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RECURSOS DA ITAIPU

PARA DUPLICAÇÃO DE 
TRECHO PERIGOSO DA 
BR-277, EM CASCAVEL

O primeiro benefício virá já no início, com a ge-
ração de 250 empregos diretos durante os 14 
meses que a obra vai durar. Quando concluída, 
a duplicação vai garantir mais segurança para 
os motoristas dos cerca de 5 mil veículos, em 
média, que passam diariamente pelo trecho.
Embora esses 5,8 km sejam considerados se-
guros pela Polícia Rodoviária Federal, o intenso 
fluxo de veículos foi responsável, em 2020, por 
nove acidentes, que provocaram uma morte e 
ferimentos graves em quatro pessoas.
Por ali passa grande parte da produção agrícola 
e do agronegócio da região Oeste, cujo princi-
pal destino é o Porto de Paranaguá, seja pela 
própria rodovia ou pela Ferroeste. Aos veículos 
pesados, juntam-se carros e ônibus tanto na 
movimentação regional como no tráfego entre 
o Oeste do Estado e a capital paranaense.
Para o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general 
Joaquim Silva e Luna, o investimento na rodovia 
está dentro do programa de obras destinadas 
a deixar condições para um futuro melhor aos 
paranaenses, principalmente na área de in-
fluência da usina, que abrange todos os municí-
pios do Oeste paranaense.
“Isso é possível porque adotamos uma políti-
ca séria, de muita austeridade, economizando 

onde é possível para empregar recursos onde 
eles são mais necessários para garantir que a 
logística crie novas condições para melhorar a 
economia e, por consequência, a vida de nossa 
gente”, afirmou.

Silva e Luna se refere aos benefícios que a du-
plicação trará para as empresas do Oeste do 
Paraná, que serão beneficiadas com a redução 
do custo de transporte e mais celeridade para o 
escoamento das cargas. Cerca de 25% dos veí-
culos que utilizam o trecho são caminhões.
No período de colheita, aproximadamente 200 
caminhões por dia passam pelo trajeto para 
acessar a Cooperativa Central Cotriguaçu, que 
atende cooperativas de municípios do Oes-
te. No ano passado, a Central recebeu 28.985 
caminhões carregados de grãos e carne, para 
transbordo à Ferroeste e alguns de redistribui-
ção.
A obra financiada pela Itaipu Binacional tam-
bém vai contribuir para o fortalecimento de um 
dos principais eventos do agronegócio da Amé-
rica Latina, o Show Rural Coopavel, realizado 
anualmente no Parque Tecnológico Coopavel. 
Nos cinco dias de programação, cerca de 15 mil 
veículos transitam do km 576 (trevo de acesso 

ao Terminal Ferroeste) ao km 580, com destino 
ao evento, cujo principal acesso compreende 
justamente o trecho a ser duplicado.
Às margens da BR-277 também estão instaladas 
dezenas de empresas, inclusive indústrias, que 
serão beneficiadas. O projeto prevê, de acordo 
com o edital, além da duplicação integral das 
duas pistas, 1,56 quilômetro de marginal e dois 
viadutos para facilitar o acesso à PR-180 (di-
reção ao distrito de Juvinópolis e Boa Vista da 
Aparecida) e à Ferroeste.

O INVESTIMENTO
A Itaipu irá repassar à Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Logística, responsável pela 
aplicação dos recursos, o financiamento má-
ximo previsto em edital do Departamento 
de Estradas de Rodagem, já publicado: de R$ 
64.599.827,93.
Segundo o diretor-geral brasileiro da usina, Itai-
pu vai acompanhar o passo a passo das obras, 
para que os prazos estabelecidos nos contratos 
sejam cumpridos de acordo com especificações 
técnicas e qualidade dos serviços. “É entregar o 
que foi prometido, respeitando prazos e melho-
rando a vida da nossa gente”, concluiu.

RESUMO DA NOTÍCIA:
Um dos trechos mais movimentados e perigosos da BR-277, 
os 5,8 quilômetros entre o posto da Polícia Rodoviária Fede-
ral e o Terminal da Ferroeste, em Cascavel, vai ser duplica-
do, com financiamento da Itaipu Binacional.

