem interferon,
uma substância usada pelo organismo como
primeira linha de defesa contra o vírus.
Assim como a genética pode ser um determinante da gravidade da doença, ela também
pode ser a chave para a resistência à infecção
pelo SARS-CoV-2. E é nisso que os estudos se
concentram agora: encontrar essas pessoas super imunes e identificar os genes que
conferem essa proteção. A expectativa é que
esse conhecimento leve ao desenvolvimento
de tratamentos e vacinas que impeçam não
só o agravamento da Covid-19, mas o desen-

volvimento da doença em si.
— Identificar as variantes no material genético que ajudam a proteger essas pessoas também ajuda a entender o mecanismo de ação
por trás dessa proteção e isso sim pode servir
para um grande número de pessoas — diz o
geneticista Salmo Raskin, diretor do Laboratório Genétika, em Curitiba.
Alguns estudos já apontam para as principais
características dessas pessoas, que variam de
ausência do receptor que permite a entrada
do vírus na célula até uma poderosa resposta
imunológica.
Um estudo publicado na revista Nature mostrou que profissionais de saúde que foram
altamente expostos ao coronavírus, mas que
não foram infectados, tinham um sistema
imune que conseguia controlar o vírus. Embora nunca tivessem tido contato com o vírus, amostras de sangue revelaram que estas
pessoas já tinham células T protetoras, que
reconhecem e matam as células infectadas
pelo Sars-CoV-2.
Na prática, essas pessoas nunca foram de
fato infectadas. Seus testes de PCR e anticorpos registram resultado negativo porque

assim que o vírus entrou no corpo, ele foi
prontamente eliminado por essas células,
impedindo sua replicação no organismo e a
instalação da doença.
A descoberta é particularmente significativa
porque estas células T tendem a gerar uma
imunidade que dura por anos, não meses,
como os anticorpos. Além disso, elas são capazes de detectar uma parte do vírus diferente da que a maioria das vacinas atuais treina o
sistema imunológico para encontrar. Esse conhecimento pode ajudar no desenvolvimento
de imunizantes que têm como alvo ensinar o
corpo a produzir essas células T contra diferentes partes de proteínas virais. Isso pode
ajudar a proteger não só contra as cepas existentes, mas contra novas cepas e até mesmo
contra patógenos inteiramente novos.
Outra pesquisa, feita pela Universidade de
São Paulo com casais discordantes - quando
um pega o vírus, mas não passa para o outro
- descobriu que as pessoas que não adoeceram têm uma ativação mais eficiente de células de defesa conhecidas como exterminadoras naturais ou NK (do inglês natural killers),
que servem como primeira barreira de defesa
do nosso organismo contra uma infecção.
Outras pessoas podem ter mutações que aumentam os genes que impedem o vírus de
se replicar ou que decompõem o RNA viral
na célula, especialmente nas células que revestem o interior do nariz, porta de entrada
da infecção, impedindo que ela se alastre no
organismo.

COVID-19 É MENOS MORTAL DO QUE SE
PENSAVA, MAS NÃO É “SÓ UMA GRIPE”
Um estudo realizado na China, no primeiro
ano da pandemia, descobriu que o tipo sanguíneo A parece estar associado a um maior
risco de contrair o vírus, enquanto o tipo O
oferece uma pequena redução do risco. Entretanto, ainda não se sabe o que confere
esse efeito protetor.
É possível que algumas pessoas naturalmente
resistentes tenham tipos raros de ACE2, receptor usado pelo vírus para entrar nas células, aos quais a proteína spike do coronavírus
não pode aderir. Análises genéticas recentes
revelaram que algumas pessoas possuem
mutações genéticas que fazem com que seu
receptor ACE2 não seja funcional portanto,
têm uma redução do risco de infecção.
As diferenças na expressão de proteínas entre as pessoas são conhecidas como polimorfismos e essas descobertas são valiosas. As
pessoas que têm um polimorfismo genético
raro para a proteína CCR5 são imunes à infecção pelo HIV, vírus causador da Aids. Na
década de 1990, pesquisadores identificaram
que algumas pessoas que eram resistentes à
doença, embora fossem altamente expostas
ao HIV, tinham uma mutação rara que desativa o receptor CCR5 nos glóbulos brancos,
impedindo a entrada do vírus na célula.
Esse conhecimento levou ao desenvolvimento de uma nova classe de medicamentos contra a Aids, que bloqueiam o vírus. Também
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houve o caso de duas pessoas que foram
curadas da infecção após receberem transplantes de medula óssea de doadores com
essa mutação no CCR5.
O infectologista Celso Granato, diretor clínico
do Grupo Fleury, acredita que a explicação
para pessoas com uma super imunidade contra a Covid-19 esteja justamente na ausência
do receptor, que impede que a infecção se
instale, ou em uma resposta imune extremamente robusta.
Esse fenômeno não é exclusivo da Covid-19
ou da Aids. Ele está presente em outras infecções virais. Todos conhecem alguém que
dormiu na mesma cama com uma pessoa resfriada ou gripada e não apresentou nenhum
sintoma. Por isso, Granato acredita que as
descobertas sobre esses mecanismos para
a Covid-19 podem ter desdobramentos no
combate a outras doenças infecciosas.
Como ainda existem mais perguntas do que
respostas, essas análises continuam em andamento. Uma equipe internacional de pesquisadores, incluindo uma brasileira, está
conduzindo um estudo para identificar os
genes que protegem esses indivíduos resistentes.

