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ENTREVISTA EXCLUSIVA

Nova Fase - Ministro, o Sr., sabia que está
na lista dos mais fotografados?
Carlos Marun - Eu sabia que na época que
exercia a função de ministro pelo fato de ter 
me transformado praticamente em um por-

ta-voz do governo, fui bastante fotografado.
Até tenho muitas dessas fotos com as mais
diversas expressões, do sorriso até a braveza,
mas isso é coisa daquele tempo. Acredito 
que hoje eu não esteja mais nessas listas.

NF - Sabia também que pela famosa dança, 
caiu no gosto da juventude brasileira?
MARUN - Essa questão da dança é inte-
ressante. Eu danço, gosto de bailes, desfilo 
em escolas de samba no Rio, em Campo 
Grande na Escola de Samba Igrejinha, sou 
também um tradicionalista e danço em 
CTG, gosto de pagode e de samba. Então 
a dança para mim é algo natural, gosto de 
dançar. Naquele momento nós vivemos 
uma situação muito especial: foi o dia da 
votação para o afastamento do presidente 
Temer. Pela manhã o ex-presidente teve um 
problema de saúde e precisou ser internado. 
Nós estávamos ainda nas articulações para 
que efetivamente vencêssemos na reunião, 
quando recebemos essa notícia que chocou 
a todos. Eu sinceramente quando soube que 
o presidente estava na sala de cirurgia temi 
pelo pior, pensei que era algo gravíssimo. 
Tive uma informação mais tranquilizadora 

a respeito de sua saúde por volta das 14:00 
horas, de que ele teria ido fazer um exame, 
mas foi levado para a sala de cirurgia em 
função de uma eventual emergência. Então 
foi um dia extremamente tenso. Eu era 
responsável pela contagem dos votos e tinha 
uma relação com um prognóstico dos votos 
de cada deputado. Fui acompanhando aquilo 
e surgiram algumas surpresas positivas e ou-
tras negativas. Alguns em função inclusive da 
sessão estar sendo televisionada - na época 
a Rede Globo até suspendeu a apresentação 
do Jornal Nacional e novela para que tivesse
a transmissão ao vivo com objetivo de 
exercer pressão no voto dos deputados - e 
muitos não resistiram a essa pressão e nós 
tivemos algumas decepções. Claro que isso 
em certo momento nos preocupou, não 
obstante tivéssemos uma convicção de que 
venceríamos. Quando chegamos ao número 
necessário para enterrar aquele pedido 
de afastamento encaminhado pelo então 
Procurador da República Rodrigo Janot, que 
havia encaminhado uma autorização para 
processo do ex-presidente Temer, que sendo 
aprovada resultaria no seu afastamento 
imediato. Quando chegamos a essa votação 
eu realmente explodi de felicidade. Quando 
estava saindo do plenário cruzei com a im-
prensa, ainda lá dentro, mas já me dirigindo 
para a porta, e ali muitos jornalistas que 
são meus amigos me perguntaram o que eu 
tinha a dizer, e eu realmente em uma reação 
espontânea dancei e inventei na hora aquela 
musiquinha, fazendo uma paródia da música 
do Benito di Paula que diz que “tudo está no 
seu lugar”. Muita gente pergunta se eu me 
arrependo, mas como vou me arrepender? 
Se acontecer de novo uma situação de tanta 
felicidade é bem provável que eu tenha 
aquele tipo de reação. 

NF - Sempre na vanguarda política. Que 
caminho o Sr., está seguindo hoje? 
MARUN - Na verdade optei por não  dis-
putar as eleições em 2018. Eu tinha um 
compromisso com o ex-presidente Temer, 
que quando me fez o convite para que eu 
assumisse o Ministério me perguntou se 
eu estava disposto a ser ministro até o final 
do seu governo ou se era até o prazo da 
desincompatibilização eleitoral. Eu disse 
“sei da responsabilidade e se o senhor me 
convida entendendo que o ideal é que eu 
permaneça no governo, eu permanecerei”. 
Então dei minha palavra. Devo confessar que 
nas vésperas da desincompatibilização, as 
pesquisas em Campo Grande me apontavam 
como primeiro colocado para deputado 
federal. Me deu um frio na espinha então 
fui falar com o presidente. Ele foi objetivo, 
e disse que contava comigo até o fim do 
governo. Quem não quer cumprir com a pa-
lavra, que não dê a sua palavra. Isso me tirou 
da política de uma forma mais direta. Eu 
fui nomeado pelo presidente Temer para o 
Conselho de Itaipu, que foi confirmado pelo 
presidente Bolsonaro. E hoje, até porque é 

permitido pelo tratado que os conselheiros 
exerçam outras funções, exerço também 
atividades na área da advocacia. Esse é o 
caminho que eu sigo, mas permaneço ligado 
ao MDB e continuo na medida do possível 
e do interesse das pessoas em me ouvirem, 
opinando em alguns aspectos.

NF - Qual a diferença do MDB velho de
Guerra, do PMDB que fazia alianças e o
atual MDB um tanto distante das decisões?
MARUN - Na verdade nós traçamos em cer-
to momento um caminho da priorização das 
alianças. Eu não acho que seja errado um 
partido fazer alianças. Talvez tenha sido er-
rado nós disputarmos a eleição já pensando 
em aliança. Nos aliamos ao PSDB que teve 
um projeto importante de readequação da 
nossa economia que deve ser considerado, 
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depois nos aliamos ao PT que trabalhou em 
um projeto social importante. Então o MDB 
não precisa ter vergonha de ter se aliado a 
esses partidos em determinados momentos 
da história do país. Veio então um aumento 
de revelações de escândalos e esquemas de 
corrupção que atingiu também membros 
do nosso partido e o MDB decidiu se afastar 
do governo, que foi determinante inclusive 
para que o PT naquele momento deixasse 
de ser governo. O MDB tem história de ser 
importante nos momentos críticos da vida 
nacional. Nos últimos 50 anos quando existe 
uma situação complicada você vê o MDB 
atuando no sentido de buscar a solução. 
Naquele momento que nós aderimos ao 
impeachment da ex-presidente Dilma, nós 
fizemos porque sabíamos que aquele era o 
único caminho. 

CARLOS EDUARDO XAVIER MARUN - Um gaúcho que fez e aconteceu no Mato Grosso do Sul e no Brasil, tem muitas histórias vividas para contar

CARLOS MARUN - falou ao nosso Editor em Brasília e prometeu que em breve, visitará Cascavel, 
onde tem alguns amigos dos tempos de Deputado Federal como Alfredo Kaefer e Nelson Padovani

SEMPRE ALERTA -  com Carlos Marun, chamou atendeu. Um político que sempre dá atenção à imprensa
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Estava tipificado o crime de responsabilidade 
e não havia mais condições políticas para 
que ela continuasse à frente do governo. Na 
sequência disputamos a eleição, colocamos 
o nosso candidato, até para dar suporte ao o 
ex-presidente Temer, que a bem da verdade, 
fez um governo excepcional de pouco mais 
de dois anos com realizações imensas e que 
hoje estão sendo reconhecidas. Vemos tanta 
gente falando que tem que manter o teto 
pois é importante, mas o teto é coisa nossa, 
assim como a reforma trabalhista. Então o 
governo foi muito bom. No momento certo 
nós atuamos da forma certa. Na eleição  
por várias razões, principalmente por causa 

dessa campanha difamatória que sofremos 
durante o ano de 2017, não tivemos uma 
situação eleitoral positiva. Apresentamos o 
Ministro Meirelles como um candidato que 
nos deu e dá orgulho e não precisamos ter 
arrependimento em relação à sua candida-
tura. Mas no segundo turno tivemos que 
optar e decidimos liberar o partido. Alguns 
como eu decidiram votar naquele momento 
no presidente Bolsonaro, enquanto outros 
decidiram votar no candidato a presidência 
Fernando Haddad – PT. Na sequência, diante 
desse quadro que era real, optamos por uma 
independência.

NF - O Sr., acredita que ainda pode ser 
recuperado o ativo que o 
Partido possui?
MARUN - Realmente o 
ativo do Partido é imenso 
perante a sociedade bra-
sileira. Hoje não temos 
participação do governo. 
Todos votam de acordo 
com sua consciência e 
com isso temos apoia-
do muitas das medidas 
propostas pelo governo 
Bolsonaro o que ocorre 
da mesma forma nos 
Estados e nos Municípios. 
Acho que essa decisão 
que foi tomada pelo 
presidente [do MDB] 
Deputado Baleia Rossi e 
pela Executiva é correta. 
Não era o momento de 
nenhum de nós nos agre-
garmos a uma oposição, 
nem sermos parte impor-
tante na estrutura de go-
verno. Mas acredito sim, 
que o ativo que o partido 
possui ainda pode ser 
recuperado. Começa 
pela recuperação da 
imagem do governo do 
ex-presidente Temer, ele 
que conquista a cada dia 

uma admiração maior da sociedade. Então 
eu vejo o MDB novamente em um momento 
muito bom. Claro que existem momentos 
em que o partido sofre. Nós sofremos na 
eleição de 2018, mas vejo hoje o MDB como 
um partido com um potencial de crescer 
nesse processo.

NF - Pós pandemia, diria que o velho MDB
está à disposição do governo?
MARUN - O MDB não é parte do governo, 
mas está à disposição dele para discutir 
medidas e para apoiar aquelas que entende 
por eficientes, que têm sido a maioria. Em 
termos de governo nós não temos grandes 
questionamentos. Claro, temos algumas 
discordâncias com  o que o presidente Bolso-
naro fala, mas no geral concordamos. Tanto 
que nas votações o MDB tem normalmente 
votado com o governo e oferecido sugestões 
em vários setores.

NF - O Sr., ainda considera a Lava Jato 
“Mais um caso de exibicionismo?
MARUN - Não lembro de ter dito isso, mas 
não retiro o que disse e hoje existem provas 
evidentes disso. A Lava Jato fez um bom tra-
balho, mas em certo momento deixou que o 
poder subisse a cabeça. A operação passou a 
se considerar um poder independente den-
tro do Estado, abusos foram acontecendo 
e o resultado é que hoje a Lava Jato, como 
esse órgão independente, está deixando de 
existir e digo mais, sem deixar saudades.

NF - O Sr., disse que não teria chamado
Ciro Gomes de “débil mental” se soubesse 
que a mensagem viria a público. 
MARUN - Isso era uma discussão interna 
de deputados do partido. Expressei minha 
opinião que Ciro Gomes teria algum tipo de 
deficiência mental. Obviamente não sou mé-
dico para poder fazer qualquer laudo nesse 
sentido, mas reconheci que se soubesse que 
essa fala viria a público não teria me referido 
dessa forma a uma pessoa que disputava 
uma eleição presidencial. Não obstante, ele 
não tem o mínimo pudor em ofender das 
mais diversas formas quem ele pensa que 
merece ser ofendido. Mas eu realmente se 
soubesse que isso viria a público não teria 
usado esse termo. Palavras são como flechas 
lançadas, não voltam. Não tem como retirar 
o que disse e nem também quero pedir 
desculpas. 

NF - Na paralisação dos caminhoneiros foi 
apresentada a figura do ministro Carlos 
Marun. Grandalhão, de fala contundente, 
ele apareceu em horário nobre da Tv exer-
cendo sua especialidade: trombar de frente 
com os problemas do governo.(revista 
Veja). Como o Sr., define esta colocação?
MARUN - Eu diria que em relação à parali-
sação dos caminhoneiros em nada alterou 
nosso modo de agir. Foi um momento crítico, 
o mais crítico que enfrentei em minha vida 
pública. Minha vida política é forjada no de-

bate, onde fiz muitos adversários, mas não 
inimigos. Isso me trouxe uma facilidade de 
debater e me ajudou muito no momento em 
que eu exercia a função de Ministro da arti-
culação quando concedia entrevistas quase 
que diariamente, me tornando quase como 
um porta-voz extraoficial do governo, e o 
meu jeito é o meu jeito. É, era, e continuará 
sendo meu modo de ser franco. Obviamente 
evitando excessos e palavrões, mas sendo 
franco e tentando expressar as minhas 
opiniões que naquele momento eram as 
opiniões do governo. As minhas opiniões 
passaram a ser as opiniões do governo, a 
partir do momento que o governo decidisse 
alguma coisa, mesmo que eu discordasse, eu 
passava a defender essas posições porque 
eu penso que esse é o papel
de um ministro que exerce a função que eu 
exercia como Chefe da Secretaria de Gover-
no, onde se filtra tudo. Ou quase.

