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Em visita técnica à Ferrovia de Integração 
Oeste-Leste (FIOL), na Bahia, o ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, 
anunciou que o Exército Brasileiro, com a 
mesma competência empregada na BR-
163, vai assumir as obras do Lote 6, entre 
Bom Jesus da Lapa (BA) e São Desidério 
(BA). A FIOL, que conta com investimentos 
públicos e privados, será peça-chave no 
escoamento do minério do sudoeste da 
Bahia (Caetité e Tanhaçu) e de grãos da re-
gião oeste do mesmo estado. Além disso, 
o deslocamento de mercadorias através 

do modal ferroviário, deverá contribuir 
com a redução dos custos de transporte 
de grãos, álcool e minérios destinados aos 
mercados interno e externo; a ampliação 
da produção agroindustrial da região; e 
a interligação dos estados de Tocantins, 
Maranhão, Goiás e Bahia aos portos de 
Ilhéus (BA) e Itaqui (MA).
“Estamos aqui em São Desidério, na 
Bahia, vendo a obra da ferrovia de inte-
gração Oeste-Leste, matando a sauda-
de do trecho. Obra importante para o 
escoamento das cargas dentro da nossa 

RESUMO DA NOTÍCIA:
O exército, que não trabalhava em ferrovias desde a dé-
cada de 90, volta a atuar em ferrovias em prol do Brasil.

REPORTAGEM NACIONAL

NA BAHIA
Ministro da 

Infraestrutura 
diz que o Exército 

ajudará a concluir as 
obras da Fiol

FERROVIA LESTE/OESTE
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INFRAESTRUTURA 
TARCÍSIO FREITAS

estratégia ferroviária. Aqui nós vamos 
aliar investimento público ao investimento 
privado, no final do ano devemos fazer a 
concessão do primeiro trecho de Caetité 
até Ilhéus. E nós estamos tocando de Cae-
tité até Barreiras uma obra pública com a 
Valec, obra essa que está andando muito 
bem, e que nós vamos intensificar. Só aqui 
mais de 1000 funcionários trabalham na 
confecção deste empreendimento que 
foi priorizado pelo governo do presidente 
Bolsonaro.
O Brasil está voltando para os trilhos. E 
nós temos uma boa notícia: em breve o 
exército vai compor a força de trabalho 
vindo para o lote 6. O exército, que não 
trabalhava em ferrovias desde a década 
de 90, volta a atuar em ferrovias em prol 
do Brasil”.



Nova Fase  | 76 |  Nova Fase

BRASIL

Vislumbra-se um cenário de muita dor, an-
gústia, medo, revolta e fragilização dos laços 
familiares e até sentimentos profundos por 
trás da supersafra de 250 milhões de tone-
ladas, anunciada aos quatro ventos pelo Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento.

“Os números das exportações caminham 
de vento em popa, impulsionados especial-
mente pela soja, cuja participação será su-
perior a 50%.”

Entretanto, o brilho dourado do grão ofusca 
uma triste realidade compartilhada por mi-
lhões de produtores rurais no Brasil, como é 
o caso do produtor Adilson Érida Borges, que 
possui fazenda no estado do Mato Grosso.
Com uma dívida de R$ 4 milhões, o produtor 
aguardava mais um recorde de produtivida-
de que não se confirmou e há oito anos bri-
ga na justiça para não perder a propriedade 
para bancos.
Um estudo realizado pela Egrégora Consul-
toria Empresarial, aponta que até janeiro de 
2019, o setor devia valor equivalente a uma 
safra inteira.
“Demonstrativo do Banco Central mostrava 
uma posição devedora de R$ 306,8 bilhões 
junto aos bancos nacionais”, aponta o diretor 
da consultoria, Anisio Carossini, ex-superin-
tendente regional do Banco do Brasil e res-
ponsável pela análise.
Somam-se ao montante débitos de R$ 153 
bilhões junto às 60 maiores tradings agríco-
las, R$ 53 bilhões pendentes com cooperati-
vas e outros R$ 100 bilhões devidos a bancos 
estrangeiros. Com correções, o montante 
deve ultrapassar os R$ 700 bilhões.

SITUAÇÕES CRÍTICAS
Apesar de ter mais chuva neste ano, sete 
quebras de safra consecutivas no Nordeste, 

Cerca de um milhão de produtores ainda luta para 
manter posse da propriedade. O presidente da 
Cooperativa Agropecuária e Industrial de Arapira-
ca, em Alagoas, Francisco de Souza Irmão, faz du-
ras críticas à Lei 13.340.
Criada em 2016, ela simplesmente, ignorou o gran-
de período de colapso hídrico. “Os produtores es-
tão perdendo suas terras para os bancos”, reclama 
Chico da Capial, como é mais conhecido no meio.

de 2012 a 2018, inviabilizaram a permanên-
cia de muita gente na atividade.
Tem produtor que financiou R$ 18 mil e já 
deve R$ 1milhão. No Sul do  Brasil, a situação 
também é trágica. O agro do Rio Grande do 
Sul registra o terceiro ano de estiagem.
Até agosto espera-se uma frustração de safra 
em torno de 50%. Não existe uma estimati-
va de produtores falidos, mas há anos o de-
putado federal Jerônimo Goergen pleiteava 
atenção do Mapa sobre a questão da securi-
tização das dúvidas do agro, conseguindo-a 
apenas na chegada da quarentena.
A última investida foi tentar aprovar a Medi-
da Provisória 936 para garantir R$ 5 bilhões e 
flexibilização de dívidas.
Mais ao meio do mapa, o Centro Oeste, onde 
estão os maiores produtores de grãos e gado 
do Brasil, estão igualmente no vermelho. 
Goiás é a ponta do iceberg, responde por 
11% do montante total de dívidas: R$ 77 bi-
lhões. São R$ 42,8 bilhões junto aos bancos e 
R$ 35 bilhões junto a cooperativas e tradings.
Os números são fornecidos por Eurico Velas-
co, advogado e pecuarista, vice-presidente 
da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricul-
tura (SGPA).
Essa ferida, se não estancada, colocará a eco-
nomia brasileira em risco daqui cinco anos, 
pois o Agro representa 21,4% do PIB nacional 
(R$ 1,5 trilhão), de acordo com dados recen-
tes do Centro de Estudos e Pesquisas Avan-
çadas (CEPEA/USP).
“Imagina o PIB do Brasil sem a contribuição 
de 21% do Agro”, questiona Jeferson da Ro-
cha, diretor jurídico da Associação Nacional 
de Defesa dos Agricultores (Andaterra), aler-
tando para um possível êxodo rural de 30% 
a 40%.
Serão de 1,5 a 2 milhões de famílias migran-
do do campo para cidades. Pecuária de cor-
te, leite, café, arroz, cana-de-açúcar, citrus, 

Este seria o panorama mais trágico se o Agronegócio 
colapsasse. Mesmo antes da pandemia do coronavírus, 
o carro-chefe da Economia nacional já escondia dívida 
de R$ 700 bilhões

hortifruti, coco e cacau são os setores mais 
afetados - alguns em condições caóticas.