mero grande de pessoas com essa resistência
— diz Raskin.
Por isso, é preciso garantir que os voluntários
são pessoas que realmente foram altamente
expostas ao vírus sem proteção e mesmo assim apresentaram um teste negativo. E não
que elas não se infectaram porque tomaram
vacina ou porque utilizaram medidas de proteção individual, como uso de máscaras ou
distanciamento social.
A expectativa está em casais discordantes ou
em profissionais de saúde que não se infectaram no começo da pandemia. Já são cerca
de 700 voluntários inscritos e mais de 5 mil
em análise. Uma vez identificados os possíveis candidatos, os pesquisadores vão comparar os genomas desses indivíduos com os
de pessoas que foram infectadas, em busca
de genes associados à resistência.
Os genes selecionados serão então estudados em modelos celulares e animais para
confirmar uma relação causal com a resistência e estabelecer o mecanismo de ação. As
descobertas podem levar a melhores medicamentos e conselhos de saúde pública mais
direcionados.

A principal dificuldade em um estudo como
esse é selecionar os voluntários. A resistência
à infecção pelo HIV, por exemplo, está presente em 1% da população.
— Populacionalmente, não se espera um núNova Fase | 21

5 RAZÕES para investir no
mercado imobiliário de Cascavel
Nos últimos dias Cascavel recebeu a notícia que dentre os 399 municípios do estado do Paraná, é a cidade que mais gerou empregos. Números esses que trazem como destaque a geração de 171
vagas de empregos a cada 100 mil habitantes.
O dinamismo do DNA Empreendedor que corre nas veias dos Cascavelenses já foi notado pelo poder público que toma medidas por
meio de programas e decretos para desburocratizar e incentivar os
empreendedores.
Com isso, listei 5 motivos que irão fazer você desejar investir aqui.
Vamos lá?
1) SUA LOCALIZAÇÃO
A principal rodovia do estado, a BR-277, liga Cascavel a Capital, são
apenas 491 km de distância. Seu fácil acesso as fronteiras e sua topografia privilegiada contribuem para ser a sede da Região Metropolitana, além de ser uma localização fundamental e estratégica
para as atividades comerciais do Mercosul.
2) A FORÇA DO AGRONEGÓCIO
Esse é o carro chefe da economia, a diversidade do campo mostra
força com a sua valorizada e fértil terra vermelha na produção intensiva de grãos como soja, milho e trigo. A produção de frango e
suínos na pecuária também contribuem para que Cascavel tenha
resultados como o sexto maior PIB do Paraná e marca presença no
ranking dos municípios mais ricos do agronegócio no Brasil.
3) POLO EDUCACIONAL E REFERÊNCIA NA SAÚDE
Esses são outros diferenciais importantes que oferecemos, somos
considerados um polo universitário com mais de 10 instituições de
ensino superior de qualidade abrangendo formações profissionais
nas áreas de humanas e exatas. Também somos especialistas na
área da saúde, são mais 700 médicos em cinco hospitais e 120
clínicas que atendem diariamente milhares de pacientes vindos de
diferentes regiões do Brasil e até mesmo de países vizinhos em
busca dos tratamentos especializados, serviços, exames e cirurgias
de alta complexidade.
4) CONSTRUINDO UMA METRÓPOLE
O futuro já chegou por aqui! Em busca de novas oportunidades
de trabalho, tratamentos de saúde ou estudos, todos os dias novas famílias elegem Cascavel como a seu novo lar. O crescimento
da população é de 1,5% ao ano, maior que a média do Paraná e
também do Brasil. São mais pessoas vivendo por aqui, a capacida-

de de moradias ocupadas dobrou nos últimos 20 anos, de 67 mil
para 120 mil moradias. E as projeções até 2026 é chegar a 150 mil
domicílios.
5) UMA CIDADE PREMIADA
É até difícil de acompanhar a quantidade de prêmios que a Capital
do Oeste tem, mas a 11ª melhor cidade do Brasil para se viver
(IDGM) é um município que prioriza o progresso planejado com
os seus bairros bem distribuídos e ruas largas, ficando em 4º lugar como a cidade com melhor planejamento urbano do Brasil
(Ranking Connected Smart Cities 2020). Sua preocupação em se
desenvolver de forma sustentável e inteligente a deixa na lista das
100 Melhores Cidades para Fazer Negócios (Urban Systems) e com
o melhor aeroporto regional do país (SAC 2022).
Renda, educação e saúde! São os pilares dessa cidade que influenciam diretamente no desenvolvimento econômico e social, uma
evolução que atrai investidores e encoraja os empresários.
							