NF - O Sr., foi um baluarte na reforma da 
Previdência. Fale daqueles momentos.
MARUN - Eu fui o presidente da comissão 
na Câmara da reforma da Previdência e 
conseguimos aprovar. A primeira vez nesses 
últimos anos que algo foi aprovado em rela-
ção a reforma da Previdência foi na comissão 
que eu presidi. Nós íamos aprovar a reforma 
não fosse uma articulação criminosa, que 
eu chamo de conspiração asquerosa, que na-
quele momento reuniu o Senhor Procurador 
da República Rodrigo Janot, esse empresário 
inidôneo que é o Joesley e a Rede Globo. 
Não tivesse acontecido aquela conspiração, 
evidente que nós teríamos aprovado. Nós 
tínhamos chegado a conclusão que tínhamos 
os votos suficientes para aprovarmos a 

reforma da Previdência e no início de maio 
eu marquei uma reunião no Planalto com os 
membros da comissão que tinham votado 
a favor para dar essa notícia, e dizer que 
nós queríamos que esses deputados que já 
tinham participado do debate na comissão e 
votado conosco, fossem os “pontas de lança” 
desse processo. Estávamos reunidos na sala 
de reuniões do gabinete do então ministro 
Imbassahy, que depois veio a ser a minha 
sala de reuniões. Quando fomos
começar a reunião vimos na TV a notícia da 
tal gravação do Joesley. É uma situação em 
que tenho muita pena do Brasil pelo prejuízo
que esses conspiradores asquerosos cau-
saram ao nosso país. Nós poderíamos ter 
aprovado a reforma da Previdência dois anos 
antes e certamente estaríamos vivendo hoje 
uma situação melhor. Perdemos dois anos 
em função de uma situação que hoje já está 
definida pelo Judiciário.

NF - Sinceramente, acha que cumpriu seu
papel, ou a visão política hoje é outra?
MARUN - Confesso que foram muitas 
batalhas e temos muitos resultados positivos 
para comemorar. Mas tivemos a inexperi-
ência de algumas pessoas que estiveram 
no comando dessa operação, que acabou 
por prejudicar e muito até o trabalho dessa 
operação. Ainda sobre a frase, não sei se 
repetiria como um caso de exibicionismo 
do Judiciário, mas eu diria que acabou se 
transformando em mais um caso de abuso 
de poder de membros do Judiciário.

NF - Qual a opinião do Sr., tanto como de-
putado, ministro e agora como Conselheiro 
de Itaipu sobre a privatização das empre-

sas de energia. Exemplo: CEB (Companhia 
Energética de Brasília), algo em torno de 
R$ 980 milhões, Leilão, Celg, privatização e 
agora com chancela da Enel?
MARUN - Eu sou favorável que o governo se 
dedique àquelas tarefas que lhes são efeti-
vamente típicas. Até acredito que em certo 
momento a questão da geração e distribui-
ção de energia elétrica tinha que ser condu-
zida pelo Poder Publico; até porque, talvez 
não houvesse outros atores interessados 
em fazer o que foi feito. Hoje eu já penso 
que é o momento disso ser repassado para 
a iniciativa privada. Tivemos privatizações 
na área de telefonia e penso que isso pode 
acontecer também com a energia, salvo a 
Itaipu porque há a questão de um acordo 
binacional, não há como você privatizar meia 
Itaipu, que aliás, destaco que vive uma nova 
fase sob o comandando do general Silva e 
Luna. Sobre a usina é interessante, porque 
tem momentos em que o brasileiro pensa 
que a Itaipu é dele, mas é meio a meio. E se 
tivesse sido construída em outro lugar não 
teríamos uma usina tão eficiente quanto a 
Itaipu, tanto é que até hoje é o lugar onde 
mais se produz energia no mundo. A usina 
da China é maior que a nossa, mas em 
termos de produção de energia a Itaipu é 
maior. Uma confluência de diversos fatores 
fez com que tivéssemos essa condição.

NF - Após assistir a posse do presidente do 
Paraguai em Asunción, o Sr., foi visitar Itai-
pu. Foi lá que surgiu o projeto das pontes 
ligando Paraná e Mato Grosso com nossos 
vizinhos?

ENTREVISTA EXCLUSIVA
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COM O PRESIDENTE MARITO - Marun deu início a tratativa de duas Pontes entre Brasil e Paraguai

SINCERO - e pode-se dizer autêntico, Marun conta fatos  da vida com uma memória privilegiada

ENGENHEIRO - além de advogado, ele conhece bem a Itaipu, que visitou 
desde os áureos tempos de estudante de engenharia civil
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MARUN - No momento desse acordo para 
construção das duas novas pontes unindo 
Brasil e Paraguai, uma de Foz do Iguaçu a 
Presidente Franco e outra de Porto Murtinho 
(MS) e Carmelo Peralta, eu era ministro e 
modéstia parte, por palavras do diretor-geral 
paraguaio de Itaipu, na época o Sr. Alderete, 
fui o grande articulador desse acordo. Então 
aproveitei bem a oportunidade, fui com o 
ex-presidente Temer na posse do presidente 
Marito, tivemos alguns diálogos, e na hora 
de voltar eu disse “Presidente, vou alterar 
minha agenda e vou ficar aqui”. Conversei 
com o pessoal que estava assumindo, e vi 
que havia espaço para uma conversa sobre 
as duas pontes. Depois ao invés de ir de 
Asunción para Brasília, eu  fui a Foz do Igua-
çu na Itaipu, e naquele dia estava tomando 
posse o Sr. José Alderete como diretor-geral 
Paraguaio de Itaipu. Eu participei da posse, o 
Sr. Alderete se sentiu honrado pela presença 
de um ministro brasileiro, e na sequência 
nós fizemos uma reunião e eu coloquei essa 
ideia de a Itaipu bancar a construção das 
duas pontes. Conversando em Asunción eu 
vi que existia um interesse do presidente 
Marito pelo desenvolvimento daquela região 
do Chaco Paraguaio. Combinamos ali que o 
Sr.  Alderete ficou responsável por consul-
tas junto ao governo paraguaio e eu fiquei 
responsável por consulta junto ao governo 
brasileiro, isso em agosto de 2018. Existiam 
resistências principalmente no Ministério de 
Minas e Energia. Em Itaipu é importante des-

tacar o papel do então diretor-geral Marcos 
Stamm que foi fundamental nesse processo. 
Tivemos que vencer essa resistência do 
Ministério de Minas e Energia e eu consegui 
convencer o ex-presidente Temer de que 
era uma posição correta, que aquilo seria 
um investimento já que Itaipu tem recursos 
disponíveis para o desenvolvimento social e 
econômico, e que aquele era um investimen-
to claramente positivo. Na última reunião 
que tivemos, já no início de dezembro, foram 
colocados os prós e os contras e o presi-
dente bateu o martelo no sentido de que o 
acordo fosse assinado.

NF - O Sr., paga o preço por ser um homem 
de posição. Disse numa entrevista: “Mesmo 
discordando de algumas situações em 
relação às palavras do Presidente Bolso-
naro, eu entendo que o meu pensamento 
encontra mais afinidade com ele”. Em que 
esta afinidade, pode aproximar Bolsonaro, 
ainda sem partido do MDB?
MARUN - A verdade é o seguinte: eu penso 
que temos que manter o senso crítico. Se 
você perde o senso crítico você passa a ser 
um fanático. Eu não acho que o Bolsonaro 
é um mito, mas entendo que é um patriota 
bem intencionado. Tivemos uma relação 
respeitosa na Câmara, e devo dizer que tive 
discordância com algumas coisas em relação 
ao seu modo de gerenciar certas situa-
ções, mas tive a honra de a minha opinião 
chegar até ele, e hoje diria que vejo com 

muita felicidade o presidente recuperando a 
popularidade e, ao meu ver, principalmente 
porque assumiu uma posição de serenidade 
que entendemos que é fundamental para 
que alguém exerça a função de presidente 
em um país do tamanho do nosso. Tem 
ainda fatores complicados, mas acho que 
essa postura de serenidade é que tem sido 
fundamental para recuperar a popularida-
de que em certo momento chegou a ser 
perdida. O MDB, especialmente o ex-pre-
sidente Temer, tem um reconhecimento 
muito grande pela maneira gentil com que 
o Presidente Bolsonaro sempre se referiu ao 
nosso governo. Por seu lado, o Presidente 
Bolsonaro sempre teve uma postura de 
respeito e nós somos muito gratos a isso. 
Certamente é um fator que contribui para 
uma aproximação entre os dois partidos. Eu 
sei que o ex-presidente Temer e o Presidente 
Bolsonaro dialogam. O MDB está em um pro-
cesso de reconsolidação e temos certeza que 
estamos andando no caminho certo. Nesse 
momento a independência, e no momento 
das eleições devemos lançar um candidato, 
o que não quer dizer que seja um candida-
to contra o Presidente Bolsonaro, mas um 
candidato que apresente as teses do partido 
para avaliação da sociedade brasileira. 

NF - Marun na Antártida: “Vim esfriar a 
cabeça para resistir aos últimos dias”.
MARUN - Fui numa missão representando o 
governo na estação do Brasil que tem acordo 
internacional neste sentido. Na volta, indaga-
do se fui esfriar a cabeça para o último mês, 
e claro, coloquei um pouco de humor. 

NF - A nova vida do “pitbull” de Temer:
“O ex-ministro curte Roberto Carlos em alto
mar e aproveitando a tranquilidade que não 
tinha para curtir show de Roberto Carlos em 
viagem pela costa brasileira. (revista Veja) O 
Senhor está pronto para voltar ao trabalho 
político partidário?
MARUN - Realmente na época do auge da 
luta política eu acabei me afastando um 
pouco de coisas que faço, como o lazer e 
o prazer de ir assistir um bom show com a 
minha esposa. Algum tempo atrás já tinha 
feito um desses cruzeiros com o Roberto 
Carlos, o que recomendo, é um programa 
muito bom. Eu sou amigo do Dody Sirena 
que é o empresário do Roberto Carlos e que 
é o grande idealizador  disso. Quando saí do 
ministério encontrei o Dody e decidi fazer 
novamente o passeio.

NF - O Sr foi nomeado para o Conselho de 

Itaipu pelo presidente Temer e referendado 
pelo presidente Bolsonaro. Sente-se grato 
por isso?
MARUN - Muito grato, até porque, nós 
estávamos chegando ao fim do governo, par-
ticularmente, eu estava disposto a exercer a 
função de advogado ou até de engenheiro 
civil. Mas achava que alguma coisa boa neste 
sentido poderia acontecer, quando recebi a 
notícia que um dos conselheiros de Itaipu re-
nunciou. Ora, eu tinha sido parte importante 
de um acordo firmado e que beneficia hoje 
o Paraná e o Mato Grosso do Sul, mas que 
naquele momento ainda era papel. Aquilo 
chegou para mim e eram os dois últimos dias 
do governo. Era uma função que me interes-
sava até porque iria permitir que eu desse 
continuidade a esse  trabalho que era uma 
coisa a qual havia me dedicado muito na-

queles últimos dias. Fui ao presidente 
Temer e fui franco com ele, disse 
que a vaga me interessava e eu 
tinha currículo. Então no último 
dia do governo fui nomeado. No 
dia seguinte a posse tinha a transmissão de 
cargo. Eu transmitia na época a função de 
Ministro Chefe da Secretaria de Governo 
para o Santos Cruz e o Padilha transmitia a 
Chefia da Casa Civil para o Onyx Lorenzoni. 
Momentos antes da posse, fomos avisados 
que o Presidente nos convidava para ir ao 
gabinete. Fomos, e o Presidente Bolsonaro, 
disse que eu seria “seu” Conselheiro de Itai-
pu. Então quando começou aquele falatório 
nos jornais, que o presidente Bolsonaro 
poderia me tirar do cargo, vi que estavam 
totalmente desinformados.

NF - Para o Senhor, sem surpresa?
MARUN - Na verdade eu assumi para 
terminar o mandato do conselheiro que 
havia renunciado. O tempo se cumpriu e eu 
tinha convicção que estava fazendo um bom 
trabalho, então não foi uma completa sur-
presa, mas também não pedi para ninguém, 
simplesmente segui meu caminho exercendo 
as minhas funções.