PERDA DA TERRA PARA ESTRANGEIROS
A questão do endividamento carrega um 
problema ainda maior. Conforme as execu-
ções avançam, a tendência é de as terras se-
rem adjudicadas pelos credores ou leiloadas.
Com a sanção da Lei do Agro n°13.986 (anti-
ga MP do Agro), comemorada pelo Ministé-
rio da Agricultura, os artigos 51 e 52 permi-
tem que estrangeiros sejam os novos donos 
destas áreas.
Concessão como essa foi vista apenas em 
1967, com repasse de áreas da Amazônia 
para o magnata norte-americano Daniel 
Keith Ludwig, no projeto Jari.
Outro ponto questionável da Lei do Agro é 
a blindagem excessiva dos credores. As ins-
tituições financeiras poderão expropriar o 
produtor via cartório, sem necessidade de 
juiz.

A SAÍDA É A SECURITIZAÇÃO
Em 1995, a securitização foi utilizada por for-
ça de lei e, hoje, os produtores rurais preci-
sam de um novo fôlego, repactuando dívidas 
por 25 anos ou mais, com juros de 3%.
“É o mínimo para recuperar encargos ilegais 
acrescidos, além dos prejuízos gerados pelas 
manipulações de mercado nos últimos 20 
anos”, conclui Rocha.
A política agrícola atual privilegia alguns pou-
cos conglomerados empresariais voltados à 
exportação enquanto pequenos e médios 
agropecuaristas são subjugados.
Os pequenos e médios ainda são excluídos 
das linhas de crédito emergenciais do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Social.
Uma forma de levantar recursos sem preju-
dicar o orçamento da União seria destinar 
50% da alíquota do SENAR a um fundo de 
securitização, após 30 de junho, quando ven-

ce o período estabelecido pela MP que reduz 
pela metade a contribuição obrigatória das 
empresas ao “Sistema S”.

RAÍZES DO ENDIVIDAMENTO
A agropecuária é sujeita a seca, chuva, geada 
ou granizo. Agricultores podem perder a sa-
fra do dia para noite.
“O seguro agrícola é caríssimo e concentrado 
na mão de poucos”, revela o diretor jurídico 
da Andaterra.
De acordo com ele, o produtor demora até 
dez anos para se recuperar de uma frustra-
ção de safra. É por conta disso que existe a 
Lei de Crédito Rural (nº 4.829/65).
“O produtor é tratado de forma especial por-
que produz alimento. Trata-se da segurança 
alimentar e soberania nacional”, defende Je-
ferson Rocha.
A título de informação, a agropecuária brasi-
leira alimenta 1,5 bilhão de pessoas em todo 
o mundo.

INFRAÇÃO À LEI DE CRÉDITO RURAL
Apesar de a legislação vigente limitar a taxa 
de mora a 2,5% e juro máximo de 12% ao 
ano, além do direito de a dívida por frustra-
ção de safra ser prorrogada nos encargos ini-
ciais acordados (MCR 2.6.9), não é o que se 
vê nos bancos.
“Contratei financiamento com correção de 
5,5% ao ano. Tive quebra por 40 dias de es-
tiagem e na renegociação subiram a taxa 
para 19,5%. Depois disso usaram toda a dí-
vida vencida para tentar elevar para 27% e 
33%”, confirma o fazendeiro Antônio Abrão 
Zardin.
No terceiro ano o principal cliente dele 
quebrou, dando calote. O produtor tem 
documentos comprobatórios, entre laudos 
técnicos de frustração de safra e recusas do 
seguro Pro-agro. “Em 300 hectares de feijão 
acumulei uma dívida de R$ 900 mil”, conta.

O produtor condena a arbitrariedade dos 
bancos. Eles asseguram apenas operações 
de baixo risco - a soja e o milho das águas 
- ainda assim a taxas de 8% a 10% e ainda 
são autorizados a renegociar como bem en-
tendem.
Além de recusar as operações de alto risco, 
hipotecam as terras, prática proibida na Lei 
de Crédito Rural, mas autorizada pelo Banco 
Central, em vez de optar pelo seguro agríco-
la.
Na prática, as cédulas de crédito rural (CDRs) 
estão sendo convertidas em cédulas de cré-
dito imobiliário (CCIs). “Quem não se endivi-
da desse jeito?”, queixa-se Zardin.
Como saída, o agropecuarista recorre a um 
financiamento de juros caros para pagar ou-
tro de juros baratos, operação apelidada de 
“mata-mata”.
“Apenas posterga-se a quebra da proprieda-
de, mas a conta deste ciclo sem-fim de refi-
nanciamentos vai chegar. E quem vai pagar 
é o cidadão brasileiro”, adverte o diretor jurí-
dico da Andaterra.
“Em 27/04/2019 peguei no banco R$ 
798.000,00 a taxa de 9,5% a.a. Hoje, devo 
R$ 1.002.000,00. O custo do dinheiro bate os 
27%, fora custeios de projeto e cartório, cer-
ca de 2% extras”, emenda o agricultor José 
Alípio Fernandes da Silveira, que apresentou 
todos esses números em reunião no Mapa e 
nada aconteceu.
O “mata-mata” aleija de um lado e os cartéis 
industriais espremem a margem  do outro, a 
exemplo de JBS, grandes laticínios e Cutrale. 
Ficam as dívidas e os traumas.
“Depois de ver preços baixos do nosso pro-
duto e as constantes ameaças dos bancos, 
perdi meus sucessores”, desabafa Zardin.

JABUTIS NAS LEIS DE 
CRÉDITO AGRÍCOLA

Um deles é a famigerada alienação fiduciária 

que as instituições embutiram nas operações 
de crédito agrícola.
“Alienação fiduciária permite requerer ape-
nas o bem financiado, mas, nas operações 
agrícolas, os bancos tomam as próprias fa-
zendas como garantia”, explica o agricultor 
Adilson Borges, que, inclusive, teve um pul-
verizador arrestado a mão armada por agen-
tes do Banco CNH, em dezembro de 2019.
Segundo ele, ainda existe outro jabuti em re-
lação à reestruturação uma dívidas, que só 
existe para inglês ver.
“Em 2018, recorri a uma circular do BNDES 
para reestruturar dívida. Seguraram tanto 
que quando saiu a resolução do Banco Cen-
tral minhas operações já estavam vencidas, 
ajuizadas e lançadas em prejuízo. Mesmo 
comprovando que o pedido foi feito ainda 
sem prejuízo eu fui excluído”, lamenta Bor-
ges.

Para conhecer os setores mais endividados, 
siga @salveoagro no Instagram e Facebook. 
O grupo é formado por produtores rurais de 
todo o Brasil que buscam o desenvolvimento 
saudável do setor. Há materiais completos.