Para ver um sinal fortíssimo do desenvolvimento de Cascavel é só
olhar para cima, os edifícios a cada dia ganham novos andares
para atender a missão da nova demanda por imóveis, ao mesmo
tempo que a área urbana avança para o dentro do campo com os
novos condomínios e loteamentos.				
A diversificação dessa cidade nos leva a seguir a dica de T. Harv
Eker no Livro “Os Segredos da Mente Milionária”: Não espere para
comprar imóveis: compre imóveis e espere.

Juliana Kisler

Corretora de imóveis
CRECI 29.127
(45) 99918-8563
juliana.kisler

Foto: Julio Szymanski
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FOZ DO IGUAÇU - é 4ª cidade bra-

sileira na rapidez para abrir empresas
Foz do Iguaçu, mais uma vez, é destaque nacional na rapidez de abertura de empresas,
aponta o Mapa das Empresas do Ministério
da Economia com informações para empreender. “É um salto. Passamos do oitavo

município, fora as capitais, para o quarto
lugar no ranking nacional na agilidade para
abrir uma empresa. Temos o projeto Destrava Foz que simplificou os procedimentos para
abertura, alteração de licenças e baixas de

CASCAVEL - Abrir empresa,
também ficou mais rápido
A mais nova edição do Mapa de Empresas
do Ministério da Economia, que leva em
consideração os cinco primeiros meses do
ano, coloca Cascavel entre as dez cidades
brasileiras com mais de cem mil habitantes onde se leva menos tempo para abrir
uma empresa no País. Em média, de acordo com o ranking, o empreendedor cascavelense precisa aguardar apenas 10 horas,
contra uma média de 18 horas no Estado e
40 horas no País.
O estudo, que pode ser acessado em detalhes no link Mapa de Empresas, leva em
consideração a soma do prazo de viabilidade e registro. A viabilidade é a autorização
para exercer a atividade no local pretendido e o registro na Junta Comercial é a etapa de obtenção do CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica).
Desde a implantação da Redesim, formalizar uma empresa ficou menos burocrático
em Cascavel e o tempo de abertura vem
diminuindo progressivamente. Em fevereiro deste ano, por exemplo, o tempo médio
era de 20 horas, o dobro da média desde o
início do ano.
Por meio da Redesim (Rede Nacional de
Simplificação) é possível realizar a integração dos diversos órgãos responsáveis pela
abertura e licenciamento de empresas. Os
estudos para a implantação do sistema no
Município começaram em 2018, com a

estruturação dos processos internos; em
2020 aconteceu a integração parcial, apenas com a consulta locacional; e em 2021
foi regulamentada a lei de liberdade econômica, com a liberação do licenciamento
de 441 atividades, o que levou à integração
completa com a Redesim.
MAIS EMPREGOS
Essa facilidade com que o empreendedor
tem para formalizar uma empresa tem se
refletido na geração de empregos. Na última divulgação dos números do Caged
(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), com dados de abril, Cascavel
apareceu na liderança na geração de empregos no Paraná.
No primeiro quadrimestre deste ano, a
Agência do Trabalhador local foi a primeira do Estado e a quinta do País que mais
encaminhou pessoas ao mercado de trabalho.
“Programas como o Aprova Digital, Alvará
Fácil e o Habite-se foram criados justamente para facilitar a vida do empreendedor. O
poder público tem que ir à frente, ir ao encontro, facilitar a vida das pessoas, tirar a
burocracia, dar oportunidades de geração
de emprego e de renda a micro, pequenas,
médias e grandes empresas”, explica o prefeito Leonaldo Paranhos.