(Foto: DER-PR) (Assessoria)

O presidente da República Jair Messias Bolso-
naro esteve em Cascavel para entregar oficial-
mente a Cascavel e ao Paraná o Centro Nacional 
de Treinamento de Atletismo (CNTA), um dos 
complexos de competição esportiva mais bem 
aparelhados do país e o melhor da região Sul. A 
obra tem o DNA do deputado federal Evandro 
Roman, que acreditou no projeto e lutou pela 
sua implantação desde 2012, quando ainda era 
secretário de Esporte e Turismo do Paraná. “Ini-
ciamos essa conquista em 2022 quando eu ain-
da era secretário de Estado do Esporte e Turis-
mo do Paraná. Vencemos a disputa com outras 
importantes cidades do país e vencemos. Hoje 
essa obra é uma realidade que orgulha Cascavel 

CASCAVEL
PRESIDENTE BOLSONARO INAUGURAÇÃO CENTRO DE 

ATLETISMO A CONVITE DO DEPUTADO EVANDRO ROMAN

e o estado do Paraná”, disse Roman. 
O Centro Nacional de Atletismo foi destinado 
a Cascavel pelo Governo Federal em dezem-
bro de 2012, quando o Ministério do Esporte 
entendeu que o projeto de Cascavel, entregue 
pelo então secretário de Esporte e Turismo, 
Evandro Roman, era o melhor entre todos os 
apresentados. Com investimento próximo de 
R$ 40 milhões de reais, o Centro conta com pis-
ta para competições de atletismo com material 
importado da Alemanha, pista indoor para trei-
namento de atletas de alto rendimento, clínicas 
de fisioterapia, arquibancada para mil lugares, 
iluminação especial para competições noturnas 
e toda uma infraestrutura de alojamentos que 

RESUMO DA NOTÍCIA:
O Centro é um dos melhores do país e tem o DNA do Deputado Federal 
Evandro Roman que convidou o presidente para a inauguração 

CONVÊNIO Obra do Centro Nacional de Treinamento de Atletismo, em Cascavel, em 2018| Foto: Orlando Kissner/Arquivo ANPr

não encontra similar em outros centros no país. 
“Temos aqui o que há de melhor no mundo em 
atletismo e esse centro coloca Cascavel no ca-
lendário das grandes competições de atletismo 
nacionais e internacionais”, destaca Roman. 
Olimpíadas
Inicialmente a obra do Centro foi concebida 
para abrigar a preparação de atletas brasileiros 
para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, mas não 
ficou pronto. Passados cinco anos, o centro se 
tornará um polo de formação e treinamento 
de atletas do Paraná e de Cascavel para com-
petições de atletismo. Hoje, além de servir para 
competições de alto nível, o CNTA também será 
aberto à comunidade e poderá abrigar no futu-
ro um colégio militar – terreno para essa finali-
dade já está reservado anexo ao complexo. 
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BRASIL

Considerado um dos estados mais pro-
missores do país, Roraima vem se des-
tacando pela sua capacidade de atrair 
investimentos. A regularização fundiária 
com o repasse de terras do Governo Fe-
deral, os incentivos promovidos pelo Go-
verno do Estado e a abundante mão de 
obra qualificada vinda de instituições de 
ensino superior, são alguns dos atrativos.  
Segundo dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), Rorai-
ma está crescendo anualmente 7,65%. 
Comparado com estados do Norte como 

Os empresários do agronegócio, da indústria, pro-
fissionais liberais, cada vez mais buscam nas re-
giões mais distantes dos grandes centros, formas e 
maneiras para expandir suas atividades.
Aos que agem assim, saibam que o jovem Estado de 
Roraima, está com suas fronteiras e braços abertos 
como uma potencialidade em vários setores.
Mas é preciso correr, já que investidores estrangei-
ros, da mesma forma estão chegando para ocupar 
um espaço rico em todos os sentidos.

Rondônia e Amazonas e com do Sudes-
te como São Paulo - que cresceu 5,9% 
segundo última pesquisa da Fundação 
SEAD - Roraima já é considerado o maior 
PIB da região Norte e um dos maiores do 
Brasil.    
Para garantir os resultados positivos, o 
Governo do Estado adotou uma série de 
medidas para atrair investidores para as 
áreas primária, secundária e terciária.  
Além dos incentivos fiscais oferecidos 
por meio do Fundo de Desenvolvimento 
Industrial (FDI).  