BRASIL

BRASIL PODE ENCOLHER
21% EM CINCO ANOS
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EDITORIAL

O agronegócio salva
Em 50 anos o Brasil saiu de importador de alimentos para grande 
exportador, abastecendo e alimentando 1,2 bilhão de pessoas em 
todo o mundo. Duas super safras: quase 500 milhões de toneladas 
de grãos, 260 milhões de cabeças de gado, 8,7 bilhões de aves, 44 
milhões de suínos. 
O agro representa quase um quarto  e caminha para ser o terceiro  
colocado do nosso PIB; contribuindo com metade das exportações. 
Um em cada três empregos vem do agro.
O Brasil usa 9% de suas terras para agricultura, 21,2% para pe-
cuária, pouco mais de 30% do território brasileiro para produzir 
alimentos. 
Temos 66% do território brasileiro preservado, somente os produ-
tores rurais preservam 25,6% do Brasil. 
O Brasil tem 97% da biodiversidade do planeta. 
O Brasil tem 2,4 trilhões de dólares imobilizados a serviço da pre-
servação do planeta. 
Temos o equivalente a 15 anos de produção industrial americana 
em estoque de carbono desempenhando papel fundamental na 
mitigação das mudanças climáticas.
Em 2030 teremos 1 bilhão a mais de pessoas no mundo segundo 
a ONU. O Brasil sabe da sua responsabilidade na preservação am-
biental e na segurança alimentar do planeta. 
Temos o potencial para dobrar nossa produção utilizando a mes-
ma área atual. 
Queremos sair de 7% para 10% do mercado de exportação global. 
O ministério da agricultura simplificou normas e processos, desbu-
rocratizou para sermos mais competitivos internacionalmente, e 
liderou um pacto pela integridade no setor agropecuário brasilei-
ro. O mundo cresce e tem pressa. 
Nós temos terra e água, tecnologia, qualidade e a força do produ-
tor rural que são as bases do alimento seguro e sustentável para o 
Brasil e para o mundo.
O Brasil faz a sua parte: temos a legislação ambiental mais com-
pleta do planeta, embora, por falta de uma política voltada ao 
setor, o mundo ainda não reconheça esse esforço. 
Mas devemos redobrar e seguir nossos objetivos, certos e confian-
tes de que, somente o agro, como aliado da tenacidade e desreen-
dimeto dos brasileiros pode contribuir para o País que almejamls.

3225 0011
www.realcontadores.com.br
real@realcontadores.com.br

Rua Pernambuco, 90 - Centro
Desde 1973

 EXPEDIENTE
José Ivaldece Pereira

Editor (MT/DRT/PR 6084)
contato@revistanovafase.com.br

55 (45) 99912-7639

Renata Caroline Chiamenti
secretaria@revistanovafase.com.br

COLUNISTAS/INDEPENDENTES
Cristina Lira (Turismo & Destaques) 
Luana Antunes (Estética & Saúde) 
Patrícia Limah (Bem in Paraguay) 

Naty Nazari (Fashion Trends)
Julia Inomata (Café & Elas)

COLABORADORES/INDEPENDENTES
Luiz Carlos da Cruz, Paulo Azzolini, 

César Pilatti, Guilherme Vieira, 
Sergio Cardoso - Assunción - Paraguai

Assessoria Jurídica
Dr. Moacir Vozniak (OAB/PR 54.148)

Distribuição
Via Correio - Boys Express

Circulação
Paraná - Santa Catarina

Rio Grande do Sul - Brasília
Tríplice Fronteira - Paraguai e Argentina

www.revistanovafase.com.br
Artigos assinados e conteúdo publicitário 
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.

Edição 479 - junho de 2020

EDIÇÕES ANTERIORES: 
valor da última capa mais frete.

FUNDADA EM 04 DE DEZEMBRO DE 1984

A Revista Nova Fase é uma publicação da 
EDITORA NOVAPRESS LTDA.

CNPJ: 80.192.537/0001-30
Rua Paraná, 2361 - Centro

Edifício Felipe Adura, 1º Andar - Conjunto 101
85.812-011 - Cascavel-PR - Brasil

(45) 3037-1202 / 99912-7639
99987-1208 / 99817-5949



Nova Fase  | 1110 |  Nova Fase

JOSÉ IVALDECE PEREIRA
contato@revistanovafase.com.br

ETC E TAL

faca parte voce tambem
* Condição válida para o plano Fit, pago em débito no cartão de crédito ou em conta 

corrente, de acordo com as operadoras e bancos convenia- dos. 
* Checar a lista de operadoras e bancos na recepção da unidade.

*O valor do plano não inclui taxas de adesão e anuidade.

a partir de 

(45) 3038-1100
WWW.BRASILFITNESS.EU

acesse e saiba mais:

AR CONDICIONADO ESTACIONAMENTOBIKE VIRTUAL RESTAURANTEHIIT GINÁSTICACROSS POWER BIKE INDOOR

A declaração do ministro Paulo Guedes foi 
recebida com entusiasmo pelo deputado Ver-
melho. O ministro mostrava certa resistência 
a proposta, mas afirmou à revista Época, que 
o Brasil reúne todas as condições para abri-
gar esse tipo de empreendimento, impulsio-
nando o turismo de luxo.
A proposta de reabertura de cassinos no 
Brasil chegou a ser bandeira de campanha 
do deputado. Quando assumiu o cargo, em 
fevereiro de 2019, Vermelho conversou com 
lideranças de bancadas, participou de comis-
sões e frentes parlamentares em defesa dos 
cassinos.
Por sua atuação, Vermelho foi alçado à presi-
dência da Subcomissão para Legalização dos 
Jogos: “Depois de mais de 70 anos do decre-
to presidencial que extinguiu os cassinos no 
Brasil, eu nunca vi um momento tão favorá-
vel como esse para que os jogos voltem a ser 
permitidos no Brasil”, explica o deputado. Os 
cassinos foram extintos por Eurico Gaspar 
Dutra, em 1946.
O trabalho desenvolvido na Câmara dos De-
putados tem apoio incondicional do presi-

Av. das Cataratas, 1749
Foz do Iguaçu - Paraná - Brasil
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CASSINOS no Brasil vão 
gerar empregos e renda

dente Rodrigo Maia e do deputado Newton 
Cardoso, presidente da Comissão de Turismo. 
Vermelho é membro efetivo da comissão e 
faz parte da Frente Parlamentar de Turismo, 
formada por mais de 200 senadores e depu-
tados.
O deputado explicou que os cassinos irão im-
pactar positivamente todo o setor de turismo 
no Brasil. “A  ideia que ganhou força na Fren-
te Parlamentar é a implantação de cassino 
no modelo de Las Vegas e Singapura, onde 
os cassinos funcionam anexados aos grandes 
centros de lazer. Esses estabelecimentos te-
rão hotéis de luxo, bares, restaurantes, lojas, 
arena de espetáculos culturais, danceterias e 
parques temáticos”, frisa o deputado.
De acordo com ele, serão atrações para to-
dos os gostos e não apenas para quem gosta 
de fazer apostas. “Vamos trazer turistas es-
trangeiros e permitir que os brasileiros que 
vão apostar em outros países permaneçam 
aqui, gastando seu dinheiro em nosso país, 
gerando emprego e desenvolvimento”.
Antes da pandemia da covid-19, cerca 200 
mil brasileiros saiam do país todos os meses 

para jogar em cassinos de todo o mundo. 
Só para Las Vegas, vão cerca de 150 mil por 
ano. “O Brasil está exportando jogadores, 
consumo, dividendos e divisas, que poderiam 
permanecer aqui caso os cassinos fossem le-
galizados”.
 

APOIO DO EXECUTIVO
O trabalho dos parlamentares e lideranças 
empresariais do setor turístico acabou sen-
sibilizando autoridades do poder Executivo. 
Vermelho manteve diversas audiências com 
o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Anto-
nio, e o presidente da Embratur, Gilson Ma-
chado Neto, que defendem a propostas com 
toda convicção.
“Nas conversas que tive com o ministro do 
turismo e o presidente da Embratur, ficou 
claro que o governo é favorável a implanta-
ção de cassinos”, diz Vermelho. “O Marcelo 
disse que a geração de emprego será muito 
grande e o Gilson afirmou ter estudos de que 
o número de turistas estrangeiros poderá tri-
plicar”, acrescenta.