empresas”, disse o prefeito Chico Brasileiro.
Além de Foz do Iguaçu, Pinhais, na região
metropolitana de Curitiba, ocupa o topo do
ranking entre os municípios brasileiros no
tempo de análise da viabilidade da empresa.
A cidade leva apenas 20 minutos para avaliar
se o estabelecimento requerente pode se estabelecer no endereço indicado.
Curitiba ocupa a terceira posição com média
de 35 minutos, Foz do Iguaçu é a quarta com
média de 44 minutos e Sarandi vem na quinta
colocação com 56 minutos.
AMBIENTE DE NEGÓCIOS
A secretária municipal da Fazenda, Salete
Horst, disse que os resultados alcançados por
Foz do Iguaçu mostram o trabalho conjunto
entre a prefeitura e o Sebrae em programas
de incentivo. “Esse salto foi possível com
apoio do Sebrae, que disponibilizou técnicos
para auxiliar no fluxo dos processos como
análise e alterações nas legislações. Além
disso, tivemos uma parceria dos contadores,
empresários e também dos servidores das secretarias envolvidas”, pontuou.
“Somos modelo com exemplo de um bom
ambiente. O objetivo é, sem dúvida, o crescimento econômico, aliado à inclusão social
e proteção ao meio ambiente”, completou
Salete Horst.
Atualmente, todo o processo é feito de forma eletrônica, até mesmo para consultas
prévias, pelas quais empresários de outras cidades conseguem analisar a disponibilidade
de local e a documentação necessária para
abertura de empresa. Com as novas tecnologias, foi possível ampliar em 15% o número
de empresas abertas em Foz no último ano.
Em 2019, foram 2.678 novas inscrições, enquanto 2020 fechou com 3.097 empresas.
RANKING
O levantamento do Ministério da Economia
calcula o tempo da análise de viabilidade
(quando o município e a Junta Comercial
confirmam a possibilidade de a empresa se
estabelecer no endereço indicado e usar o
nome empresarial escolhido) e da etapa do
registro (fase em que a Junta Comercial fornece o contrato social e o CNPJ gerado pela
Receita Federal).
Nos primeiros quatro meses de 2022, o Paraná abriu 92.695 novas empresas. Conforme
os dados são da Junta Comercial do Paraná,
o estado tem atualmente 1,5 milhão de empresas ativas, entre matriz e filial. O saldo
(diferença entre aberturas e baixas) ficou em
54.680. Esse dado aponta que a velocidade
de abertura de novos negócios supera em
muito os fechamentos.
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Envelhecimento com boa memória
Doença de Parkinson, Mal de Alzheimer e
depressão são algumas das doenças mais
temidas pelas pessoas com o avanço da idade. Porém, é possível amenizar os efeitos da
redução e deterioração de algumas funções
cerebrais com cuidados na alimentação.
Alimentos que tentam diminuir os radicais
livres – que causam estresse em muitas células, são os mais indicados. “Eles conseguem
neutralizar o processo oxidativo, freando o
envelhecimento do cérebro“, diz a neurologista Kristel Back Merida, do Instituto de
Neurologia de Curitiba.
Para atingir o melhor resultado, os alimentos
devem ser consumidos in natura ou que sejam o menos processados possível. “Priorize
as formas naturais, ingira vegetais crus ou,
se cozidos, que seja por pouco tempo e com
pouca água, pois isso ajuda a preservar os nutrientes”, diz a nutricionista Naiara Belmont,
que tem foco em comportamento alimentar.
“Expor à alta temperatura da água faz com
que parte do valor nutritivo seja liberado na
água do cozimento”, complementa.
ALIMENTOS BONS PARA A CABEÇA
OLEAGINOSAS
São itens da dieta mediterrânea que melhor
afetam o cérebro. “Castanhas, nozes e amendoim têm uma taxa de oleosidade considerados boa para o organismo”, diz a neurologista
Kristel Merida, referindo-se aos componentes do tipo ácido graxo, o linoleico (ômega
6) e o linolênico, além do resveratrol, um antioxidante natural não flavonóide cujo efeito
anti-inflamatório contribui para a boa saúde
do cérebro, protegendo-o contra doenças
degenerativas.
“Amêndoas, nozes e o amendoim são também ricos em vitamina E e em selênio, que
auxiliam no melhor funcionamento do cérebro e que está em maior teor na castanha-do-Pará. O principal impacto do selênio é
que ele influencia compostos com atividade
hormonal e neurotransmissores no cérebro,
afetando o humor e o comportamento.
Quantidade média recomendada de oleaginosas: 30 gramas por dia.
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VERDURAS E FOLHAS VERDES
Ingerir vegetais verde escuros é provavelmente a melhor forma de municiar o corpo
com alguns dos principais nutrientes que ele
precisa para várias das suas funções – entre
elas a cerebral. Algumas verduras e folhas
verdes são excelentes fontes de Vitamina E,
que, além de bons antioxidantes, são capazes
de atrasar a deterioração funcional da doença de Alzheimer.
Testes clínicos realizados com pacientes que
têm a doença – em estágios moderados e
avançados – mostraram resultados significativos no controle dos sintomas com o consumo
frequente de Vitamina E. Algumas das suas
melhores fontes são brócolis, couve, agrião e
espinafre, além da semente de girassol.
Quantidade recomendada de brócolis ou folhas verdes: 1 xícara por dia.
PEIXES
Não é somente para o coração que o Ômega
3 é benéfico, de acordo com a neurologista
Kristell Merida. Ela cita que estudos recentes
apontam para o papel protetor que esse tipo
de gordura tem também para as funções cerebrais. O principal efeito positivo desse tipo
de ácido graxo para o cérebro está em realizar uma espécie de lubrificação do órgão,
também composto de diferentes tipos de
gordura.
Além de poder ser consumido em cápsulas,
o Ômega 3 é encontrado no salmão, atum e
sardinha, todos eles espécies de água de mar,
ou seja, salgada. “Faltam evidências sobre os
benefícios da suplementação [do Ômega 3],
mas peixes, nozes e linhaça são excelentes
fontes. Os peixes não precisam ser frescos,
podem ser congelados”, diz a nutricionista
Annie Bello, doutora em fisiopatologia pela
faculdade de medicina da UERJ/Utah University e professora de nutrição clínica da UERJ.
Quantidade média recomendada de peixe
rico em ômega 3: duas a três vezes por semana.
CHIA E LINHAÇA
As sementes contribuem por serem também
fontes importantes de Ômega 3. Por isso,
ajudam a melhorar a performance cerebral,