NF - Mas tem a história do retorna?
MARUN - Realmente, um pequeno ajuste 
o que é normal, até que o ministro Bento 
me ligou dizendo que a diretoria executiva 
entendia que a minha permanência era 
importante na Itaipu dentro do trabalho que 
estava fazendo, que era a relação do Para-
guai com o Brasil. Ele então levou o assunto 
ao presidente que me reconduziu ao cargo, 

e eu obviamente manifestei a minha eterna 
gratidão.

NF - O que mais o motivou a aceitar ser 
conselheiro de Itaipu Binacional?
MARUN - Eu preciso trabalhar. Então sou 
grato ao presidente Temer e ao presiden-
te Bolsonaro por isso, pela função que é 
importante para a minha manutenção e de 
minha família e também pela oportunidade 
de eu estar trabalhando em uma coisa que 
tive formação. A função de um Conselhei-
ro, é complexa de alta responsabilidade. 
Acompanhamos par e passo todos os 
procedimentos e nas reuniões, discutimos as 
ações que estão sendo tomadas, aprovamos 
ou recusamos as propostas de investimen-
tos. Tanto que, rotineiramente visito muito 
aquelas duas pontes. Fui Secretário Muni-
cipal e Secretário de Estado de Habitação e 
proporcionalmente falando, devo ter sido o 
secretário de habitação que mais construiu 
moradias nesse país. Para fazer um lotea-
mento é preciso escolher a área, comprar, 
escolher o nome, fazer o projeto, e quando 
vamos lá parece que é um filho ou melhor, 
uma família inteira que vimos nascer, é a 
mesma coisa com as pontes. Acho que estou 
até muito saudosista.

NF - Com o dever cumprido, sente-se reali-
zado e em paz e pronto para recomeçar?
MARUN - Eu diria que estou em um momen-
to muito bom, estou em paz, entendendo 
que participamos de uma guerra e vence-
mos. Quando o ex-presidente Temer desistiu 

de ser candidato à reeleição nosso objetivo 
foi que chegássemos ao fim do governo, 
tivéssemos eleições limpas e pacíficas e que 
por fim entregássemos o governo ao mais 
votado. Tivemos momentos de alta tensão, 
como a greve dos caminhoneiros, a tentativa 
de assassinato contra o então candidato 
Bolsonaro que obrigou uma estratégia de 
segurança para todos os demais, mas nós 
conseguimos ultrapassar isso tudo.

NF - Uma referência e uma mensagem...
MARUN - É preciso sempre destacar que o 
presidente Temer teve êxito na economia 
e existe um reconhecimento da sociedade. 
Esta é a minha referência. Então vamos 
em frente. Neste novo governo, o que saiu 
do script foi a pandemia e todos os países 
independente do jeito que atuaram estão 
sofrendo uma crise econômica gravíssima. 
Temos que sair dela, mas temos que estar 
conscientes que teremos momentos difíceis 
e excepcionais pela frente, tudo causado por 
um vírus que não existia há 9 meses e hoje 
já matou 1 milhão de pessoas no mundo. Eu 
penso que esse novo espírito de serenidade 
do presidente Bolsonaro, trás mais facilidade 
nessa tarefa de reunir os esforços dos brasi-
leiros para que a gente supere essa situação. 
No mais como cidadão, vou colaborar para o 
sucesso do Brasil e deixo aqui uma mensa-
gem à sociedade para que participem mais 
das ações que estão sendo implementadas 
para um Brasil melhor para nós e nossos 
filhos.

CARLOS MARUN - ENTREVISTA EXCLUSIVA

FIM DE PAPO - e nasceu uma amizade recheada de admiração por uma figura ímpar da política brasileira

GRATIDÃO - ao presidente Temer a quem dedicou fedelidade e uma vaga na Câmara Federal
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EDITORIAL

Achei o máximo
Na fila do supermercado, o gerente diz a uma senhora 
idosa que estava na fila para efetuar o pagamento:
 
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para as compras, uma vez que sa-
cos de plástico não são amigáveis e tão pouco compatíveis com o nosso ambiente. 

A senhora, sorriu, pediu desculpas e disse:  
- Não havia essa onda verde no meu tempo.
 
O gerentão, afoito para mostrar serviço, respondeu:  
- Esse é exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração não se 
preocupou o suficiente com o nosso meio ambiente.

- Você está certo - RESPONDEU A SENHORA. 
Sabe, moço, nossa geração não se preocupou adequadamente com o meio 
ambiente. Naquela época, as garrafas de leite, garrafas de refrigerante e cer-
veja eram devolvidas à loja. A loja mandava de volta para a fábrica, onde eram 
lavadas e esterilizadas antes de cada reuso, e eles, os fabricantes de bebidas, 
usavam as garrafas, umas tantas outras vezes. 
Realmente, não nos preocupávamos com o ambiente no nosso tempo.  
Até as fraldas de bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. A 
secagem era feita por nós mesmos, não nestas máquinas secadoras elétricas. A 
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas.  
Mas é verdade: não havia preocupação com o ambiente, naqueles dias. Naque-
la época tínhamos somente uma TV ou rádio em casa, e não uma TV em cada 
quarto. E a TV tinha uma tela de 14 polegadas, não um telão do tamanho de um 
estádio; que depois será descartado, como não sei. 
Na cozinha, tínhamos que bater tudo com as mãos porque não havia batedeiras 
elétricas, que fazem tudo por nós. Quando enviávamos algo frágil pelo correio, 
usávamos jornal velho como proteção, e não plástico bolha ou pellets de plásti-
co que duram cinco séculos para começar a degradar. 
Naqueles tempos não se usava motor a gasolina para cortar a grama, era utili-
zado um cortador de grama que exigia músculos. O exercício era extraordinário, 
e não precisava ir a uma academia e usar esteiras que também funcionam à 
eletricidade. 
Mas você tem razão: não havia naquela época preocupação com o meio am-
biente. Bebíamos água diretamente da fonte, quando estávamos com sede, em 
vez de usar copos plásticos e garrafas pet que agora lotam os oceanos. 
Na verdade, não tivemos uma onda verde naquela época. Naquele tempo, as 
pessoas tomavam o bonde ou ônibus coletivos e os meninos iam em suas bicicle-
tas ou a pé para a escola, ao invés de usar os pais como serviço de táxi 24 horas.  
Então, não é incrível que a atual geração fale tanto em “meio ambiente”, mas 
não queira abrir mão de nada e não pense em viver um pouco como na minha 
época!
 
Agora que você leu esse desabafo, conte para os seus amigos que têm 
mais de 50 anos de idade, e para os jovens que têm tudo nas mãos e só sabem 
criticar os mais velhos!!! 
Uma aula gratuita ministrada por uma idosa considerada ultrapassada que vale 
numa reflexão de todos. 
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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

GRAMADO - RIO GRANDE DO SUL
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O texto do Acordo de Complementação Eco-
nômica nº 74 (ACE 74), assinado entre Brasil 
e Paraguai em 2020, possibilita, em linhas 
gerais, a integração produtiva entre Brasil e 
Paraguai no setor automotivo, em especial no 
tocante aos investimentos, ao comércio bila-
teral e à produção.
O objeto principal do ACE 74 consiste na ple-
na adequação do setor automotivo ao Mer-
cado Comum do Sul (MERCOSUL), com base 
no Tratado de Assunção e no Protocolo de 
Ouro Preto, que trata diretamente do Acordo 
de Complementação Econômica nº 74.
O ACE-74 constitui importante marco para o 
aprofundamento da integração entre Brasil 
e Paraguai em temas da agenda econômico-
-comercial, como facilitação de comércio e 
cooperação aduaneira, em complemento aos 
entendimentos existentes no âmbito do Mer-
cosul. A conclusão do ACE com o Paraguai 
completará a rede de acordos bilaterais desse 
tipo já existentes entre o Brasil e os países do 
Mercosul no âmbito da Associação Latino-A-
mericana de Integração (Aladi): ACE-2 com o 
Uruguai e ACE-14 com a Argentina.
O Acordo terá vigência por prazo indetermi-
nado ou até a adequação do setor automoti-
vo ao regime geral do Mercosul. O Brasil con-
cederá livre comércio imediato para produtos 
automotivos paraguaios. O Paraguai, por sua 
vez, concederá livre comércio imediato para 
os produtos automotivos brasileiros taxados 
com tarifas entre 0% e 2% e aplicará margens 
de preferência tarifária crescentes para os 
demais produtos automotivos, até a liberali-
zação total do setor ao final de 2022.

Fonte: Governo Federal

Misturar religião e política não é de hoje. A novidade é o número de pastores e pastoras can-
didatos nesta eleição municipal que subiu para 545 contra 457 em 2016. Outros 350 se iden-
tificam como “bispos”, “irmãos”, “irmãs”, “padres”, “reverendos”, “apóstolos”, “mães e pais de 
santo”. São Paulo tem o maior número de pastores: 92. E Minas Gerais, em segundo, com 41. 
No Paraná cresceu muito a participação de quem faz da religião uma alavanca para conquistar 
um cargo político. E das igrejas, como a Universal do bispo Edir Macedo, que se comporta 
também como partido político.

JOSÉ IVALDECE PEREIRA
contato@revistanovafase.com.br

POLÍTICA, ETC. E TAL...

Fone/whatsapp: (55) 45 99912-7639

DECRETO PROMULGA 
ACORDO COMPLEMENTAR 
ECONÔMICO ENTRE BRA-
SIL E PARAGUAI

Mais pastores no páreo
Só falta verba pública para a alegria deles

CHRISTIANE YARED - Deputada Federal e candidata à Prefeitura do Município de Curitiba

Um projeto que serve para todas as cidades

TEMPO QUENTE

CURITIBA - A grande seca, atinge os reservatórios e já afeta, além de toda a população, monumentos como o Palácio de Cristal e suas tradicionais flores

CURITIBA ENFRENTA A PIOR
SECA DE SUA HISTÓRIA

O Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitora-
mento Ambiental do Paraná) e o Instituto Água 
e Terra (IAT) passam a integrar o Monitor de Se-
cas, instituído pela Agência Nacional de Águas 
e Saneamento Básico (ANA). Formalizado em 
julho deste ano, o programa faz o acompanha-
mento regular e sistemático da escassez hídrica 
no país.
No mapa lançado em 18 de setembro, inclusive, 
o Paraná apresenta a situação mais crítica den-
tre as 19 unidades da Federação monitoradas. 
Todo o território paranaense está sendo atingi-
do, com os maiores percentuais de seca grave 
(61,14%) e extrema (8,60%).
Segundo o engenheiro hidrólogo e pesquisador 
do Simepar, Arlan Scortegagna, esta é a pior 
seca observada na Região do Alto Iguaçu des-
de que começou o monitoramento em 1931 
em União da Vitória. “As ocorrências mais ex-
pressivas foram registradas em 1963, 1985-86 
e 2006”, explica.
Por estar localizada na cabeceira da Bacia do 
Rio Iguaçu, a Região de Curitiba é muito de-
pendente da água dos reservatórios Passaúna, 
Iraí, Piraquara I e II. Devido aos baixos volumes 
disponíveis para abastecimento, o Simepar e o 
IAT propuseram aumentar o grau de severidade 
da classificação de grave para extrema. Já na 
faixa central do Estado – que vai do Oeste até 
o Litoral – a situação é classificada como grave. 
No extremo Norte, no Sul e no Sudoeste, a seca 
relativa é moderada.

COMO FUNCIONA O MONITOR DE SECAS
A plataforma apresenta a condição da seca 
ocorrida no mês anterior e subsidia as políticas 
públicas de enfrentamento em cada Estado. 
Todo mês é produzido um mapa, em escala 
regional, classificando a seca nas zonas moni-

toradas em seis categorias segundo o grau de 
severidade: ausente, fraca, moderada, grave, 
extrema e excepcional.
Essa classificação adota o conceito de seca rela-
tiva, que considera o regime de chuvas caracte-
rístico do local. O produto também indica se a 
seca é de curta, média ou longa duração. “Essa 
iniciativa compartilhada em âmbito nacional 
constitui um avanço para o monitoramento e 
a gestão desse tipo de desastre ambiental no 
Paraná e no País por sistematizar e integrar os 
dados da seca no território”, afirma o diretor-
-presidente do Simepar, Eduardo Alvim Leite.
Os principais beneficiados são os setores agrí-
cola, energético e de saneamento. “A impor-
tância do Monitor de Secas reside em subsidiar 
a tomada de decisões dos gestores públicos e 
fornecer à população uma visão clara das con-
dições hidrológicas”, explica o diretor de Sanea-
mento Ambiental e Recursos Hídricos do IAT, 
José Luiz Scroccaro.