Marcelo Álvaro Antonio, ministro do Turismo,
com o Deputado Federal Vermelho 
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PARAGUAI

Um grupo de grandes empresários e 
lideranças de Ciudad del Este voltou de 
Assunção de cabeça baixa depois de uma 
audiência com o presidente do Paraguai, 
Mário Abdo Benítez, o Marito.
Eram cerca de 30 empresários, donos de 
shoppings e grandes lojas que represen-
tam boa parte do PIB da segunda maior 
cidade do Paraguai. Na ante-sala do gabi-
nete presidencial, a assessora de Marito 
comentou: “o presidente irá recebê-los 
por educação, mas ele disse que não 
reabrirá a ponte”.
Durante a audiência com Marito, os em-
presários argumentaram que a economia 
da cidade estava entrando em colapso, 
com lojas falindo e demitindo milhares de 
empregados, isso sem contar os empregos 
informais, que somam mais de 40 mil.

Quando candidato a presidente da República do Paraguai,Mário Abdo Benítez (ANR), foi à 
Ciudad del Este a convite da Câmara de Comércio e Serviços, que reinvidicava na oportunida-
de, uma série de ações, e ouviu as propostas do então presidenciável.
Chama atenção que ele, reiteradas vezes afirmou no discurso proferido aos empresários, que 
trabalharia para a cidade em uma nova Hong Kong.
O tempo passou e as informações de fechar a Ponte da Amizade, até o final deste ano, certa-
mente vai acarretar uma situação sem precedentes na economia de milhares de empresários 
que hoje vivem as angústias e o desespero pelos investimentos realizados.
O Diretor da revista Nova Fase, José Ivalece Pereira, convidado da Câmara da Comércio e Ser-
viços de Ciudad del Este, entrevistou o então candidato, e aproveitou para fazer uma ampla 
reportagem de alguns projetos que ele vislubrava para aquela cidade.

Recentes informações, dão conta de que a Ponte Internacional da Amizade só vai reabrir no 
final do ano, vamos relembrar parte daquela reportagem..

Apesar dos argumentos convincentes, o 
presidente paraguaio foi irredutível. “Não 
cogitamos reabrir a ponte neste momen-
to. Apesar de sua importância, Ciudad del 
Este é Paraguai e eu não posso colocar 
em risco a saúde da população de todo o 
nosso país”, sentenciou Marito. 
O presidente paraguaio ainda teria dito 
que seu país tem a pandemia sob controle 
por ter adotado medidas enérgicas no 
tempo certo e que um grande número de 
paraguaios voltou do exterior contamina-
do pela Covid-19. 
GDIA conversou com alguns participantes 
da reunião e ficou sabendo que o presi-
dente paraguaio teme que a entrada em 
massa de brasileiros, possa levar seu país 
a uma crise semelhante as registradas em 
cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. 
“Todos sabem que o frágil sistema de 
saúde do país vizinho entrará em colapso 
se grande número de pessoas for infecta-
das”, disse nossa fonte. 
Assessores do presidente teriam comen-
tado que lá pelo mês de dezembro o 
governo paraguaio fará um estudo para 
ver se existe a possibilidade de reabrir a 
fronteira. “Mas as autoridades da saúde 
acreditam que a reabertura somente 
ocorrerá em março do próximo ano”, 
acrescentou. 
Para uma das fontes ouvidas pelo GDIA, 
o presidente Marito acredita que sai bem 
mais barato ajudar a população com 
mantimentos do que mobilizar as reservas 
com hospitais de campanha, porque até 
eles ficarem prontos, corre-se o risco de 
dizimar parte da população.

PARAGUAI DEVE REABRIR A PONTE DA AMIZADE SOMENTE NO FINAL DO ANO
PROJETO DO PRESIDENTE MARITO:

MARIO ABDO BENITEZ - Presidente do
Paraguay
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Em nome da Câmara de Comércio e Serviços
de Ciudad del Este, damos as boas-vindas ao
candidato presidencial do Partido Colorado à
nossa casa, Sr. Mario Abdo Benitez e sua de-
legação. Também saudamos e agradecemos
nossos parceiros, líderes de negócios que 
pausaram suas atividades e compromissos 
para participar deste histórico encontro.
Uma nova Hong Kong Sr. Mario Abdo Benitez, 
esta é a associação comercial mais importan-
te de Ciudad del Este, que oferece a oportu-
nidade de caminharmos juntos como aliados 
estratégicos do governo nacional. Desejamos 
sua vitória e saiba que nos próximos 5 anos, 
nossa instuição estará atenta ao seu chama-
do para acompanhar e apoiar o sucesso de 
seus projetos ao país.
Ciudad del Este, 
nos últimos 40 
anos tem passado 
por uma transfor-
mação surpreen-
dente,
impulsionada pelo 
turismo internacio-
nal de
compras, graças ao 
talento e audácia 
dos empresários 
que aqui se fazem 
presentes.
Somos geradores 
de empregos dire-
tos e indiretos, que 
amplia a qualidade 
de vida gerando 
rendas à sociedade 
e tributos à Nação.

Exortamos a atividade do turismo como parte
de uma fronteira do eixo comercial com as 
cidades de Salto Del Guairá, Pedro Juan Ca-
bellero e Ecarnación. Nosso papel e respon-
sabilidade dentro do setor comercial é vital, 
tanto nas indústrias como nas empresas que 
têm a nossa participação dentro da cadeia de 
comercialização, com produtos tradicionais 
de consumo, inovadores e de última geração.
Esta expansão econômica de Ciudad del Este
também contribuiu em grande escala para a
consolidação da imagem positiva para um
Paraguai moderno e vibrante. Prova disso é o
crescente número de investidores estrangei-
ros que já contabiliza 95 grandes empresas
industriais na área de influência de Ciudad 
del Este nos últimos 5 anos.
Mas é preciso incentivar ainda mais a indús-
tria como um elemento complementar aos
negócios comerciais. A indústria paraguaia
deve ser a grande fornecedora do setor vare-
jista de Ciudad del Este e, com esta sinergia, 
vamos criar mais empregos e crescimento
profissional para nossos jovens.
Temos uma visão clara do futuro, conhece-
mos a fundo os nossos pontos fortes e traba-
lhamos unidos para superar as dificuldades.
A partir daí, surge o nosso interesse para ou-
vir e compreender a sua visão em relação à
certos pontos que consideramos de grande
importância para posicionar e manter as 

atividades de Ciudad del Este como o mais 
atraente destino de
compras do Mercosul.
Faz-se necessário conceder à Ciudad del Este 
a classificação como Centro de Comércio 
Internacional, com um sistema fiscal com-
parativo ao Duty-Free (Argentina) e zonas 
de processamento de exportações (Brasil), 
constituído por um sistema de controle de-
senvolvido para garantir a transparência nas 
operações comerciais. Dessa forma, estare-
mos contribuindo para o sistema de controle 
exigido em relação à origem e ao destino dos 
produtos comercializados na fronteira, que 
vai alavancar o crescimento econômico do 
setor do turismo. Da mesma forma, pleitea-
mos apoio ao projeto do Centro de Comércio 