Este é o panorama mais realista do potencial socioeconômico 
e do agronegócio que impulsiona o Estado de Roraima

À medida que os incentivos são efetiva-
dos, os resultados dos projetos acabam 
chamando a atenção de investidores 
estrangeiros, como China e Japão, e de 
outros estados brasileiros, como Mato 
Grosso, Minas Gerais e Paraná.  Além 
disso, produtos como arroz, couro, soja, 
madeira e água mineral são exportados 
para países como Rússia, Itália e Vene-
zuela. 
Outros fatores que contribuem direta-
mente para o crescimento econômico do 
Estado são os investimentos em infraes-
trutura por parte dos governos federal e 
estadual. A BR-174, principal rodovia que 
liga Roraima aos demais estados brasilei-
ros e à Venezuela está em obras de recu-
peração e as estradas vicinais estão rece-
bendo melhorias e muitas são asfaltadas 
pelo governo do Estado. 

BRASIL

Projetos de incentivo promo-
vidos pelo Governo do Estado 
atraem investidores

RORAIMA: CRESCE MAIS
QUE SÃO PAULO
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CASCAVEL - TOLEDO Duas Metrópoles  do Oeste 
vão pagar contas de algumas obras do governo

Vem aí, novos 
pedágios para 
os paranaenses

Vem aí, novos 
pedágios para 
os paranaenses

A Frente Parlamentar do pedágio, que une 
oposição e situação vai denunciar ao MP ir-
regularidades em novo contrato com conces-
sionárias proposto pelo governo federal. O 
atual contrato acaba em novembro de 2021.
Poucos são os temas que unem oposição e si-
tuação a atuarem contra o governo, um deles 
é o pedágio no Paraná. Considerado caro e 
abusivo pelos usuários, o pedágio no Paraná 
é algo que faz os deputados, que pretendem 
estender seus mandatos, se preocuparem 
com a opinião de seus eleitores.
Neste 2021 os holofotes sobre o pedágio se 
reacenderam diante de um novo modelo 
aqui no Paraná, trata-se de modelo híbrido. 
É a proposta do governo federal abraçada em 
estudos pelo governador do Paraná Ratinho 
Junior, que, se aprovar, vai trilhar os mesmos 
caminhos do governador Jaime Lerner ao im-
plantar mais praças de pedágios no Paraná 
em rodovias federais e estaduais.
A proposta contempla quinze novas praças de 
pedágios além das 27 que o Paraná já tem, 
totalizando 42 praças de pedágios. 
O  modelo híbrido proposto transformará 2,5 
mil quilômetros de rodovias pedagiadas em 
3,8 mil quilômetros, ou seja, 1,3 quilômetros 
a mais de rodovias pedagiadas.

PROXIMIDADES DAS NOVAS PRAÇAS
– Sengés (PR-151)
– Siqueira Campos (BR-272)
– Jacarezinho/Ourinhos (BR-153)
– Califórnia (BR-376)
– Norte de Tamarana (PR-445)
– Jussara (PR-323)
– Tapejara (PR-323)
– Perobal/Cafezal do Sul (PR-323)
– Guaíra/Terra Roxa (BR-272)
– Guaíra/Mercedes (BR 163)
– Toledo/Cascavel (BR-467)
– Capitão Leônidas Marques (BR-163)
– Ampere (PR-182)
– Renascença (BR 280)

No último dia 19, ocorreu uma reunião da 
Frente Parlamentar do Pedágio, com trans-
missão pela página do facebook da ALEP. 
O presidente da Frente, o deputado Estadu-
al Arilson Chioratto (PT), iniciou a reunião 