ESTRUTURA E METODOLOGIA
O Monitor de Secas é composto por instituições 
federais e estaduais com atuação nas áreas de 
previsão, monitoramento, pesquisa e resposta 
aos eventos de seca. A rede é composta pela 
instituição central – a ANA -, as autoras, valida-
doras, observadoras e provedoras de informa-
ção, age de forma interativa e cooperativa.
A metodologia consiste em coleta de dados, 
cálculo dos indicadores de seca, traçado dos 
rascunhos do mapa e validação. “Como institui-
ções validadoras, o IAT e o Simepar avaliam os 
rascunhos relativos ao Paraná feitos pelas auto-
ras ANA e a Fundação Cearense de Meteorolo-
gia e Recursos Hídricos (Funceme), propondo 
eventuais ajustes, com base em dados de chuva 

e nível dos rios, abastecimento público (rodí-
zio), perdas de safra agrícola, distribuição espa-
cial e temporal das chuvas”, esclarece o chefe 
do Setor de Hidrometria do IAT, Paulo Eduardo 
Cavichiolo Franco.
Uma vez consolidada, a versão final do mapa é 
divulgada na Internet em www.monitordese-
cas.ana.gov.br. O aplicativo Monitor de Secas 
está disponível gratuitamente na Apple Store e 
Google Play. Também pode ser baixado fazendo 
a leitura do QR Code em monitordesecas.ana.
gov.br/aplicativos.

TECNOLOGIA E EXPERTISE
O engenheiro hidrólogo e pesquisador do Sime-
par, Arlan Scortegagna, destaca a tecnologia de 
ponta e a expertise do órgão como ativos deter-
minantes para produzir uma boa avaliação qua-
litativa dos estados da seca que leve em conta 
as particularidades do Paraná.
“No processo de validação, são utilizadas in-
formações consolidadas de monitoramento hi-
drometeorológico provenientes das medições 
pluviométricas e fluviométricas nos principais 
rios paranaenses, bem como dados obtidos 
de radares e de uma constelação de satélites”, 
explica. Esses fatores são processados por com-
putação de alto desempenho e interpretados 
pela equipe técnica do Simepar, produzindo 
conhecimento.
Para realizarem esse trabalho, os profissionais 
receberam o treinamento virtual ofertado pela 
ANA e ministrado por técnicos da Fundação 
Cearense de Meteorologia e a Funceme, insti-
tuição que desenvolveu a metodologia. (Bem 
Paraná)

TEMPO QUENTE

CURITIBA YARED QUER USAR CRECHES 
PRIVADAS PARA ZERAR DEMANDA POR VAGAS

A candidata do PL à prefeitura de Curitiba, a 
deputada federal Christiane Yared, pretende 
usar as creches particulares para zerar a de-
manda por vagas no ensino infantil da Capital 
paranaense. “Vamos fechar parcerias com as 
creches particulares, que oferecerão vagas a 
um preço compatível com a realidade e serão 
remuneradas pela Prefeitura”, explica Yared.
A inovação, segundo ela, vai possibilitar aos pais 
matricularem suas crianças numa creche perto 
de casa ou do trabalho. “A gente vê que não 
temos o número de vagas que devem ser ofer-
tadas. A solução é construir mais CMEIs? Não, 
pois custa caro e a cada construção que faço eu 
onero as contas, o que é ruim especialmente 
nesse momento de queda na arrecadação. En-
tão vamos aproveitar a estrutura das creches 
particulares. Assim atendemos às crianças ime-
diatamente e ao mesmo tempo apoiamos um 
dos setores mais abalados pela epidemia”, diz a 
candidata. “O momento é de enxugar a máqui-
na pública. Vamos otimizar os investimentos, 
gerando mais vagas e gastando menos”, argu-

menta ela.
Recolocar Curitiba no primeiro lugar entre as 
capitais brasileiras é o principal desafio propos-
to pelo Programa de Governo da coligação de 
Yared para a Educação. Curitiba já foi a primei-
ra entre as capitais, mas dados liberados pelo 
governo federal nesse mês de setembro apon-
tam que agora estamos em quarto lugar nesse 
ranking do Ideb – Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica, atrás de Teresina (PI), Rio 
Branco (AC) e Palmas (TO).
A nota dos estudantes curitibanos no Ideb me-
lhorou de 6,4 para 6,5 nas séries iniciais, mas 
não avançou nos anos finais do ensino funda-
mental, mantendo-se em 5,2, segundo a candi-
data. Outras capitais melhoraram mais e ultra-
passaram Curitiba no ranking nacional, alega.
Para melhorar o desempenho escolar, a gestão 
da candidata do PL pretende aprimorar o trei-
namento de professores, adequar a oferta de 
vagas e revisar os planos de carreira dos servi-
dores, estimulando a qualificação progressiva. 
(Bem Paraná)
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RESUMO DA NOTÍCIA:
Um grupo de empresários do Paraná, Mato Grosso e do Rio Grande 
do Sul aportaram em Boa Vista (capital daquele Estado) onde foram 
recebidos pelo Governador Antonio Denariun, diversos secretários 
e Aluízio Nascimento, Presidente do IACTI para conhecer de perto o 
potencial de Roraima.

ANTONIO DENARIUM  -  Governador de Roraima, mostrando o potencial do agronegócio que o Estado possui e quer expandir para o país

EM RORAIMA  - Recebidos pelo governador: Anthony Carlos de Lima, Meyre Salmazo Cruz de Lima, Carlos Edemar de Lima, Paulo de Tarso Schi-
midt, Paulo Graciano Rieger, Governador Denariun, Fernando Della Mea, José Fernandes Tosetto, Claudir Roque Palaver  e José Ivaldece Pereira

ÚLTIMA FRONTEIRA

Nós precisamos aprender a ter orgulho do 
que somos, do que fazemos e do que te-
mos. Precisamos ser menos críticos, supe-
rar as nossas falhas e fraquezas e saber ce-
lebrar as conquistas diárias. Os nossos dias 
são feitos de pequenos passos, e é com o 
sucesso dos pequenos passos que vamos 
chegar onde queremos. É este olhar gene-
roso sobre a vida que utilizo para agrade-
cer a Deus por tudo que alcancei até hoje.  
Quando nasceu a ideia juntamente com 
meus parceiros, iniciamos as premissas 
e elaboração do Projeto Agroindustrial 
ARCO. Começamos a buscar informações 
sobre o estado, observando as notícias, 
principalmente as ligadas ao nosso interes-
se, vimos o estado se destacando e atin-
gindo níveis elevados de exportação. Sem 
contar é claro da conquista maior que foi a 
entrega dos títulos definitivos para muitos 
agricultores que esperavam há anos. Esse 
compromisso mostra o quanto o Gover-
nador Antonio Denarium tem conduzido 
com braços fortes o estado. Aproveito pra 
citar um pensamento de Confúcio:  “Um 

governo é bom quando faz felizes os que 
sob ele vivem e atrai os que vivem longe.” 
Para realizar grandes conquistas, devemos 
não apenas agir, mas também sonhar; não 
apenas planejar, mas também acreditar.  
Quando fizemos o primeiro conta-
to com Sr. Aluizio, que nos atendeu 
prontamente por meio de uma tele-
conferência, expondo algumas infor-
mações iniciais, e fazendo convite para 
conhecer a região e verificar seu potencial. 
Organizamos um grupo, e partimos conhe-
cer a Capital Boa Vista, onde fomos recebi-
dos com grande presteza pelo Sr. Aluizio e 
pelo Exmo Governador Antonio Denarium.  
Chegamos ao Palácio do Governo, fomos 
muito bem recebidos, onnde fizeram-se 
presentes alguns secretários referentes ás 
áreas que temos interesse,  nossa reunião 
esclareceu pontos sobre o agronegócio e 
os benefícios que o estado dispunha na 
área industrial e outros. Nosso primeiro 
encontro terminou com um almoço com 
nossos novos amigos no próprio Palácio. 
No dia 23/09 fomos visitar o complexo do 

Grupo AVERCAP, administrada pelo Sr. Ste-
phan Sidle. Encontramos na propriedade 
criação de gado, milho,  soja e silo junta-
mente com uma estrutura de esmagamen-
to de soja, fábrica de ração e maquinários 
para silagem. A estrutura e o investimen-
to são de encher os olhos, parabéns, de-
sejamos ainda mais sucesso ao grupo. 
Continuamos nos dias seguintes a visi-
tar outras áreas, conhecendo um pou-
co mais de ambos os tipos de solo, 
cerrado, mata e a savana roraimense.   
Apesar das dificuldades existentes em toda 
grande jornada, como a distância, a logísti-
ca, entre outros, creio que podemos acre-
ditar no sucesso desse empreendimento. 
Acreditamos que o grupo em si ficou satis-
feito com o que viu, agora voltamos para 
organizar essas informações, conversar 
com nossos parceiros sobre o interesse em 
montar os projetos de investimentos e se 
Deus permitir colocá-los em prática.
    
Texto de: MEYRE SALMAZO CRUZ DE LIMA  Com projetos definidos e também avança-

dos para investir em atividades voltadas ao 
agronegócio, indústria de transformação, 
mineração, comércio e setor de prestação de 
serviços como na educação entre outros no 
Estado de Roraima, um grupo de empresários 
do Paraná, Mato Grosso e do Rio Grande do 
Sul aportaram em Boa Vista (capital daquele 
Estado) onde foram recebidos pelo Governa-
dor Antonio Denariun, diversos secretários e 
Aluízio Nascimento, Presidente do IACTI (Ins-
tituto Avançado de Ciência e Tecnologia) para 
conhecer de perto o potencial de Roraima. 
O governador Antonio Denarium apresentou 
as vantagens de produzir em Roraima, desta-
cando entre tantas oportunidades, a produ-
ção de grãos como soja e milho, o vasto cam-
po para bovinos e as amplas condições para 
produção de peixes de várias espécies.
Detalhou também as condições climáticas, 
assim como as áreas de terras a preços infe-
riores aos das demais regiões brasileiras.
Mostrou o trabalho que está sendo desenvolvi-

do pelo seu Governo no campo da Regulariza-
ção Fundiária, ambiental e da energia elétrica.  
De maneira objetiva, Denarium apresen-
tou os benefícios fiscais que o Estado 
oferece e afirmou que toda a equipe de 
Governo trabalha valorizando os investi-
dores que escolheram Roraima para seus 
investimetos, além de prestar todas as in-
formações para atrair novos investidores. 
Na opinião dos empresários, que aproveita-
ram a reunião com o governador e seus Se-
cretários diretos para indagar sobre vários 
temas, o encontro trouxe mais segurança 
para fazer grandes investimentos naquele 
Estado que apresenta excelentes condições. 
Para grande parte do grupo que foi conhecer 
o interior de Roraima, a maioria ficou encan-
tada com o potencial, sendo uma viagem 
extremamente didática, poder conhecer um 
pouco mais de nosso Brasil.

ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS 
O desentrave na liberação de licenças am-

bientais e títulos de terras, as obras para me-
lhoria de infraestrutura de estradas e vicinais 
e todo o trabalho do Governo do Estado para 
a atração de investimentos tem gerado resul-
tados surpreendentes. 
Para o governador Antonio Denarium, a vo-
cação do Estado é a produção de alimentos 
que vai gerar riquezas, emprego e renda, co-
locando Roraima cada vez mais no caminho 
do desenvolvimento.

EMPREGOS
Mudanças na matriz economica de Roraima 
para gerar empregos. Esse é um dos grandes 
desafios do Governo de Roraima que já co-
meçou a articulação com a Superintendência 
da Suframa para definição de estratégias para 
atrair indústrias para o Estado.
Para amadurecer esse diálogo, o governador 
Antonio Denarium tem mantido constantes 
reuniões por meio de videoconferência com 
o superintendente da Suframa, general Alga-
cir Polsin.
Denarium destacou o esforço do Governo de 
Roraima para garantir a segurança energéti-
ca e atrair novos investimentos. Além disso, 
mencionou sobre o apoio ao Distrito Indus-
trial do Estado, que depois de anos tem a 
garantia da titulação das terras, oferecendo 
segurança jurídica às empresas lá instaladas.