Internacional, com mecanismos operacionais 
viáveispara controlar o fluxo e o destino dos 
produtos.
É importante entender que, por meio da 
competitividade fiscal, o crescimento da eco-
nomia nacional será protegido a partir de 
nosso setor. Temos de nos manter atentos às 
decisões unilaterais de parte dos governos 
vizinhos, que estão criando zonas francas e 
Dutty-Frees.
É claro que estes não são nada mais do que
ataques frontais ao turismo de compras do 
Paraguai, mas que, de maneira estratégica, 
constituem uma séria ameaça ao nosso fu-
turo.
Em virtude dessas situações, surge o nosso
interesse para ouvir e compreender a visão
que consideramos ser de grande importância
para manter Ciudad del Este como o destino
de compras mais atraente do Mercosul.
Pelo exposto, questionamos:

1- Qual seria sua posição a respeito da elimi-
nação das barreiras não tarifárias sobre pro-
dutos que já tenham as respectivas licenças e
certificações dos órgãos de saúde e de se-
gurança, como são as do sistema europeu e 
norte-americano, uma vez que estes requisi-
tos de conformidade com o controle nacional 
sobre competitividade comercial sobre pro-
dutos chave são importantes para a dinâmica 

nos negócios? Essas barreiras são prejudiciais 
para os importadores e incentivam a concor-
rência desleal por parte daqueles que recor-
rem ao contrabando como estratégia de ne-
gócios, ao mesmo tempo que corrompem o 
sistema jurídico através da instituição de su-
bornos nos procedimentos aduaneiros para 
possibilitar essa agilidade, que nesse caso, os 
levam para ilegalidade.

2 - Como o senhor vê a possibilidade de con-
ceder à Ciudad del Este esta igualdade de 
condições fiscais frente aos seus concorren-
tes de Puerto Iguazú Argentina (Dutty-Free) 
e as lojas das zonas francas de Foz do Iguaçu, 
de abertura imediata em junho de 2018?

3 - Temos um proble-
ma muito grave que 
precisa ser resolvi-
do. Fazem alguns 
anos que a
DINAC (Direção Na-
cional de Aeronáuti-
ca Civil) vem aplican-
do impostos muito 
caros por
seus serviços de mo-
vimentação de car-
gas nos
aeroportos. Essas ta-
xas, em comparação 
com
os aeroportos regio-
nais, são totalmente 
desatualizadas. A DI-
NAC, atualmente, ao 
abrigo de medidas 
diferentes, aplica 

um custo de até
2,40% do valor da fatura das importações aé-
reas, enquanto no Brasil e na Argentina estes
custos não variam mais que 0,40% e 0,75%
sobre os mesmos parâmetros. Vemos defi-
nitivamente a necessidade de um ajuste de 
curto prazo.

4 - A região das três fronteiras recebe 4 mi-
lhões de turistas/ano e apenas 400 mil destes
turistas chegam a Cidade do Leste, devido à
capacidade limitada de acesso oferecido pela
Ponte da Amizade, que é usada diariamen-
te por milhares de caminhões, automóveis, 
motos e ônibus, gerando congestionamento 
com perdas para todos os setores - em espe-
cial para os turistas de compras no Paraguai.
Neste ponto, gostaríamos de ouvir a sua visão
sobre a construção de uma segunda ponte.
Reiteramos o nosso prazer em tê-lo conosco 
e gostaríamos de ouvir a sua visão como futu-
ro Presidente do nosso amado Paraguai.

O eleitor do Paraguai foi às urnas dia 22 de
abril de 2018, para as eleições gerais do País.

Foi eleito presidente, o senador Mario Abdo 
Benítez, mais conhecido por “Marito”.
Desde o início das convenções partidárias, 
ele superou adversários poderosos como o 
Ministro da Fazenda, Santiago Peña, que 
vencido, foi aliado à sua campanha.
Mas na campanha, ele foi recepcionado em 
Ciudad del Este por diretores e associados da 
Câmara de Comércio e Serviços. Na reunião, 
citou vários planos para colocar em prática, 
se eleito.
Após ouvir as reivindicações de diretores 
da poderosa Câmara de Comércio, Benítez 
prometeu que cuidará dos comerciantes de 
Ciudad del Este e construirá as políticas ne-
cessárias para que a capital do Alto Paraná 
permaneça competitiva, oferecendo auxílio 
para superar seus obstáculos.
Disse ainda querer transformar Ciudad del 
Este na “Hong Kong da América do Sul”. O 
candidato prometeu “limpar” as alfândegas, 
melhorar a competitividade e se tornar um 
aliado estratégico dos comerciantes a cidade. 
“Se tivermos que baixar os impostos, redu-
ziremos os impostos, mas Ciudad del Este 
será mais competitiva. Hoje, nossos custos 
nos tornam competitivos, mas vamos avançar 
na indústria, nos serviços como o turismo”, 
enfatizou.

À Revista Nova Fase, ele falou de vários te-
mas que estão em seu programa de governo 
para o Paraguai. Neste diálogo, criticou a vio-
lação dos direitos humanos durante o gover-
no do qual seu pai se integrou, e disse ainda 
que o apelido que indica seus vínculos filiais 
com a ditadura “é um argumento reiterativo” 
de seu adversário político, “que não tem ou-
tros motivos” para criticá-lo. Confira abaixo 
a entrevista com o candidato.

Nova Fase - Por que o senhor quer ser presi-
dente do Paraguai?
Mário Benitez - Tenho uma história de mais 

Ciudad del Este será 
uma nova Hong Kong

de 20 anos de militância política dentro do 
Partido Colorado. Eu fui eleito senador e li-
derei uma equipe política que construiu uma 
alternativa ao projeto do atual Presidente da
República. Temos uma visão mais democráti-
ca e comprometida com as instituições.

NF – Qual é o principal problema que o se-
nhor vislumbra de imediato?
Mário Benitez - A falta de institucionalida-
de.Ainda não conseguimos superar uma vi-
são patrimonialista na condução da nação, 
nem construir uma democracia sólida com 
instituições fortes e independentes.

NF – Lhe incomoda o fato de ser filho do an-
tigo secretário de Stroessner?
Mário Benitez – De forma alguma, estou 
construindo minha própria identidade dentro
do meu grupo. Se alguém tiver credenciais 
democráticas nesse processo, somos nós. Na
minha campanha, há muitas referências que 
foram vítimas da intolerância política que 
o Paraguai experimentou. Hoje, muitos de-
les estão acompanhando nossa candidatura. 
Esperamos que nosso movimento sirva para 
curar as feridas do passado, curar a nação e 
entender que nosso desafio é no futuro - para 
o qual me sinto preparado.

NF – Qual é o seu sentimento em relação às
vítimas de violações de direitos humanos?
Mário Benitez – De solidariedade. Mas, ago-
ra, nosso compromisso é olhar para o futuro,
aprendendo com a intolerância política. De-
vemos respeitar a pluralidade do pensamento 
e entender que as diferenças devem servir 
para enriquecer o debate nacional: não para 
construir muros, mas para construir pontes. 
Tinha 16 anos quando o governo Stroessner 
caiu. Em qualquer caso, eu assumo com a 
motivação para reparar as divisões que im-
pediram o Paraguai de viver em tolerância. 
Sou de uma nova geração, e temos o compro-
misso de construir o Paraguai com os esfoços 
de todos. Reforço o convite para que, juntos, 
possamos superar as barreiras.