combatendo demências e melhorando a memória e a concentração.
Quantidade média recomendada: linhaça,
chia ou outras sementes como gergelim,
abóbora ou girassol: 1 colher de sopa por dia.
FRUTAS VERMELHAS
Acerola, morango e amora também são bons
para o funcionamento do cérebro, de acordo
com a neurologista. Entram para a lista ainda
as frutinhas estrangeiras chamadas goji berry. Um trabalho publicado em 2014 pelo grupo de estudos em Demência e Envelhecimento, da Universidade de Sultan Qaboos, do
Oman, demonstrou que as frutas vermelhas
contribuem para prevenir doenças degenerativas relacionadas à idade, além de melhorar
funções motoras e cognitivas.
Segundo o texto original, elas são “capazes
de modular as vias de sinalização envolvidas
na inflamação, sobrevivência celular, neurotransmissão e aumento da neuroplasticidade. Os efeitos neuroprotetores das frutas
vermelhas em doenças neurodegenerativas
estão relacionados a fitoquímicos como antocianina, ácido caféico, catequina, quercetina,
kaempferol e tanino”.
Quantidade média recomendada: uma porção equivalente a uma fruta por dia.
CACAU E ALGUNS DERIVADOS
Outro grande aliado das funções cerebrais é o
cacau. Quando consumido nos chocolates de
grande concentração – como os 70% cacau –,
ele tem um efeito muito parecido com o das
oleaginosas, ajudando a diminuir os níveis de
estresse, melhorar o humor e a memória e
até mesmo a imunidade. “O cacau é um dos
alimentos mais ricos em polifenóis, que são
compostos bioativos que também protegem
contra o envelhecimento celular e combatem
os radicais livres”, explica a professora Annie
Bello.
Quantidade média recomendada de cacau:
30 g diárias ou chocolate acima de 70% na
mesma quantidade.
Fonte: Mais Saúde

DOUBLE TREE BY HILTON
Investimento de R$ 130 milhões,
em Foz do Iguaçu - Paraná

Junho, mês em que a cidade de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná completou 108 anos
de emancipação política, a Global Hilton assinou seu primeiro hotel na cidade turística,
o DoubleTree by Hilton Foz do Iguaçu, em
parceria com a Atlantica Hospitality International, administradora de hospitalidade multimarcas com mais de 165 empreendimentos
em todo o país.
Localizado na Avenida das Cataratas, a principal da cidade, e próximo ao shopping Catuaí
Palladium, é o quarto DoubleTree by Hilton
no Brasil, consolidando ainda mais a expansão da marca em território brasileiro.
“Estamos entusiasmados em levar a marca
DoubleTree by Hilton para Foz do Iguaçu, importante destino turístico do país e cenário
de um dos mais belos espetáculos da natureza, as Cataratas do Iguaçu”, afirma Leonardo
Lido, Diretor de Desenvolvimento da Hilton
para o Brasil.
“Esse hotel reforça a estratégia de crescimento da Hilton no Brasil que, nos últimos
cinco anos, triplicou sua presença no país e
continua buscando oportunidades de crescimento com as marcas corretas para servir
qualquer hóspede em qualquer ocasião de
viagem”, completou.
Desenvolvido pelo Grupo Viale Hotéis, o DoubleTree by Hilton Foz do Iguaçu oferecerá 252
unidades habitacionais, divididas entre apartamentos twin, king e suítes.
O hotel também contará com área de lazer
completa com piscina para adultos, piscina

infantil com brinquedos, piscina aquecida,
ofurô, fitness center, espaço kids, quadra de
beach tennis, quadra de tênis, sauna, restaurante, bar do lobby e bar da piscina.
Paulo Baldan, representante do grupo de
investidores e um dos sócios do empreendimento, comenta sobre o projeto: “O hotel
será emblemático para a região, que é destaque no cenário nacional por receber um
grande número de viajantes estrangeiros e
turistas brasileiros. Trazemos a hospitalidade
sofisticada da bandeira DoubleTree by Hilton
nesta primeira operação da Hilton na cidade,
unindo as belezas naturais de Foz do Iguaçu
ao respeito pela cultura local”.
O DoubleTree by Hilton Foz do Iguaçu contará
com o suporte da estrutura regional da Atlantica Hospitality International, assim como
a gestão inteligente da distribuição com
otimização do RevPAR (Receita por Quarto
Disponível), comissionamento dos canais de
vendas e BI (Business Intelligence) robusto
que oferece informações estratégicas sobre o
hotel e o mercado.
“Possuímos uma forte relação de parceria
com a Hilton, construída ao longo de muitos anos em que realizamos a gestão dos
empreendimentos DoubleTree by Hilton e
Hilton Garden Inn no Brasil. A assinatura do
DoubleTree by Hilton em Foz do Iguaçu adiciona o segundo hotel da bandeira ao nosso
portfólio, que já conta com o DoubleTree by
Hilton Itaim, em São Paulo. Ainda, temos em
desenvolvimento o DoubleTree by Hilton Por-