Reportagem: José Ivaldece Pereira - Fotos: Ederson Brito
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SANEAMENTO
A MUDANÇA NA LEI FAVORECE A 
SANEPAR  PODE ATRAIR CHINA 
E FRANÇA PARA FAZER NEGÓCIOS
NO BRASIL AINDA ESTE ANO

Uma nova lei de saneamento aprovada pelo 
Congresso em junho mudará a face dos ser-
viços e tratamento de águas residuais do país 
nos próximos anos. Para especialistas, as novas 
regras incentivarão o investimento não apenas 
de empresas já presentes nesse mercado, mas 
também atrairão empresas de outros setores. A 
medida permite que empresas privadas entrem 
no país, não apenas empresas públicas. Isso in-
clui empresas brasileiras e estrangeiras de paí-
ses como China, França e Espanha.
Para os profissionais que monitoram o setor, as 
concessionárias de energia e rodoviárias, locais 
e estrangeiras, são fortes candidatos ao merca-
do de remediação, começando a competir com 
as empresas de abastecimento de água e es-
goto que já atuam no setor. Esse interesse será 
compartilhado por grupos locais e estrangeiros 
e eles analisarão um acordo no valor de cente-
nas de bilhões de reais.
O analista de gestão de recursos da Perfin, Mar-
celo Sandri, coletou dados que mostram que o 
faturamento anual do setor sanitário no Brasil é 
de US $ 65 bilhões, atingindo US $ 135 bilhões 
quando incluem investimentos, receitas e im-
postos.De acordo com ele, o valor estimado de 
mercado de todas as empresas sanitárias esta-
duais no Brasil, se privatizado, chega a cerca de 
Rs 140 bilhões.

FALTAM MAIS DE 100 MILHÕES
DE ÁGUA E ESGOTO TRATADO

Em junho, o Congresso aprovou um novo mar-
co regulatório para medidas sanitárias destina-
das a universalizar, até 2033, serviços de trata-
mento de água e saneamento que hoje faltam 
mais de 100 milhões de brasileiros. As novas 
regras abolem a renovação automática das 
concessões existentes e definem os índices de 
eficiência e qualidade que devem ser respeita-
dos, bem como as políticas tarifárias.
O texto ainda depende da sanção do Presidente 
da República e, posteriormente, da renovação 
das concessões pelos vereadores. No entanto, 
especialistas do mercado dizem que as mudan-
ças vão gerar negócios. As contas da Associação 
Brasileira de Concessionárias Privadas de Água 
e Esgoto (Abcon) exigirão um total de US $ 750 
bilhões nos próximos 10 anos.
Com regras mais claras, haverá mais interesse 
das empresas de investimento.
Simone Pasianotto, economista-chefe do ge-
rente de recursos Reag Investimentos e profes-
sor da ESPM.

Analistas do setor citaram perfis diferentes de 
candidatos que devem estar entre os melhores 
investidores do setor de saneamento nesse 
novo ambiente regulatório.

EMPRESAS COMO SABES
E SANEPAR CONTINUAM

As grandes empresas sanitárias atuais do país 
e que já possuem ações listadas devem ganhar 
espaço, expandindo os mercados atuais, prova-
velmente com novos parceiros.
Por aqui, Sabesp. copas e Sanepar, operadoras 
estaduais de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, 
serão os principais players. Espera-se que essas 
empresas adquiram novos parceiros, dizem 
analistas do mercado de ações.
“O saneamento é talvez o último grande setor 
de infraestrutura que permite investidores que 
ainda não estão no Brasil.
Marcio Oliveira, chefe da área de negócios de 
infraestrutura da Banco Modalmais

É SEMELHANTE AO SETOR DE TELEFONIA
Segundo ele, grupos interessados   em investir 
no setor de reabilitação podem participar da 
privatização dessas grandes empresas e utilizá-
-las como plataforma de consolidação do setor, 
avançando no desafio de novas áreas de con-
cessão.
Algo parecido com o que aconteceu com os 
setores de energia e telefonia após a desregu-
lamentação nos anos 90.

EMPRESAS PRIVADAS E MENORES
TAMBÉM VÃO OPERAR

As pequenas empresas de saneamento que já 
são 100% privadas também podem expandir 
seus negócios com o apoio de novos parcei-
ros financeiros. São empresas com menos di-
nheiro, mas que podem atrair parceiros, como 
fundos mútuos, e formar com eles consórcios 
competitivos que poderiam competir por no-
vas concessões. Segundo analistas, nesse grupo 
de empresas como Grupo Aguas Brasil. Aegea e 
Ambiente BRK.

ADEQUADO PARA ENERGIA
E NEGÓCIOS RODOVIÁRIOS

Uma família que já recebe serviços de eletrici-
dade também precisa de água e esgoto. 
Como os fornecedores de eletricidade já co-
nhecem esses consumidores, alguns deles po-
dem expandir o leque de atividades de negó-
cios no campo da água sanitária.

“Existem sinergias comerciais porque a base 
de clientes é a mesma. Existem sinergias em 
andamento, porque existem semelhanças na 
infraestrutura de água, esgoto e energia da ci-
dade, e há sinergias regulatórias porque os mo-
delos de regras do setor de concessão pública 
são semelhantes”, diz analista do gerente de 
recursos Perfin , Marcelo Sandri, especialista no 
setor sanitário.

VEJA ALGUNS CANDIDATOS
Equatorial: Grupo que atua na distribuição de 
energia nos estados de Alagoas, Maranhão, 
Pará e Piauí, também possui geração e trans-
missão de eletricidade. O CEO do grupo já reco-
nheceu o interesse no setor.
Cosan: Oh grupo que nasceu no setor sucroal-
cooleiro e depois ingressou no negócio de 
distribuição de combustíveis, também realiza 
operações de energia. Esta é, por exemplo, a 
Comgás, a maior distribuidora de tubos de gás 
natural do país.
CCR: Grupo é responsável pela gestão de rodo-
vias e aeroportos no Brasil e no exterior, tam-
bém utiliza vários tipos de concessões de mo-
bilidade urbana, como metrôs, bondes e balsas, 
com o conhecimento de infraestrutura para 
contestar as concessões sanitárias.

CANDIDATOS ESTRANGEIROS
Profissionais de bancos de investimento que 
trabalham na área de fusões e aquisições e que 
têm grupos estrangeiros como clientes dizem 
que o Brasil atrairá o interesse de grupos inter-
nacionais no setor de resolução.
Como ainda não há etapas para implementar as 
novas regras, por exemplo, no início das primei-
ras rodadas de concessões, as empresas estão 
apenas seguindo.

TWITTER CONSTATARAM QUE 
ESSA OCUPAÇÃO VINHA DE TRÊS

PAÍSES, PRINCIPALMENTE:
China: Entre as empresas citadas entre analistas 
de mercado, o grupo Gezhouba Ou China Rail-
way Construction Corporation;
Espanha: Uma empresa que está procurando 
informações sobre o mercado brasileiro e inte-
ressada no país é gatilhos.
França: AND Lyonnaise des Eaux aparece entre 
potenciais candidatos fortes a participar dos 
próximos leilões de concessões de serviços de 
água e esgoto no Brasil.
Veremos empresas chinesas e fundos de inves-
timento estatais interessados   no setor.
Vitor Sousa, analista de investimentos na Genial 
Investimentos.

Para os profissionais que monitoram o setor, as concessionárias de 
energia e rodoviárias, locais e estrangeiras, são fortes candidatos ao 
mercado de remediação, começando a competir com as empresas de 
abastecimento de água e esgoto que já atuam no setor.
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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, possuem 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.
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CASCAVEL

O Governo do Estado iniciou mais uma 
etapa para a construção do Trevo Catara-
tas, em Cascavel, na Região Oeste, com o 
decreto que declara de utilidade pública as 
áreas atingidas pelas obras. Esta é a primei-
ra etapa para a desapropriação de quatro 
áreas, totalizando 3.819,63 metros quadra-
dos, necessários para a execução dos 9 qui-
lômetros de vias e dois viadutos da obra.
O decreto, assinado pelo governador Car-
los Massa Ratinho Junior, permite que o 
Departamento de Estradas de Rodagem do 
Paraná (DER-PR) abra negociações imedia-
tamente com os proprietários. A autoriza-
ção foi publicada no Diário Oficial do Esta-
do  dia primeiro de outubro.
“É mais um passo na concretização desta 
obra tão importante para a Região Oeste 
do Paraná, algo emblemático”, afirmou 

Ratinho Junior. “A população cobrava do 
Estado há mais de 30 anos que essa inter-
venção saísse do papel. Cascavel é uma das 
cidades mais importantes do País e essen-
cial no desenvolvimento do Paraná. Preci-
sava desatar esse nó”, acrescentou.
O Trevo Cataratas é um entroncamento 
que reúne as rodovias BR-369, no sentido 
de Maringá; a BR-277, entre Guarapuava 
e Foz do Iguaçu; a BR-467, em direção a 
Toledo; e a Avenida Brasil, principal via de 
acesso a Cascavel.
A obra, no valor de R$ 82 milhões, vai con-
tar com a construção de dois viadutos. O 
entroncamento é um dos maiores gargalos 
rodoviários do Estado e as passagens em 
nível vão facilitar o fluxo de cerca de 45 mil 
veículos que circulam pelo local diariamen-
te. O prazo para conclusão é de dois anos.

A obra integra um pacote de projetos que 
começaram a ser executados com recursos 
do acordo de leniência, de R$ 400 milhões, 
firmado pela Ecorodovias com o Ministério 
Público Federal.
“A intervenção em si já começou, com o 
processo de remanejamento de postes por 
exemplo. Mas para que a construção siga o 
cronograma e evolua, precisava deste de-
creto”, afirmou o superintendente da Re-
gional Oeste do DER-PR, Charlles Urbano 
Hostins Júnior.
A empresa controla a Ecovia e a Ecocatara-
tas e fará investimentos de R$ 150 milhões 
até 2021 ao longo da BR-277, principal 
corredor rodoviário e de exportação do 
Paraná.
A construção já conta também com o licen-
ciamento ambiental, emitido pelo Instituto 
Água e Terra (IAT). “Será colocado um pon-
to final num dos maiores gargalos do País”, 
disse o secretário estadual de Infraestrutu-
ra e Logística, Sandro Alex.

fonte: Bem Paraná

GOVERNO INICIA DESAPROPRIAÇÃO 
PARA OBRAS DO TREVO CATARATAS

RESUMO DA NOTÍCIA:
A obra, no valor de R$ 82 milhões, vai contar com a constru-
ção de dois viadutos. 

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.
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O Governo do Estado prevê queda de R$ 
1,7 bilhão na arrecadação tributária e per-
das de 2,5% nas transferências da União 
em 2021 em relação aos valores previstos 
no orçamento de 2020, o que vai exigir 
novo rigor orçamentário e controle ainda 
mais amplo sobre as contas públicas. Essas 
diretrizes constam no Projeto da Lei Orça-
mentária Anual (LOA), encaminhado para a 
Assembleia Legislativa.
A peça prevê receitas e despesas totais 
de R$ 50,6 bilhões, valor 1,3% superior ao 
previsto para o exercício de 2020. Serão 
destinados R$ 9,8 bilhões para a Educação, 
R$ 4,4 bilhões para Segurança Pública, R$ 
5,5 bilhões para Saúde, R$ 745,5 milhões 
para Agricultura e R$ 11,7 bilhões para pre-
vidência dos servidores.
O primeiro Orçamento do Estado depois 
da Covid-19 reflete o colapso econômico 
decorrente da pandemia, que teve reflexo 
nas contas públicas. “O texto foi trabalhado 
diante de um cenário atípico. São desafios 
enormes na saúde, na questão de emprego 
e renda, e também na contabilidade fiscal. 
Essa peça retrata o enorme desafio do pró-
ximo ano”, afirmou o chefe da Casa Civil, 
Guto Silva. “A redução da atividade econô-
mica impacta no nosso orçamento”.
Ele complementou que a previsão das re-
ceitas do Orçamento Fiscal, responsável 
pelo custeio das secretarias, caiu 0,8% em 
relação a 2020. “A previsão de R$ 1,7 bi-
lhão a menos na receita própria é muito 
parecida com a prevista para 2020, mas 
no ano que vem não teremos apoio do 
governo federal. Teremos que continuar a 
política de corte de gastos, estimular alter-
nativas para garantir eficiência e honrar os 
compromissos básicos”, acrescentou Silva. 
“O Paraná é um Estado forte e faremos o 
dever de casa com gestão e planejamento”.
O secretário da Fazenda, Renê Garcia Ju-
nior, afirmou que o Orçamento de 2021 
tem o compromisso da transparência. Ele 
destacou a parceria com o Poder Legislati-
vo para a discussão dos detalhes do proje-
to. “O orçamento é um contrato do Estado 
com a sociedade, e nada mais justo do que 
a Assembleia Legislativa discutir essa peça, 
as receitas e despesas”, afirmou. “Não 
encontramos solução mágica. Ele retrata 
exatamente aquilo que se espera, sem al-
ternativa de receita fictícia ou mecanismos 
para esconder a situação. É uma realidade 
complexa, difícil, com impacto nas despe-
sas obrigatórias”.