NF – O que reparar do passado?
Mário Benitez - A violação dos direitos hu-
manos, das liberdades públicas e da liberdade 
de imprensa. Obviamente, as enormes falhas 
que o governo Stroessner tinha fazem parte 
do passado, como ocorreu com outras nações  
- inclusive, vizinhas do Paraguai.

NF – Como o senhor avalia o governo de 
Cartes?
Mário Benitez - Como todos os governos, 
teve seus pontos fortes e também suas dificul-
dades. Acredito que hoje, o Partido Colorado 
deve ser o protagonista da nova época que o 
Paraguai e o mundo estão experimentando. 
Não devemos subordinar as instituições às 
lideranças conjunturais, Cartes é um grande 
agregador.

NF – No encontro com empresários de Ciu-
dad del Este, o senhor prometeu construir a 
segunda Ponte Paraguai-Brasil. Há recursos? 
Mário Benitez - Se vamos trabalhar para o 
Paraguai avançar, devemos assumir com-
promissos como este. Vamos sim, construir 
a segunda Ponte Internacional entre Brasil e 
Paraguai. E mais, sem precisar de emprésti-
mos ou avalistas. Esta será a nossa primeira 
grande obra, que inicia logo após nossa elei-
ção e posse.

NF – O senhor vai rever o tratado com Itaipu?
Mário Benitez – Este tema faz parte de nosso 
plano de governo e será tratado no devido
tempo com os setores apropriados.

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

RECANTO CATARATAS 
COLLECTION 

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

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

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



Nova Fase  | 1918 |  Nova Fase

Investir numa cidade como Gramado tem 
um significado muito abrangente. Não nasce 
apenas dos encantos naturais que a região 
de clima e topografia únicos tem a oferecer 
a quem a visita ou àqueles que nela vivem – 
tem a ver, sobretudo, com um estilo de vida 
que combina com a paisagem. 
A atração que ela exerce sobre os que bus-
cam um equilíbrio entre o viver e o sobre-
viver, encontra um centro de expansão raro 
de se ver em outras cidades, pois permite a 
combinação de diversos elementos que pos-
sibilitam farta, variada e saudável diversi-
dade de pontos de visitação – conectados a 
outros como eficientes serviços de transpor-
te, informação e hotelaria, aliaram-se quase 
que irresistivelmente ao fator principal: seu 
povo acolhedor, atencioso e dedicado ao 
que se dispõe a fazer. 
Tudo somado, o resultado só poderia ser 
um: Gramado foi elevada, naturalmente, 
a um patamar de destaque no cenário da 
atividade econômica que mais cresce hoje 
no mundo, o turismo.  
Daí nasceu a Caza Wilfrido, fruto da ob-

servação das tendências de uma cidade 
que tem uma inesgotável capacidade de 
absorver projetos que vêm para melhorar 
seu perfil com serviços de qualidade.
Inaugurada no final do ano passado, o local 
se consolida no mercado como um dos 
mais bem planejados espaços para eventos 
sociais da região sul do país.
Em uma atmosfera bucólica e inebriante, a 
Caza Wilfrido, abriga a fascinante história 
da chegada dos primeiros imigrantes ita-
lianos à Serra Gaúcha, dando início ao que 
conhecemos hoje como Gramado. 
Talvez seja este um dos maiores diferen-
ciais do local: existe alma ali. A construção 
original de 1920, foi toda restaurada, mas 
sem perder o essencial, sua identidade. É 
possível sentir a vibração positiva de uma 
história que foi preservada e, mais do que 
isso, continuada. 
Pensada especialmente para receber 
eventos, a Caza Wilfrido dispõe de uma 
infraestrutura completa e diferenciada. São 
5 salões, área de desembarque coberta, 
estacionamento cercado para 200 carros, 

heliponto, deck em madeira com larei-
ra externa, belíssimo jardim com muro 
cenográfico, cozinha industrial equipada, 
copa com monta carga, acesso de serviço, 
área de serviço com vestiários, refeitório e 
banheiros para colaboradores, gerador de 
150kwas, lavabos com acessibilidade para 
cadeirantes, som ambiente, iluminação 
externa e variados móveis decorativos. 
Para os que buscam mobiliário de alto pa-
drão, a Caza pode oferecer mesas e cadeiras 
para 300 pessoas. Além disso, não realizam 
mais do que um evento por dia, a fim de 
manter a exclusividade de cada cliente. 
São, ao total, 1.400m² de área construída, a 
7km do centro de Gramado. Um espaço que 
pode receber cerca de 600 pessoas sentadas 
e mais de mil em formato de coquetel. Em 
resumo, a Caza Wilfrido é o local que estava 
faltando para acolher todo o potencial de 
eventos de cunho social que o sul do Brasil 
oferece. A proposta de um ambiente aprazí-
vel, em meio à natureza, com infraestrutura 
de primeira qualidade, é simplesmente 
irresistível, e encanta a cada olhar.

A nova atração de Gramado-RS
CAZA WILFRIDO
Destaque no ranking nacional como terceiro destino turístico mais visitado 
do Brasil, com forte tendência de crescimento no número de estrangeiros 

que aportam em Gramado na bela Serra Gaúcha, tem nova atração. 
por Editoria Nacional - fotos: Uirá Castanha

OS MAIS IMPORTANTES EVENTOS - do Brasil, acontecem na Caza Wilfrido na bela cidade de Gramado - RS

A escalada do Dólar nos últimos dois meses, 
impulsionada pela pandemia do novo 
Coronavírus, fez aumentar em quase 7% os 
repasses de Royalties da Itaipu para a Pre-
feitura de Foz do Iguaçu.  A afirmação tem 
como base os dados da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), no comparativo de 
janeiro a maio dos dois anos. Os recursos 
representam um reforço às Prefeituras, que 
viram as arrecadações municipais caírem 
perto de 60%.
De acordo com a Aneel, de janeiro a maio 
deste ano, a União repassou mais de R$ 
45,3 milhões aos cofres do município, a 
título de royalties pela produção de energia 
elétrica na usina. No mesmo período do 
ano passado, o volume foi de pouco mais 
de R$ 37 milhões. Ao todo, 16 municípios 
localizados na orla do reservatório da Itaipu 
recebem o benefício - 15 no Paraná e um no 
Mato Grosso do Sul.
De acordo com o prefeito de Foz do Iguaçu, 
Chico Brasileiro (PSD), o repasse dos royal-
ties representa um alívio, principalmente 
com relação aos investimentos em obras. 
Os recursos devem ser investidos exclusiva-
mente em ações e obras de infraestrutura. 
Como a queda de impostos municipais 

foi perto de 60%, segundo registrou na 
última semana o GDia, esta rubrica estava 
praticamente sem saldo devido a situação 
de emergência declarada pelo Prefeitura em 
função da pandemia do Coronavírus.

PANORAMA
A alta do dólar, especialmente nos últimos 
dois meses, ajudou ainda a amenizar a 
queda que haveria no repasse dos royalties. 
Com o aumento do percentual de 45% para 
65% no último ano, os municípios já pla-
nejavam o que fazer com o dinheiro a mais 
que viria no início deste ano, até chegar a 
pandemia. 
O montante este ano até foi maior, “graças” 
a explosão do dólar, que passou de R$ 3,96 
em maio de 2019 para R$ 5,83 na última re-
ferência usada para o repasse. É que a Itaipu 
paga em dólar para a Aneel, que repassa aos 
municípios em real, destaca reportagem de 
O Paraná.
Depois de ter uma parcela retida nos 
primeiros meses, a queda na produção de 
energia elétrica quase afetou o caixa. De ja-
neiro a maio de 2019 os lindeiros receberam 
R$ 189,955 milhões. Neste ano, subiu para 
R$ 225,281 milhões, 18% a mais. 