to Alegre e, adicionado mais recentemente,
o DoubleTree by Hilton Canela, ambos no Rio
Grande do Sul, que têm previsões de abertura para o segundo semestre de 2022 e para
o início de 2024, respectivamente”, destaca
Ricardo Bluvol, Vice-presidente de Desenvolvimento da Atlantica.
SOBRE A HILTON
Hilton (NYSE: HLT) é uma empresa global líder
no setor da hospitalidade, com uma carteira
de 18 marcas de classe mundial, composta
por mais de 6.900 hotéis com mais de 1.1 milhão de quartos em 122 países e territórios.
Dedicada a cumprir a missão do seu fundador
de encher o mundo com o calor e a luz da
hospitalidade, a Hilton já recebeu mais de 3
bilhões de hóspedes em mais de 100 anos de
história, ganhou um lugar de destaque na lista das 100 Melhores Empresas para Trabalhar
da Fortune e foi nomeada a Líder Global do
Setor pelo Dow Jones Sustainability Indices
por cinco anos consecutivos.

Créditos: Assessoria de Comunicação Sindhotéis - Jornalista Ismael Filadelphi / Com informações Atlantica Hospitality International
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O PAPEL DO CEO:
Conversando com diversos executivos ao longo das últimas décadas, pontuei 6 habilidades práticas que são padrões nos CEOs mais
bem-sucedidos que conheço e que, é claro,
incorporei na minha própria atuação. Decidi
compartilhar essas 6 lições para que você,
mesmo que não seja um CEO, saiba o que os
melhores executivos têm em comum.
1) DEFINIÇÃO DE DIREÇÃO
Grandes CEOs são muito bons em definir a direção para onde a companhia deve ir. Esta visão deve ficar o mais clara possível em toda a
empresa, para que todos façam esforços em
conjunto de remar em uma só direção.
O CEO faz essa definição de diversas formas,
seja comunicando sua grande visão para os
próximos anos de empresa, seja construindo
a alocação de recursos necessária para que
essa visão se concretize.
2) ALINHAMENTO DA EMPRESA
O CEO deve também ser o responsável por
alinhar toda a companhia, para que a direção e visão definidas por ele sejam atingidas.
Esse tipo de alinhamento é feito através da
construção de cultura, design organizacional
e atração e retenção de talentos.
Se algum desses pontos falhar, por melhor
que seja o direcionamento vindo da liderança, as bases para se chegar lá não serão fortes
o suficiente para sustentar a visão.
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6 LIÇÕES PRÁTICAS

3) CONSTRUÇÃO DA LIDERANÇA
O CEO deve ser um catalisador das outras
lideranças da empresa. Isso significa que ele
deve criar as condições para desenvolver talentos, sucessores e um time de executivos
notoriamente melhores que ele em determinadas áreas, como operações, marketing,
tecnologia e assim por diante.
Assim, o CEO deve ser capaz de atrair executivos altamente capazes, dar a eles autonomia
e sair do caminho para que eles consigam
realizar o melhor trabalho de suas vidas.
4) ENGAJAMENTO DOS SÓCIOS
Respondendo a um board ou simplesmente tendo sócios, é responsabilidade do CEO
manter o seu conselho engajado e alinhado
com os princípios e visões da companhia.
Desalinhamento e desentendimento entre
sócios é extremamente prejudicial para os
negócios e o CEO deve fazer de tudo para que
as discussões entre sócios sejam sempre produtivas e voltadas para o bem da empresa.
5) CONSTRUÇÃO COM STAKEHOLDERS
Empresas que se fecham em seus próprios
muros, em um mundo interconectado como
o de hoje, dificilmente irão sobreviver no longo prazo. É papel do CEO conectar as visões e
objetivos da empresa com todos os stakeholders envolvidos, sejam eles parceiros, ecossistema ou sociedade civil.

6) FOCO NO ESSENCIAL
Um CEO deve ser um grande facilitador e
questionador. Facilitador pois deve ser capaz
de abrir caminhos para que seus executivos
e times possam trabalhar da melhor forma
possível. Questionador pois ele deve trazer
questões macro e, ao mesmo tempo, atenção aos detalhes, que conduzam os times em
direção à grande visão da empresa.
O CEO DEVE ENTÃO...
...focar naquilo que apenas ele pode fazer,
pois cada ação sua pode ter impactos gigantescos na empresa como um todo. Pessoalmente, chamo a isso de discernimento, e não
tenho dúvida de que essa habilidade é uma
das mais necessárias para os tempos hiperconectados e de estímulos amplos em que
vivemos.

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 seis décadas, mais uma inovação
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 Dezembro 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.