DESPESAS

A Receita Orçamentária Total dos Orça-
mentos Fiscal e do Regime Próprio de Pre-
vidência Social (RPPS) é estimada em R$ 
47,1 bilhões. De forma geral, as despesas a 
partir delas estão distribuídas da seguinte 
forma: R$ 35,3 bilhões para secretarias e 
demais instituições públicas, inclusive ou-
tros poderes, e R$ 11,7 bilhões para o Re-
gime Próprio da Previdência.
As despesas de investimento das empre-
sas públicas independentes foram fixadas 
em R$ 3,4 bilhões, sendo R$ 1,7 bilhão da 
Copel, R$ 1,5 bilhão da Sanepar e R$ 114 
milhões da Portos do Paraná.

OUTROS PODERES
Os repasses para os outros poderes pre-
vistos na LOA 2021 somam R$ 4,3 bilhões. 
São R$ 2,12 bilhões para o Tribunal de 
Justiça, R$ 992 milhões para o Ministério 
Público do Estado, R$ 388 milhões para o 
Tribunal de Contas, R$ 720 milhões para 
a Assembleia Legislativa e R$ 72 milhões 
para a Defensoria Pública.

PREVIDÊNCIA
Como reflexo da reforma previdenciária, as 
receitas do Regime Próprio de Previdência 
do Estado aumentarão em 23,4% em rela-
ção a 2020, mas a despesa fixa ainda man-
tém crescimento significativo, na casa de 

6,9%. A reforma previdenciária possibilita-
rá a contenção da despesa do Estado em 
aproximadamente R$ 2 bilhões nos próxi-
mos cinco anos.

TRAMITAÇÃO
O presidente da Assembleia Legislativa do 
Paraná, deputado Ademar Traiano, afir-
mou que a LOA vai tramitar em paralelo 
com a LDO, que teve a votação postergada 
em função da pandemia e só pode ser al-
terada pelo Poder Executivo. A LOA já en-
caminhada para a Comissão de Orçamento 
para análises e eventuais emendas parla-
mentares.
“A Assembleia sempre deu a sua contribui-
ção com a sociedade. Temos uma harmo-
nia perfeita entre os Poderes no Paraná, 
por isso somos respeitados no contexto 
nacional. Justamente por isso teremos que 
ter um olhar diferenciado para as contas 
públicas do ano que vem”, afirmou Traiano.

PRESENÇAS
A entrega do Projeto da Lei Orçamentária 
Anual contou com a participação do depu-
tado estadual Hussein Bakri, líder do Go-
verno, e do secretário de Administração e 
da Previdência, Marcel Micheletto.

ORÇAMENTO DE 2021 PREVÊ QUEDA
DE R$ 1,7 BILHÃO NAS RECEITAS DO ESTADO

GUTO SILVA - Secretário Chefe da Casa Civil do Governo do Paraná, recebeu a peça orçamentá-
ria para 2021 das mãos do Deputado Ademar Traiano, presidente da Alep-Paraná

RESUMO DA NOTÍCIA:
O texto da Lei Orçamentária Anual (LOA) foi entregue dia 29 de se-
tembro na Assembleia Legislativa. O primeiro orçamento do Estado 
depois da Covid-19 reflete os problemas econômicos decorrentes da 
pandemia e da interrupção das atividades nas contas públicas

PARANÁ
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CASCAVEL
É A 10ª CIDADE DO BRASIL EM CRIAÇÃO DE EMPREGOS

CASCAVEL - Uma cidade cada vez mais verticalizada que oferecenuma gama de oportunidades 
de empregos, renda e qualidade de vida, graças sobretudo ao agronegócio

CASCAVEL - com uma excelente classificação a nível nacional na geração de empregos e rendas com oportunidades para vártias atividades

PANTANAL - suas belezas e riquezas naturais que se estende por milhares de quilômetros quadrados, corre sério risco e clama por socorro

O PANTANAL – maior planície úmida do 
mundo, que se estende pelos Estados do Mato 
Grosso e do Mato Grosso do Sul – apresentou 
a sétima alta mensal consecutiva e bateu o re-
corde do registro histórico para setembro, com 
8.106 focos de calor, alta de 180% em relação 
ao mesmo mês do ano anterior, que teve 2.887 
focos. Somente no dia 30, os satélites capta-
ram 682 focos ativos. Em apenas nove meses, 
o bioma também bateu o recorde anual.
De acordo com dados do Programa Quei-
madas, do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe), entre 1º de janeiro e 30 de 
setembro, o total de pontos de fogo no Pan-
tanal – 18.259 – já supera em 82% o total de 
queimadas observado ao longo de todo o ano 
passado no bioma (10.025). E é o maior valor 
observado para o período de um ano desde o 
início dos registros do Inpe, em 1998. O maior 
valor até então era o de 2005, com 12.536 
focos para 12 meses.
Em área, as queimadas já consumiram neste 
ano cerca de 23% do bioma, segundo estima-

tivas do Laboratório de Aplicações de Satélites 
Ambientais (Lasa), da UFRJ, compiladas até 
27 de setembro. O cálculo aponta que o fogo 
atingiu até domingo dia 04,  34.610 km².
O Instituto Centro de Vida (ICV), organização 
sediada em Mato Grosso e que tem acom-
panhado de perto as queimadas no bioma, 
relatou no início da semana que mesmo as 
primeiras chuvas de setembro ainda não foram 
capazes de controlar o alastramento dos incên-
dios no Estado.
Segundo o ICV, o fogo segue avançando pelo 
Parque Estadual Encontro das Águas, maior 
reduto de onças pintadas do mundo e que já 
teve 93% de sua área atingida. Outra unidade 
de conservação afetada foi a Estação Ecológica 
Taiamã, com 27% da área queimada.
Recentemente, O Estadão discutiu as solu-
ções para o Pantanal em live no Facebook. 
Foram entrevistadas Cátia Nunes da Cunha, 
doutora em Ecologia e Recursos Naturais e 
professora da Universidade Federal do Mato 
Grosso (UFMT), e Michelle Gahyva, gestora da 

Pousada Rio Claro, um dos estabelecimentos 
turísticos que vem contribuindo com o gover-
no estadual no combate aos incêndio.

FOGO NA AMAZÔNIA
Na Amazônia, foram 32.017 focos, alta de 
60,6% em relação ao mesmo mês do ano 
passado, que teve 19.925 focos em setembro. 
É o maior valor desde 2017 para este mês no 
bioma.
Em agosto, tinha ocorrido uma leve queda 
dos focos na Amazônia em comparação com 
os números do mesmo mês no ano passado 
(29.307 ante 30.900). As queimas em agosto 
do ano passado eram as piores desde 2010 
e deram início às críticas estrangeiras sobre a 
falta de atenção do governo federal à região. 
Foi também quando ocorreu o chamado “Dia 
do Fogo”, em que proprietários de terra do 
Pará, de modo coordenado, colocaram fogo 
em várias regiões simultaneamente, segundo 
as investigações.
A queda registrada neste ano, porém, pode 
estar subestimada. O Inpe informou que os 
valores estão menores em razão de uma “in-
disponibilidade global de dados” na segunda 
quinzena de agosto do sensor de um dos saté-
lites da Nasa usados para medir as queimadas. 
Com isso, a expectativa é que o total de focos 
de calor na Amazônia tenha sido maior que 
o registrado em agosto, mas as informações 
ainda não foram atualizadas.

RESUMO DA NOTÍCIA:
Ao contrário do discurso recente do governo Bolsonaro minimizando o 
número de queimadas no Brasil, os dois biomas mais preservados do 
País fecharam o mês de setembro com altas expressivas, como o Pan-
tanal, que sofreu até agora as maiores agressões da sua existência.

Números do Novo Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados), órgão vincu-
lado ao Ministério da Economia, mostram que 
Cascavel é a 10ª cidade brasileira que mais 
gerou empregos de janeiro a agosto, entre os 
100 maiores municípios do País. Nesse perío-
do, Cascavel apresentou saldo positivo ao criar 
228 empregos formais – com carteira assinada. 
Quando os números são trazidos para o Paraná, 
numa comparação entre as 10 maiores cidades 
do Estado, Cascavel ocupa a segunda coloca-
ção, atrás apenas de Ponta Grossa.
Especialistas apontam que, os números do Ca-
ged destacamque Cascavel se preparou para a 
pós-pandemia e a retomada dos empregos é 
reflexo de um trabalho conjunto entre o poder 
público, empresários e o setor produtivo. 
Cascavel é uma das primeiras cidades do Paraná 
a planejar os incentivos e as ações necessárias 
para que a população sofresse o mínimo possí-
vel com a perda de empregos. Mostra também 
que foram feitas estratégia para criação de no-
vos empregos, aumento da renda e abertura de 
novas empresas, através da ampliação do pró-
prio sistema como do Empresa Fácil e outros 
serviços, avaliam.

CONTRATAÇÕES
De janeiro a agosto, mesmo com a pandemia 
do novo coronavírus que trouxe restrições à 
economia, Cascavel contratou mais do que 
demitiu. Foram 32.745 contratações e 32.517 
desligamentos, o que gerou um saldo positivo 
de 228 postos de trabalhos criados no período, 
uma variação positiva de 0,24%. Desde o início 
da pandemia, entidades que representam a so-
ciedade civil organizada e o poder público em 
Cascavel se uniram para que o impacto negati-
vo do novo coronavírus fosse o menor possível. 
Essa união de esforços e que resultou em várias 
ações efetivas fez com que o Município conse-
guisse manter o saldo positivo.

A capital paranaense fechou 16.057 postos de 
trabalho no mesmo período. Londrina encerrou 
4.161 vagas e Maringá 3.709. Proporcionalmen-
te, Foz do Iguaçu foi a cidade com maior que-
da do emprego ao fechar 6.604 postos, o que 
representa uma variação negativa de 11,01%. 
Entre as dez maiores cidades do Paraná, Ponta 
Grossa aparece no topo da geração de empre-
gos, com a criação de 2.309 vagas.

OPORTUNIDADES
A evolução do emprego em Cascavel nos oito 
primeiros meses do ano supera, proporcional-
mente, os números do Paraná e do Brasil, que 
tiveram saldos negativos.

No Estado, foram fechados 16.843 postos de 
trabalho, ou variação de -0,63%. Já o Brasil fe-
chou 849.387 vagas, uma variação de -2,19. 
A geração de empregos em Cascavel vai na 
contramão da crise. Enquanto muitas cidades 
encontram dificuldades para contratar e abrir 
novas vagas, em Cascavel, a Agência do Traba-
lhador está com mais de 600 oportunidades 
à espera de candidatos, principalmente do 
sexo masculino. São vagas em diversas áreas. 
A Agência dispõe de um setor de captação de 
vagas e também faz visitas às empresas para 
buscar vagas abertas e disponibilizá-las para os 
trabalhadores.

ECONOMIA
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O Pantanal se estende por diversos países 
da América Latina, entre eles Brasil, Bolívia 
e Paraguai, ocupando uma área total de 210 
mil km². Com a maior parte no território na-
cional (cerca de 70%), o bioma está presente 
nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul. Considerado como um elo de ligação 
entre as duas maiores bacias da América do 
Sul (do Prata e da Amazônia), a região pan-
taneira tem a importante função de corredor 
biogeográfico, permitindo assim a dispersão 
e a troca de espécies de fauna e flora entre os 
lugares. Por esse e por outros motivos, gran-
de parte do Pantanal (e da Bacia Hidrográfica 
do Prata) é considerada Patrimônio Natural 
da Humanidade pela Unesco, além de estar 
presente na Constituição Brasileira como Pa-
trimônio Nacional.
Mesmo não possuindo um número muito 
grande de espécies endêmicas (exclusivas), o 
bioma tem qualidades de uma “ecorregião”, 
ou seja, possui características específicas por 
englobar diversos outros biomas, como o 
Cerrado (leste, norte e sul), o Chaco (sudoes-

te), a Amazônia (norte), a Mata Atlântica (sul) 
e o Bosque Seco Chiquitano (nordeste). Essas 
peculiaridades, somadas ao regime de cheias 
e secas, faz com que o Pantanal possua uma 
variabilidade muito grande de espécies. Em 
relação ao clima, a região possui temperatu-
ras quentes e úmidas no verão (média de 32 
graus) e frias e secas no inverno (em torno de 
21 graus). Já a umidade varia de acordo com 
os meses do ano, sendo, de junho a outubro, 
a época de secas e, de novembro a maio, a 
época das cheias. Desta forma, sua precipi-
tação anual gira em torno de 1.000 e 1.400 
milímetros.