DÓLAR EM ALTA, AUMENTOU EM 7% OS REPASSES 
DE ROYALTIES DA ITAIPU PARA PREFETURA

ITAIPU SALVA FOZ
por Ronildo Pimentel - Foto: Alexandre Marchetti/Itaipu

A diferença é ótima mas, para se ter uma 
ideia, se o dólar tivesse se mantido, a queda 
seria de 20%. Essa queda, segundo a Itaipu, 
está ligada à redução na produção de ener-
gia, decorrente da queda da demanda cau-
sada pela pandemia do novo coronavírus.

REFORÇO ORÇAMENTÁRIO
O diretor de Gestão Orçamentária de Foz 
do Iguaçu, Darlei Finkler, ressalta que 
o aumento do dólar é um alívio para o 
orçamento nesse momento. “Faz com que a 
arrecadação dos royalties seja maior e traz, 
de certa forma, um pouco de conforto neste 
momento de queda de outras receitas”.
Foz do Iguaçu, que estima queda signicativa 
de R$ 20 milhões na arrecadação de maio, 
comemora repasses mensal. “O valor já 
estava dentro da programação, e, com a 
queda na arrecadação, é muito bem-vindo”, 
completou Finkler.
A vice-presidente do Conselho dos Municí-
pios Lindeiros e prefeita de Mercedes, Cleci 
Loffi, também comemorou a regularização 
das cotas: “É um momento muito delicado 
para todas as prefeituras. A queda na arre-
cadação está mexendo com os municípios”, 
ressaltou ela.

ECONOMIA GRAMADO - RIO GRANDE DO SUL
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Na coluna deste mês, estou tra-
zendo um pouco da experiência de 
se hospedar no Iguazú Grand na 

charmosa cidade de Puerto Iguazú na 
Argentina. O vestido de festa traz a 
elegância do Atelier Sonia e Helena. 
E os looks mais despojados são do 

majestoso Shopping China importa-
dos de Ciudad Del Este.

 
Ficha técnica

Fotos Gabriel Silvério
Produção Anielly Richter

Cabelo Rommy Ciudad del Este
Maquiagem Rommy Ciudad del Este

SEU CANAL
DAS TRÊS

FRONTEIRAS

Patricia Limah
 patricialimahoficial
 Patricia Limah

beminparaguay

Bem in Paraguay

Bem in Paraguay
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Cristina Lira
crislira80@gmail.com
www.cristinalira.com

cristinaliraturismo

Blog Turismo por Cristina Lira
TURISMO &
DESTAQUES

Aldeia do XistoJardim botânico de Coimbra

Na Cavalinho de Pombal com Ana Gonçalves, Elisa e Nelia Peralta Andrea Pedreira, Jorge Lopes e Cristina Lira 

 restaurante Pedro’s

UMA VIAGEM A PORTUGAL
A colunista de TURISMO, Cristina Lira, mais uma vez, 
foi para Portugal e como sempre, descobriu lugares 
simples e maravilhosos para incluir em roteiros dos 
mais exigentes, para visita solo ou acompanhado

COIMBRA 
Visitei Coimbra,  a maior cidade da região 
Centro de Portugal. Estive por um final de 
semana conhecendo um pouco a cidade 
cultural , famosa pela sua história e pela sua 
universidade de Direito, onde centenas de 
estudantes brasileiros e do mundo buscam 
para estudar e viver.
A cidade está próxima das montanhas e do 
mar. São 40 minutos de distância da Serra da 
Lousã – que pertence à rede europeia de sí-
tios protegidos, famosa pelas suas aldeias de 
xisto. Fiz um tour histórico a pé com a View 
Point por Coimbra e meu guia  foi Oscar, um 
francês mas que mora há muito tempo em 
Portugal. 

E depois fomos de carro a Serra da Lousã 
com uma paisagem belíssima até chegar as 
aldeias de Xisto. Cenário espetacular!
Coimbra fica a  50 minutos para chegar às 
belas praias e portos da Figueira da Foz e de 
Aveiro. Fui de comboio (trem) da estação 
Santa Apolónia em Lisboa para a estação de 
Coimbra B.  Se viajar  de carro em três horas 
chega a Salamanca e em duas a Vigo, na 
Espanha. Por Coimbra passam também com-
boios internacionais com ligações a Madrid 
e Paris. Fui hóspede do maravilhoso hotel 
IBN- Arrik e muito bem recebida por Andrea 
Pedreira e o gerente geral Jorge Lopes. O 
hotel, muito bem localizado,  antigo, porém 

com os quartos com uma mobília linda e 
muito aconchegante.

POMBAL
É uma cidade pertencente ao Distrito de 
Leiria. A convite da amiga ,diretora da Arun-
ca Viagens e Turismo, Ana Gonçalves, fiz um 
tour,  conheci os principais atrativos, como 
o castelo de Pombal. Saboreei no Pedro’s 
restaurante,  a famosa picanha na pedra, 
por sinal tudo delicioso e imperdível. E ainda 
conheci  grifes famosas como a franquia da 
Cavalinho(marca portugues a de calçados, 
malas, bolsas) de Pombal e a Camel Active 
Pombal.  
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Foz do Iguaçu
Ciudad del Este

Pelo direito do trabalho
da alegria e do bem-estar

APOIO: REVISTA

Foz do Iguaçu
Ciudad del Este

Pelo direito do trabalho
da alegria e do bem-estar

APOIO: REVISTA

Nova FaseNova FaseNova Fase
www.revistanovafase.com.brwww.revistanovafase.com.br
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CAFÉ &
ELAS

Julia Inomata
juliainomata@hotmail.com

Empresária Destaque!

Julia e Julia Modas

Sonhos, conquistas, objetivos, novos caminhos, 
assim como muitos brasileiros chegam no Ja-
pão em busca de uma mudança de vida para a 
família, não foi diferente com a brasileira Aline 
Okumura Shiroiwa, de São José do Rio Preto/
SP. Quando seu pai foi ao Japão em 1993, Aline 
ficou no Brasil para concluir os estudos, traba-
lhou numa loja de informática, como secretária, 
e depois passou para a área de vendas. Com 19 
anos, foi visitar a família no Japão, e para uma 
menina nessa idade percebeu que conseguiria 
a sua independência financeira trabalhando lá. 
Com essa decisão, sua vida mudou, e em 2003 
conheceu o seu marido Ronaldo Shiroiwa, e ti-
veram duas filhas Gabriela (15) e Rafaela (11). 
Quando a sua filha Gabriela, com 6 meses, co-
meçou a passar mal,  descobriram que ela tinha 
intolerância a glúten, e com a imunidade muito 
baixa, Aline não pode voltar ao trabalho e pre-