Fonte: Gazeta do Povo
Por Allan Costa
Foto: Unsplash, Hunters Race
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TURISMO &
DESTAQUES

Blog Turismo por Cristina Lira
@cristinaliraturismo
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crislira80@gmail.com
www.cristinalira.com

Terra Molhada Turismo de Aventura no
Rio Grande do Norte inaugura
novo espaço: Terra Molhada Beach
Terra Molhada Turismo de Aventura, localizada na praia de Pirangi do Sul, no município de Nísia Floresta, litoral sul do Rio
Grande do Norte, já famosa pelos seus
passeios de quadriciclos, trilhas e UTvs,
acaba de lançar uma novidade: o Terra
Molhada Beach. A novidade chegou para
ficar, com um novo espaço para mergulho,
com toda infraestrutura desde restaurante, deck a beira mar com drinks e petiscos,
redes para relaxar, passeios de lancha, de
Catamarã, nos parrachos de Pirangi, com
cilindro e snorkel, acompanhados de profissionais altamente qualificados para receber o visitante. A empresa consolidada no
turismo de aventura, existe desde 2008, e
pertence ao casal de empresários José Maria Falcão e Paloma. Segundo os diretores,
este espaço veio para atender a demanda
em atender os natalenses e turistas vindos
de todas as partes do país e propiciar um
conforto e atendimento exclusivo para os
clientes da Terra Molhada Beach.

@terramolhadaturismo
@terramolhadabeach
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SOBRE A TERRA MOLHADA
TURISMO DE AVENTURA
O sonho de um casal em lua de mel, em
trabalhar se divertindo e ainda ganhar dinheiro com isso, tornou-se realidade ao
deparar-se com um local tão exuberante e
rico em belezas naturais. Ele cearense e ela
paulistana, resolveram então fundar aquela que seria a maior empresa de Turismo
de Aventura do Nordeste: a Terra Molhada Turismo de Aventura, que iniciou suas
atividades em julho/2008, em Pirangi do
Norte/RN. A ideia surgiu da necessidade de
introduzir no litoral Sul de Natal o Turismo
de Aventura, até então desconhecido por
natalenses e turistas. Inicialmente os passeios de quadriciclos eram realizados na
praia de Pirangi. Em novembro de 2008, a
empresa passou a realizar passeios nas trilhas e dunas da região, apostando no turismo regional. Em seguida, vieram as embarcações proporcionando à empresa atender
dois públicos distintos, porém, no mesmo
segmento. E para os clientes, conhecer os
Parrachos de Pirangi e se divertir com peixinhos coloridos era sensacional.
Em Pirangi do Sul, a empresa Terra Molha-

da se configura no mercado de turismo de
aventura como uma empresa totalmente
regularizada quanto às questões de documentação e segurança. Além de possuir
toda documentação necessária para atuar no mercado, a empresa possui oficina
própria, oferece aos seus clientes seguro
de vida desde o momento que ele sai do
hotel. Contam com vasta experiência do
proprietário e ex-piloto de motos e carros
de competição, José Maria Falcão, responsável pela parte técnica dos quadriciclos.
E já atua na área há mais de 20 anos. A
empresa cada vez mais consolidada no turismo de aventura com equipe profissional
para atender todos os públicos, desde jovens, adultos e idosos, colocando em primeiro lugar a segurança e o bem-estar de
nossos clientes.
Para informações e reservas:
Endereço: Estrada para Alcaçuz, 24- Pirangi
do Sul Nísia Floresta
Telefone: (84) 84 99626-6153
WhatsApp: (84) 9 9911.8366
Email: contato@terramolhadaaventura.
com.br

LEILA DINIZ: Morta aos 27, há 50 anos,
faria estremecer até o Brasil de hoje
Cinquenta anos depois da morte da atriz Leila Diniz, vítima de um acidente de avião ao
voltar da Austrália em 14 de junho de 1972,
já não causa mais comoção ver uma mulher
grávida de biquíni na praia. Um ano antes
da tragédia, ela causou: se deixou fotografar
com a peça, mostrando o barrigão em que levava a filha Janaína.
A foto estampou jornais e revistas e escandalizou a sociedade, que exigia que o top tivesse
um tecido mais largo, caindo pela barriga e
cobrindo-a.
Essa imagem de Leila, a mais famosa, traz um
pouco do que eram seus arroubos revolucionários. Um pouco, repito. Mesmo porque falas e posicionamentos dela de 50 anos atrás
fariam franzir testas e levantar sobrancelhas
dos mais conservadores até hoje.
Três frases de Leila foram capazes de deixar
o governo militar da época em desespero. Em 1969, após uma entrevista dela a “O
Pasquim”, a ditadura estabeleceu a censura
prévia para qualquer tipo de publicação para
“proteger os bons costumes” — a nova norma foi apelidada de Decreto Leila Diniz. Autoridades do governo deveriam ler tudo que
fosse a público antes de chegar aos cidadãos,
para não correr o risco de os brasileiros lerem
frases como as ditas por Leila, que foram as
seguintes.
“Não acredito nessa coisa do amor possessivo e acho chato. Você pode amar uma
pessoa e ir para a cama com outra. Isso já
aconteceu comigo.”
SEXO E PALAVRÕES QUASE A LEVARAM PRESA
Uma sequência de palavrões recheavam a
entrevista a “O Pasquim”, todos substituídos
por asterisco. Era com eles que Leila explicava sua visão sobre amor, sexo, prazer, desejo,
casamento e fidelidade. E foram eles que lhe
custaram uma quase prisão.
“Porra, um cafuné na cabeça, malandro, eu
quero até do macaco” — Leila Diniz em entrevista a “O Pasquim”, em 1969....
O que ela falava e como agia era um ataque
frontal ao discurso falsamente moralista da
Ditadura Militar e dos cidadãos que a apoiavam. Aquele era um aviso: ou cessavam seus
ultrajes libidinosos à moral e aos bons costumes ou sua vida livre acabaria ali.
Também era acusada de ajudar militantes de