PANTANAL FLORESTAL
O Pantanal possui uma vegetação muito rica, 
com cerca de 1.650 espécies de árvores e 
arbustos. Por ter a mistura de vários biomas, 
sua paisagem varia de acordo com a estação 
e/ou local. Por exemplo, nos períodos de 
seca, os campos pantaneiros são predomi-
nantemente cobertos por gramíneas e vege-
tações típicas do cerrado. Já nos pontos mais 

altos, como picos e morros, há o predomínio 
da flora típica da caatinga, com barrigudas, 
gravatás e mandacarus, além da ocorrência 
da vitória régia, planta típica da Amazônia. 
Nas partes alagadas, as vegetações flutuan-
tes, como aguapé e a salvinia, são predomi-
nantes. Essas, quando carregadas pelos rios, 
formam ilhas verdes, chamadas de camalo-
tes. Outra flora existente é a de mata densa e 
sombria, normalmente encontrada em volta 
das margens mais elevadas dos rios.
Entre as plantas mais famosas do Pantanal 
está o Carandá (Copernicia australis), planta 
da família das arecáceas, de rápida germi-
nação e abundante na forma silvestre, prin-
cipalmente por ser muito resistente ao frio. 
Podendo chegar aos 20 metros de altura e 
40 centímetros de diâmetro, seu tronco é 
muito utilizado na indústria madeireira para 
construção de postes para linhas telefônicas 
e elétricas.

PANTANAL ANIMAL
Assim como a flora, a diversidade da fauna 
pantaneira também é muito grande, sendo, 
inclusive, considerada umas das mais ricas do 
planeta. São cerca de 656 espécies de aves 
(no Brasil inteiro estão catalogadas cerca de 
1.800), 1.132 de borboletas, 122 de mamífe-
ros, 263 espécies de peixes e 93 de répteis.

PANTANAL SOCIAL E ECONÔMICO
Com uma população aproximada de 1,1 mi-
lhão de pessoas, o Pantanal apresenta uma 
distribuição geográfica muito desigual, com 
cidades variando de 12 mil habitantes, como 
Porto Murtinho (MS), até 500 mil habitantes, 
como Cuiabá (MT). Entre as atividades eco-
nômicas desenvolvidas por essa população, 
destaca-se a pesca, que tem ligação direta 
com o turismo e com a sobrevivência da área. 
Esse tipo de estímulo econômico é o maior 
gerador de renda dos residentes da região, 
dividido em três categorias: a pesca de sub-
sistência, que é fonte de alimento das popu-
lações ribeirinhas;
A pesca profissional, cuja função é gerar ren-
da aos pescadores, principalmente, na venda 
de espécies nobres, como pintado, dourado 
e pacu; e a pesca esportiva, maior atrativo 
turístico do Pantanal, que recebe, em média, 
450 mil pescadores de fora por ano.
Outra atividade é a pecuária, que expandiu-se 
no final do século XIX. Em sua maioria, é fei-
ta de maneira extensiva, ou seja, de maneira 
livre, sem cuidado de manejo. Estes animais 
(calcula-se que existam cerca de 3,2 milhões 
de cabeças na área pantaneira) dependem do 
período de cheia e seca para serem criados, 
já que, quando há o alagamento das partes 
baixas, os animais têm que ser levados aos 
locais mais altos para se alimentar e procriar.
Outras atividades econômicas são a mine-
ração e a siderurgia. Expandidas, principal-
mente, na bacia do Alto Rio Paraguai, estas 
formas de arrecadação de verbas têm uma 
importante função no crescimento não só da 
economia regional, mas também do resto do 
Brasil. Entre os principais minérios retirados 
destacam-se o manganês, o ferro, o calcário, 
o ouro e o diamante, encontrados nos com-
plexos minerais de Maciços do Urucum e de 
Cuiabá-Cáceres.

DEGRADAÇÃO DO PANTANAL
Assim como todos os outros biomas já vistos, 
o Pantanal também sofre com problemas 
ambientais de degradação. Um dos proces-
sos mais acelerados de destruição está ligado 

NATUREZA

a uma grande fonte de renda da região e do 
País como um todo: o gasoduto Brasil-Bolívia. 
A grande necessidade de carvão vegetal para 
abastecimento dos fornos desses gasodutos 
faz com que a taxa de desmatamento cresça 
de forma impressionante.
As queimadas são outro problema da região 
pantaneira. Além de destruirem o solo, que 
perde todos os nutrientes, atingem a própria 
população, que fica contaminada pela fuma-
ça, lotando os postos de saúde com proble-
mas pulmonares, e também os pássaros, que 
acabam se afastando, também por causa da 
fumaça.
Um terceiro problema é a exploração inces-
sante de algumas espécies de animais e de 
plantas nativas do bioma, que causa a extin-
ção das mesmas. Além disso, há o comércio 
ilegal de madeira, que destrói e acaba com as 
árvores do território.

O QUARTO PROBLEMA VEM DO MAR 
O tráfico, a caça e a venda de peixes, chama-
dos de sobrepesca, acabam com esses ani-
mais, o que influencia diretamente na cadeia 
alimentar da região, já que muitos outros 
bichos, inclusive terrestres e voadores, se ali-
mentam da fauna aquática. Outro problema 
é o assoreamento dos rios, decorrente da pe-
cuária no planalto, fazendo com que diversos 
sedimentos rolem terreno abaixo até che-
garam aos leitos de água. O sexto problema 
está ligado às atividades mineradoras, que 
acabam contaminando os lençóis freáticos.

CURIOSIDADES
• A maior cobra do Pantanal, a sucuri amarela 
mede até 4,5 metros e se alimenta de peixes, 
aves e pequenos mamíferos.
• O tuiuiú, ave-símbolo do Pantanal, tem 
mais de 2 metros de envergadura com as asas 
abertas. 
• Com 1,5 metro de comprimento e 120 qui-
los, o jaú (bagre gigante) é o maior peixe do 
Pantanal.
• As cheias anuais dos rios da região atingem 
cerca de 80% do Pantanal e transformam a 
região em um impressionante lençol d’água, 

afastando parte da população rural que migra 
temporariamente para as cidades ou vilas.
• O Pantanal brasileiro possui 144.294 km2 
de planície alagável, 61,9% dos quais se en-
contram em Mato Grosso do Sul e 38,1% em 
Mato Grosso.
• O Pantanal atrai cerca de 700 mil turistas 
por ano, 65% dos quais são pescadores. 
• Os 210 mil quilômetros quadrados do Pan-
tanal equivalem à soma das áreas de quatro 
países europeus – Bélgica, Suíça, Portugal e 
Holanda.
• A onça pintada do Pantanal chega a pesar 
150 quilos, alimentando-se de, aproximada-
mente, 85 espécies de animais que vivem na 
região.
• O bioma do Pantanal foi reconhecido em 
2000 como Reserva da Biosfera. Essas reser-
vas, declaradas pela Unesco, são instrumen-
tos de gestão e manejo sustentável integra-
dos que permanecem sob a jurisdição dos 
países nos quais estão localizadas.
• O reduzido desnível da região produz a 
inundação periódica do Pantanal. Além dis-
so, o relevo faz com que o Rio Paraguai flua 
bem devagar. Uma canoa à deriva no rio de-
moraria cerca de seis meses para atravessar 
o Pantanal.
• A cada 24 horas, cerca de 178 bilhões de 
litros de água entram na planície pantaneira.
• Existem mais espécies de aves no Pantanal 
(656 espécies) do que na América do Norte 
(cerca de 500) e mais espécies de peixes do 
que na Europa (263 no Pantanal contra apro-
ximadamente 200 em rios europeus).
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RESUMO DA NOTÍCIA:
Considerado como a maior planície alagada do mundo, o
bioma tem importante função de corredor biogeográfico
entre duas maiores bacias da América do Sul
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A plateia é global. É uma rara oportunida-
de para que chefes de estado, democráti-
cos ou não, façam a sua aparição triunfal. É 
uma oportunidade que ocorre somente uma 
vez por ano. A mídia se divide entre os que 
atacam o discurso do presidente e os que 
elogiam. Há uma enxurrada de análises em 
todas as plataformas. Afinal, dizem alguns 
críticos, ele é um militar que apoiou o golpe 
de 1964. As grandes potências reafirmam 
sua hegemonia e compromissos com a paz, 
crescimento econômico e ajuda aos parcei-
ros fiéis. Os pequenos países fazem críticas 
às potências e denunciam o que entendem 
ser uma ameaça à segurança de todos. Há 
um protocolo que ninguém deve falar mais 
do que 15 minutos para expor sua mensa-
gem. A ONU garante que todos os chefes de 
estado entrem e saiam dos Estados Unidos, 
sem nenhum constrangimento. Mesmo os 
acusados de ditadura, violação dos direitos 
humanos, corruptos, traficantes, mandantes 
de assassinatos de opositores políticos. Nin-
guém tem nada a temer, há uma inviolabili-
dade garantida na carta da ONU. Por isso os 
desafetos aproveitam a abertura da Assem-
bleia Geral para discursar e defender o que 
bem entendem. É verdade que nem todos os 
representantes dos membros precisem ficar 
no plenário. 
Em sinal de protesto podem se levantar e sair. 
Isto também dá destaque na mídia mundial, 
com direito a imagem e reportagens. 
A tradição da Organização das Nações Uni-

Militar discursa na Onu
das é que os discursos na Assembleia Geral 
sejam feitos pelos ministros das relações 
exteriores dos países. Os chanceleres como 
dizemos aqui. São homens de longa carreira 
diplomática, conhecedores dos bastidores da 
política internacional e fiéis intérpretes das 
mensagens do governo que representam. En-
quanto a tradição durou, os discursos eram 
duros, técnicos, burocráticos e o público em 
geral não dava muita atenção a eles. O conte-
údo sofria a análise técnica dos especialistas 
que passavam para os jornalistas credencia-
dos. Estes por sua vez se esforçavam para 
encontrar notícias que chamassem a atenção 
do público em geral. Afinal a ONU é um local 
onde se discute o futuro do mundo, a sobre-
vivência da humanidade e do meio ambiente, 
enfim os temas que afetam a todos em todos 
os continentes. E na Assembleia Geral cada 
país tem um voto. Nenhum tem o direito a 
veto, privilégio de cinco potências que se 
encastelam no Conselho de Segurança. Os 
demais membros do conselho não têm esse 
direito. Há inúmeros países que anseiam em 
fazer parte dos membros permanentes pelos  
mais diferentes motivos, até mesmo histórico 
e tradicional como o Brasil. 
Os políticos descobrem a tribuna da ONU. E 
nunca mais abrem mão dele. Em plena guer-
ra fria, americanos e soviéticos ameaçam-se 

mutuamente em cada abertura da Assem-
bleia Geral. E o presidente do Brasil também. 
O ministro das relações exteriores perde o 
lugar para o presidente da república. Agora 
é ele que usa o tempo e a tribuna para não 
só defender o seu  governo, como para criti-
car as grandes potências. Para surpresa geral 
pede um mundo novo e que é necessário ca-
minhar para a implantação de uma interde-
pendência verdadeiramente solidária entre 
América Latina, África e Ásia. Fica claro no 
discurso presidencial que ele fala muito mais 
para o público do seu próprio país do que 
para a comunidade global. Afinal a impren-
sa internacional diz que a democracia corre 
risco no Brasil, há uma ameaça de um novo 
golpe militar para sufocar a oposição e os que 
desejam a democracia. A violação dos direi-
tos humanos é outro tema sensível, apesar 
das negativas do governo. O general João Fi-
gueiredo inaugura a presença de presidentes 
brasileiros na tribuna da ONU em  1982. Úl-
timo mandatário da ditadura militar, ele foca 
sua fala em temas gerais e internacionais e 
não toca na política interna nem nas amea-
ças ao regime democrático. 