cisou se reinventar, buscando novos caminhos, 
e com a indicação de amigos, começou a fazer 
doces, e sobremesas para colocar nos restau-
rantes de brasileiros. Assim começou uma rede 
de contatos, naquela época através do Orkut, 
divulgava os seus produtos e fazia entregas dos 
seus doces, bolachas, bolos, tortas e salgados, 
acompanhando as datas comemorativas do 
Brasil, como Dia das Mães, Dia dos Namorados, 
Páscoa, e Natal, atendia pedidos de brasileiros 
no Japão todo, e que faziam muito sucesso. 
Com seu trabalho, dedicação e determinação, 
seus pedidos aumentavam a cada dia, conquis-
tou a sua casa própria, em 2007 onde funciona 
o seu Atelier. No ano de 2014 conseguiu forma-
lizar a sua empresa para poder atender melhor 
os seus clientes, seguindo todas as normas da 
Vigilância Sanitária no Japão. Mas Aline sempre 
em busca de conhecimento, já realizou vários 
cursos inclusive no famoso Instituto Le Cordon 
Bleu com sede em Tóquio. Além de outros cur-
sos como o de Cake Flowers com uma confei-
teira conceituada da Coreia, com planos para 
ingressar na faculdade de Gastronomia. 
Sempre buscando atualizar-se fez cursos de Mi-
dias Sociais, e Marketing Digital, para entender 
as métricas, e utilizar melhor as ferramentas di-
gitais para o crescimento do seu negócio. Além 
dos cursos presenciais que ela ministra 2 vezes 
ao mês, desde o ano de 2018.

Aline Okumura Shiroiwa
EMPREENDEDORA BRASILEIRA REALIZA A 9ª EDIÇÃO DO 
CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONFEITEIROS NO JAPÃO

Aline quer levar o seu conhecimento às pes-
soas, agregando valor a vida delas, valorizando 
desde os pequenos confeiteiros, à profissionais 
da área. Assim em 2017 teve a ideia de realizar 
o 1o Congresso Internacional Online de Con-
feiteiros, que alcançou 2.000.000 pessoas nas 
mídias sociais, com workshops online gratuitos, 
e participação de 15 confeiteiros. O sucesso foi 
tanto, que este ano está realizando a 9ª Edição 
do Top Class Congresso Internacional Online 
de Confeitaria,  com mais de 110 lives, com 
110 confeiteiros, durante 30 dias, com entrega 
de certificados e troféus para os ganhadores, 
transformando a vida de muitas pessoas. 
Aline é uma mulher empreendedora, disse que, 
“O Congresso não visa retorno financeiro, mas 
o importante é o legado que estou deixando, e 
compreendi o meu propósito de vida, depois 
de participar de uma imersão em Tóquio, em 
2018,  com os empresários Robison Shiba, dono 
de uma rede de Franquias de alimentos, e Ca-
mila Farani, os dois participantes do programa 
Shark Tank”.
Com planos para o futuro, já recebeu convi-
tes para dar cursos na Itália, Portugal, e Brasil, 
“não tenho medo da concorrência, eu quero ter 
ao meu lado,  pessoas iguais ou melhores que 
eu,  para não me acomodar, e estar sempre me 
aperfeiçoando, porque eu quero ser  hoje me-
lhor do que ontem”, conclui Aline.

ALINE OKUMURA SHIROIWA - empresária 
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as estrias são muito comuns em 
diversas idades e fases da vida 

as estrias são muito comuns em 
diversas idades e fases da vida 

Vilã para algumas mulheres 
que se sentem incomodadas, 
as estrias são muito comuns 
em diversas idades e fases da 
vida. Sempre em busca de téc-
nicas que ajudam a disfarçar 
as “marquinhas” indesejadas, 
a nova queridinha das famo-
sas é a camuflagem de estrias. 
Já ouviu falar?
A técnica é uma mistura entre 
tatuagem e estética, ela cobre 
as estrias de forma definitiva, 
aplicando uma tinta com o 
tom da pele de cada pessoa, 
criando uma “camada” sobre 
a estria.
Vale ressaltar: o processo não 
funciona como a micropig-
mentação, é uma tatuagem, o 
que possibilita a exposição ao 
sol sem alteração da cor.
A camuflagem pode ser reali-
zada na região do abdômen, 
nas glúteos, coxas, braços, 
nos seios e até mesmo nas 
CICATRIZES! 

Diga adeus para  ESTRIAS
e CICATRIZES

ESTÉTICA &

Luana Antunes
Esteticista e Coach
luana@aestheticbemestar.net.br

clinica.aesthetic

Aesthetic Estética e Bem EstarSAÚDE
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A R T E S

Um privilegiado espaço agrupa 
objetos, esculturas, móveis, lou-
ças, gravuras, desenhos, pinturas 
a óleo com uma exposição de 
quadros diretamente de Paris, 
que retratam diferentes lugares e 
situações que proporcionam aos 
visitantes um retorno ao passado.
É com este foco que o empre-
sário, Faisal Hammoud, após 
uma aprofundada pesquisa de 
mercado, dedicou um generoso 
espaço para atender sua vasta 
fiel e crescente clientela, tanto do 

Brasil como dos países vizinhos 
que diariamente aportam na Loja 
Monalisa em Ciudad del Este.
Para ele, não existe tempo difícil, 
pois sempre acredita em tudo o 
que faz e a Galeria de Artes está 
aberta ao público com muita 
variedade. São obras e esculturas 
dos mais renomados artistas e 
pintores europeus que estão sur-
preendendo os visitantes.
Faisal afirma que, nas ramifica-
ções que a vida lhe proporcionou 
como empresário, que viajou para 

MONALISA GALERIA DE ARTE A nova atração do Paraguai

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

CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAI

dezenas de países, sentiu-se no 
dever de compartilhar com os 
clientes, algumas obras que po-
dem ser apreciadas e até adquiri-
das, sem a necessidade de realizar 
uma longa viagem e enfrentar os 
incômodos de transportes.
O resultado da Galeria de Artes da 
Monalisa, está impregnado dessa 
vontade simples de compartilhar 
o olhar e por alguns instantes, 
mergulhar no sonho de épocas, 
lugares e momentos que marca-
ram gerações. Ao mesmo tempo, 

revela uma filosofia profunda-
mente coerente com a desmistifi-
cação de uma arte eloquente de 
origem ainda renascentista. 
A variedade e o bom gosto em 
todas as peças, definem muito 
bem a que veio para proporcionar 
aos clientes da Loja, uma opor-
tunidade única de levar objetos 
que são encontrados somente na 
Europa. Seus quadros e desenhos 
têm, como a poética de Prévert, a 
seriedade de Braques ou a infan-
tilidade de Chagall, numa magia 
que aproxima crianças e adultos. 

Suas imagens revelam a liberdade 
na construção de um caminho 
cujas marcas são esses objetos, 
imagens, contos visuais que, 
contrariando a noção da pintura 
destinada a “espaços públicos”, no 
caso da Galeira de Artes, sempre 
fica aquela vontade de levar com 
a gente, para acarinhar e “aca-
lantar” as paredes da casa e dos 
ambientes de trabalho.
A narrativa visual se impõe de tal 
forma que não se sabe o que vem 
antes, texto ou imagem resultan-
do em coletânea sem precedente 

com ilustrações cheias de uma 
ternura que vem da inteligência 
das mãos e na intimidade com os 
mais diversos materiais que vale 
apreciar, adquirir e poder contem-
plar com familiares e amigos o 
que de mais bonito e encantador 
a arte nos reserva.
A Loja Monalisa, abre inclusive 
nos finais de semana e atende em 
horários especiais de acordo com 
o interesse dos clientes.
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