esquerda, o que nunca foi provado.
Até que a poeira baixasse, passou uma temporada escondida no sítio do jornalista e
apresentador Flávio Cavalcanti em Petrópolis
(RJ). Depois, a ordem de prisão foi revogada,
mas ela teve que assinar um termo de responsabilidade dizendo que não falaria mais
palavrões, negando sua personalidade.
Depois disso, apesar do sucesso, muitas portas se fecharam por ela ser quem era. “Leila
foi sacrificada, ficou sem trabalho, sem contratos. A ditadura veio com aquela fúria, as
portas das televisão se fecharam, ela ficou
sem dar entrevistas. Foi muito censurada”,
relembra a atriz e cineasta Ana Maria Magalhães, amiga de Leila que conta a história dela
no documentário “Já que Ninguém Me Tira
para Dançar”, lançado em janeiro deste ano.
Apesar da tentativa de apagamento, seu
nome ficou marcado por bater de frente
contra a moral machista da época. “Ela teve
um desempenho muito importante para mostrar a hipocrisia brasileira. Mas sem levantar
bandeiras, apenas fazendo o que ela sentia,
pensava e queria. Isso foi uma ofensa para
a ditadura e para a sociedade, formada por
pessoas que fingiam ser avançadas, mas não
eram”, afirma Ana Maria.
FEMINISMO A CRITICAVA, E DIREITA
A CHAMAVA DE “VAGABUNDA”
Sexualidade e desejo femininos são temas
que, hoje, estão sob o guarda-chuva do feminismo. Na época de Leila, porém, as feministas a criticavam por “fazer o jogo dos
homens” ao falar de sexo abertamente, segundo o jornalista Joaquim Ferreira dos Santos no livro “Perfis Brasileiros: Leila Diniz”
(ed. Companhia das Letras). Ela própria não
se considerava feminista.
A esquerda a via como alienada por tratar de
assuntos que não tinham tanto valor quanto
pautas políticas, e era chamada de “vagabunda” pela direita e pelos conservadores. Onde
já se viu uma senhora falar o que ela falava
em uma época em que mulheres —brancas
e de classe média e alta, vale ressaltar— deveriam ficar em casa cuidando da família e
servindo ao marido.
A carreira de Leila foi de sucesso, e ela tinha
o público. Havia sido protagonista da primeira
novela produzida pela Globo, “Ilusões Perdidas”, em 1965, e estrelou outros 11 folhetins

depois desse. Também apareceu em 14 filmes entre os anos 1967 e 1972. Até morrer
em um acidente que comoveu o país.
Para Ana Maria, 50 anos após a morte da amiga, sua figura não tem o reconhecimento que
merece. “Somos um país que não se valoriza
e que tem um problema de memória, além
de um falso moralismo, vigente até hoje, que
colabora para que o legado de pessoas como
ela não sobreviva. Por isso fiz o documentário”, explica.
“Ao mesmo tempo, vejo muito a Leila em mulheres como Anitta e Deborah Secco. Aliás,
queria muito que a Anitta visse o filme, acho
que ela iria se identificar bastante. Ela quer
mudar essa conduta para mulheres brasileiras. No fim, nós queremos ter liberdade, ser
feliz e estar à vontade”.
APÓS MEIO SÉCULO,
LEILA CONTINUA ENTRE NÓS
A morte de Leila foi sentida em todo o país,
dado seu sucesso na TV, no cinema e com seu
movimento, ainda que individual, de liberação feminina. Se na época ela foi abandonada
pelas feministas, hoje, suas atitudes seriam
automaticamente associadas ao feminismo e
a uma maneira de ser mulher que extrapola
cartilhas do que é certo e errado.
“Vivemos um momento importante de lembrar a Leila porque o Brasil passou por muita
coisa, evoluiu muito mas, de repente, parece
que tudo regrediu. Depois da ditadura veio
a reabertura política. Mas agora veio esse
refluxo do conservadorismo, um moralismo
imenso.”
Correr atrás da própria liberdade, fazer o que
quiser com o próprio corpo, falar de sexo sem
pudor. Ainda hoje são atitudes relacionadas
à mulher moderna. Mas é coisa que Leila já
fazia há 50 anos. “Neste momento que se
discute muito o feminismo, a figura dela tem
muito a dizer. Por isso é importante a Leila
não ficar esquecida. Com certeza, ela ainda
é uma mulher muito moderna. Ou nós é que
somos atrasados”, diz a cineasta.
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