HERÓDOTO BARBEIRO é âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma. 

Quando você conversa com uma mulher 
com uma história de vida e superação como 
da Simone Sarolli Preisner Braga Côrtes, que 
muito jovem passou pelo câncer duas vezes 
e superou, não tem como não se emocionar. 
Ela descobriu pela primeira vez o câncer de 
mama, ainda quando era recém-casada com 
Luciano Braga Côrtes e logo após o nascimen-
to da sua primeira filha Bruna, com quase 
dois anos naquela época. Fazendo o autoexa-
me, detectou um nódulo.

Naquela época ainda não se fala-
va muito abertamente sobre essa 
doença. Simone então procurou 
por especialistas e com o diag-
nóstico precoce, conseguiu fazer 
todos os tratamentos, passando 
pelos procedimentos e cirurgias 
necessárias. Após cinco anos e 
com uma fé inabalável, Simone 
engravidou da segunda filha Lau-
ra, o que segundo os médicos era 
praticamente impossível de acon-
tecer. 
Quando Laura tinha seis anos, 
veio a segunda provação: o cân-
cer voltou. Simone, que é forma-
da em Odontologia e pós-gra-
duada na Health Science Center, 
em San Antonio no Texas, atuou 
na profissão durante 15 anos, e 
ao mesmo tempo era voluntária 
atendendo crianças carentes da 
Creche Ramiro de Siqueira. Foi 
quando decidiu se afastar de sua 
profissão, para cuidar e se dedi-
car a sua saúde. Mais uma fase 
difícil na vida de Simone, mas 
com força interior, amor pela vida 
e apoio da família, venceu mais 
uma vez a doença. 
Depois de tudo o que Simone 

passou, ela entendeu o seu propósito de 
vida: a sua história de superação, fé e deter-
minação poderia fazer a diferença na vida de 
outras pessoas. Então em 2012 iniciou uma 
campanha para alertar sobre a importância 
do diagnóstico precoce do câncer de mama, 
tendo o apoio de muitos amigos, empresas, 
mídias e conseguiu a adesão de muitos vo-
luntários para essa Campanha que se iniciava 
com o nome de “Movimento Cascavel Rosa”, 

na luta contra o Câncer, o expandindo para 
toda a região Oeste do Paraná.
 Foi convidada para participar da FEMAMA 
(Federação Brasileira de Instituições Filantró-
picas de Apoio a Saúde da Mama), e no ano 
de 2016, seu trabalho e o de toda a equipe foi 
selecionado entre as 58 Instituições do Bra-
sil, para participar do Congresso Mundial de 
Câncer em Paris. Simone hoje atua como pa-
lestrante e já participou de vários Congressos 
de Combate ao Câncer, levando o nome de 
Cascavel para mais de 12 capitais no Brasil.
Simone já recebeu vários reconhecimentos 
por seu trabalho na conscientização de Com-
bate ao Câncer: no ano de 2011 recebeu o 
Prêmio Mulheres que Fazem a Diferença, 
pela TV Tarobá; Em 2017, recebeu o Título 
de Honra ao Mérito, pela Câmara dos Ve-
readores de Cascavel; e em 2018, recebeu o 
Prêmio Mulher 5 Estrelas, pelo seu trabalho 
em Ações Sociais, pela Câmara da Mulher 
Empreendedoras e Gestora de Negócios de 
Cascavel. 
O trabalho continua, e como a própria Simo-
ne diz, “Sempre trabalhei em equipe, com o 
apoio das voluntárias, pois sem elas nada dis-
so seria possível. O trabalho voluntário que 
fazemos é por amor, para mim é gratificante 
e é uma forma de poder retribuir todas as 
graças que recebi”. 
Atualmente está dedicada ao seu Projeto 
Amor em Fios, que fundou há quatro anos, 
que tem por objetivo o banco de perucas e 
lenços para mulheres. E o Projeto Amor em 
Fios Kids, que leva perucas de crochê e tricô 
para crianças em tratamento de câncer. Com 
o trabalho das voluntárias credenciadas, esse 
sonho se tornou uma esperança para levar 
amor em forma de fios para todo o Brasil.

SIMONE SAROLLI PREISNER BRAGA CORTÊS
“Depois de tudo o que passou, ela entendeu o seu propósito de vida”

CAFÉ &
ELAS

Julia Inomata
juliainomata@hotmail.com

Empresária Destaque!

Julia e Julia Modas
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Cristina Lira
crislira80@gmail.com
www.cristinalira.com

cristinaliraturismo

Blog Turismo por Cristina Lira

TURISMO &
DESTAQUESDESTAQUES

VILA GALÉ 
INICIA EM OUTUBRO A CONSTRUÇÃO 
DE NOVO RESORT EM ALAGOAS

A NOVA UNIDADE REPRESENTA UM INVESTIMENTO DE R$150 MILHÕES

A rede Vila Galé vai começar a construir mais 
uma unidade hoteleira no Brasil já em outu-
bro. Trata-se do Vila Galé Alagoas, no Estado 
brasileiro de Alagoas.
Localizado na Praia de Carro Quebrado, no 
município de Barra de Santo António, será um 
resort all inclusive, com 518 quartos, piscinas 
para adultos e crianças e um parque aquático 
para crianças, seis restaurantes, spa Satsanga 
e salão de eventos para 1.500 pessoas e oito 
salas de reuniões.
Este projeto representa um investimento de 
150 milhões de reais e vai gerar cerca de 400 
empregos diretos. A abertura está prevista 
para final de 2022.
Atualmente, o grupo hoteleiro português 
conta com dez unidades no Brasil, das quais 
cinco são resorts - Vila Galé Marés (Bahia), 

Vila Galé Cumbuco (Ceará), Vila Galé Touros 
(Rio Grande do Norte), Vila Galé Eco Resort 
do Cabo (Pernambuco) e Vila Galé Eco Resort 
Angra (Rio de Janeiro) - um condomínio de 
aluguel por temporada, VG Sun Cumbuco by 
Vila Galé (Ceará), e quatro são hotéis de cida-
de em Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro e, 
mais recentemente, em São Paulo. Os hotéis 
de cidade reúnem condições para lazer e, no 
caso de Fortaleza, trata-se de um verdadeiro 
resort urbano.
Em agosto, a rede inaugurou o Vila Galé 
Paulista, na rua Bela Cintra e muito próximo 
da emblemática Avenida Paulista, com 108 
quartos, pizzaria Massa Fina, cafetaria Vila 
Galé Café, piscina exterior, sauna, academia 
e biblioteca.

SOBRE O GRUPO VILA GALÉ
Vila Galé é responsável pela gestão de 37 uni-
dades, sendo 27 em Portugal e dez no Bra-
sil (Angra dos Reis/RJ, Rio de Janeiro/RJ, São 
Paulo/SP, Guarajuba/BA, Salvador/BA, Cabo 
do Santo Agostinho/PE, Touros/RN, Fortale-
za/CE e duas em Cumbuco/CE). Atualmente 
com cerca de 3.200 funcionários, o Grupo 
detém a maior rede de resorts do país. Em 
2019, o Grupo teve faturamento de € 197 mi-
lhões de euros, considerando todas as unida-
des hoteleiras no mundo. Saiba mais sobre os 
hotéis Vila Galé no Brasil e Portugal em www.
vilagale.com.

J A Z Z  A O  V I V O  N O
B O U R B O N  C A T A R A T A S
D O  I G U A Ç U .
Todas as sextas feiras uma noite
agradável para hóspedes e moradores
da cidade.

C A R D Á P I O  E S P E C I A L  D E  D R I N K S
E  P E T I S C O S  -  D A S  2 0 H  À S  2 3 H

AV. DAS CATARATAS, KM 2,5
FOZ DO IGUAÇU - PR
RESERVAS.CATARATAS@BOURBON.COM.BR

BOURBON.COM.BR

F A Ç A  S U A  R E S E R V A  |   ( 4 5 )  3 5 2 1 - 3 9 0 0  

* N Ã O  S E R Á  C O B R A D O  C O U V E R T  A R T Í S T I C O ,  S O M E N T E  O  Q U E  F O R  C O N S U M I D O .  R E S E R VA S  M E D I A N T E  D I S P O N I B I L I D A D E .
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A nova lei que entrou em vigor no mês 
passado está causando muita discussão 
entre os empresários, seja por conta das 
altas multas previstas em caso de descum-
primento (até R$ 50.000.000,00 por infra-
ção), seja porque as empresas ainda não se 
adequaram às exigências lá previstas.
A Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD 
(Lei 13.709/18) veio para proteger e dar 
transparência aos titulares de dados pes-
soais acerca do que é feito nas empresas, 
nos tribunais, nas prefeituras, etc., com os 
seus dados. Por exemplo, nome, RG, email, 
placa de carro, filiação, nacionalidade, es-
tado civil, dentre outros.

PROTEÇÃO DE DADOS: 
A sua empresa está preparada?

DIREITOS &

Lilliana Bortolini Ramos
OAB-PR 21.943
lilliana.bortolini@gmail.com
@lilliana.bortolini
WhatsApp: (41) 99228-4899

DEVERES

A lei não proíbe que as empresas utilizem 
os dados pessoais dos seus colaboradores, 
clientes, pacientes, fornecedores e ter-
ceiros, desde que tal necessidade esteja 
enquadrada em 1 das 10 bases legais pre-
vistas na LGPD e que todo o ciclo de vida 
do dado pessoal (coleta / finalidade / ar-
mazenamento / compartilhamento interno 
e externo / descarte) e os princípios sejam 
observados.
Para que as empresas não sejam multadas 
nem processadas judicialmente, devem 
começar a sua adequação fazendo um 
mapeamento de por onde todos os dados 
pessoais transitam, dado por dado, setor 

por setor. Após isso, devem ser revistos e 
aditivados os contratos de trabalho, com 
clientes e fornecedores, bem como os for-
mulários, sites, políticas de privacidade, 
de cookies, de armazenamento e descarte 
de documentos físicos e virtuais, regras de 
compliance e treinamento de toda a equi-
pe.
A privacidade de dados tem que estar no 
DNA das empresas a partir de agora, en-
tão, quem ainda não começou a se ade-
quar, comece antes que seja tarde!
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Av. das Cataratas, 6.845  •  Foz do Iguaçu - PR  •  +55 45 3521 3414  •  iguassufallsgolfclub.com.br

Patrocínio: Apoio:

COPA

PROGRAMA:
Saídas espaçadas entre 12h e as 13h
Utilizando os tees do buraco 01 e buraco 10.

12h00-13h00 | Saídas por horário | Tee 01&10
18h00-19h00 | Jantar Buffet
19h00-19h30 | Premiação

ESTAMOS DE VOLTA

31 DE OUTUBRO
TORNEIO IGUASSU GOLF TOUR 2020

• HOSPEDAGEM DE CRIANÇAS E JANTAR NO DIA DA PREMIAÇÃO:
   - “GRÁTIS” para até 06 anos ficando no mesmo apto dos pais.
   - De 06 a 12 anos no mesmo apto dos pais, pagam 50% da diária com direito a café da manhã.
• JANTAR PARA ACOMPANHANTES: custo de R$ 60,00 (por pessoa)

RESERVAS: Miguel Palhota / miguel.palhota@iguassufallsgolfclub.com.br

Pague em até 3x sem juros no cartão - Valores válido até o dia 23/10/2020

Por conta da pandemia de Covid-19, este torneio contará com saídas espaçadas, 
distanciamento durante premiação e o jantar. 

Golfe & Família

Promoção imperdível!

PREMIAÇÕES
1º & 2º Lugar por categoria (Net)
1º Geral (Gross)
Nearest to the Pin
Longest Drive

INSCRIÇÕES
Sócios R$ 200,00
Convidados R$ 250,00
Juvenil: R$ 150,00 (Até 18 anos)
Carts: R$ 120,00 

APROVEITE O FERIADO HOSPEDE-SE NO MARAVILHOSO

Desconto de 30%

na Diária

Wish Resort Golf Convention

CURTA ESTE FERIADO
COM A FAMÍLIA!
Aproveite o desconto e
reserve de 2 a 3 noites.

SGL: De R$ 880,00 - Por R$ 616,00 (diária)

DBL: De R$ 1024,29 - Por R$ 717,00  (diária) 

TPL: De R$ 1185,71 - Por R$ 830,00 (diária)
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