dizendo que esse ano no Paraná, promete 
ser de muitos debates em torno do pedágio 
devido ao fim dos contratos de concessão 
em novembro de 2021. Arilson alerta que o 
governo usa a imprensa para passar mensa-
gem positiva sobre o pedágio: “rumores na 
imprensa dão conta que o novo modelo será 
um modelo híbrido, mas com metade de ou-
torga investida nas estradas. Uma mensagem 
muito boa em nível de mídia, mas não retrata 
a essa forma (do contrato)”.
O deputado denuncia que “é um show de 
horrores a nova modelagem de pedágio no 
Paraná” e faz o alerta sobre os termos do con-
trato como “incentivo a execução de obras 
para duplicação” onerando mais ainda o con-
tribuinte e os cofres públicos, ou seja “ o que 
era obrigação agora passa a ser incentivo” 
nas palavras do deputado. Esse modelo tam-
bém impõe um limitador de desconto a ser 
oferecido pelas concessionárias, favorecendo 
assim as empresas que administram o trecho. 
Arilson ainda denuncia que os contratos pas-
sarão de 25 para 30 anos de concessão, tere-
mos mais praças de pedágios no Estado (27 
para 42) e ao longo de 30 anos aumentando 
o número de veículos circulando ampliando 
ainda mais o lucro das concessionárias.
Na reunião da frente, o deputado ainda de-
nuncia que obras que eram para estar pron-
tas, vêm previstas no novo modelo. Como 
por exemplo, o contorno de Arapongas, que 
era para estar pronto no contrato atual e ela 
aparece novamente como promessa no novo 
modelo de contrato. Segundo o deputado 
Arilson Chioratto, essa frente parlamentar 
tem o compromisso de se unir em torno do 
interesse dos paranaenses com o objetivo de 
impedir que isso ocorra.
Os deputados da situa-
ção apresentaram suas 
críticas ao projeto e co-
braram um posiciona-
mento do governador 
Ratinho Jr. 
O Subtenente Everton 
(PSL) cobra do governo 
quem são os empresá-
rios que estão por trás 

colocando os paranaenses como “escravos 
do pedágio”. O deputado Evandro Araújo 
(PSC) afirma que esse modelo não serve para 
a população paranaense e chama a responsa-
bilidade de quem defende o governo federal 
para cobrá-lo em relação ao projeto. Ainda a 
deputada Mabel Canto (PSC), chama a pro-
posta de “propaganda enganosa” esse mo-
delo de pedágio. O Deputado Soldado Fruet 
(PROS) afirmou que o maior prejudicado é o 
povo paranaense e precisa que o governador 
ouça os deputados e se posicione.
Ficou marcada mais uma reunião da Frente 
Parlamentar com foco total neste tema. Além 
disso, os deputados prepararão uma denún-
cia para o Ministério Público, expondo as 
obras em duplicidade, que estão no contrato 
vigente e aparecem novamente na nova pro-
posta e também saem dessa reunião com um 
calendário de audiências públicas em diver-
sas regiões do Estado para discutir o projeto 
com a população.
Para o presidente da CUT PR Márcio Kieller, 
o governo precisa ouvir a população e não 
apenas o grande empresariado. “Não é de 
hoje que o cidadão paranaense reclama dos 
preços abusivos dos pedágios no Paraná. 
Além disso esse novo modelo proposto pelo 
governo federal apresenta irregularidades, já 
denunciadas pelos deputados, que apenas 
favorecem as concessionárias”. Ainda sobre a 
intenção do governo, Kieller argumenta que 
“É preciso que a sociedade civil se atente a 
esse tema e participem das audiências públi-
cas promovidas pela frente parlamentar pois 
se não houver pressão popular, os governos 
federal e estadual já se mostraram dispostos 
a penalizar cada vez mais os mais pobre em 
detrimento dos mais ricos”, completa.

ECONOMIA

COLABOROU:
DENISE SILVA -  Assessora de Comunicação

RESUMO: 
Em solenidade no último dia 29 na sede da 
Amop, tomou posse, de forma oficial, como pre-
sidente da Associação dos Municípios do Oeste 
do Paraná, dizendo que, “é uma grande honra 
e também uma responsabilidade representar os 
54 municípios da nossa região Oeste do Para-
ná ainda mais com apoio dos prefeitos de forma 
unânime”.

Empossado no último dia 29 de janeiro 
como presidente da Amop (Associação dos 
Municípios do Oeste do Paraná), o prefeito 
de Cascavel, Leonaldo Paranhos, elencou as 
principais prioridades de seu mandato frente 
à entidade municipalista oestina.
O evento, restrito a poucas pessoas por 
conta da pandemia do novo coronavírus, 
reuniu parte da nova diretoria da entidade. 
Paranhos substitui na presidência da Amop, 
para mandato de um ano, o ex-prefeito de 
Matelândia, Rineu Menoncin (Texeirinha).
“Vou agir com muito respeito aos colegas 
prefeitos e prefeitas, pois sempre entendi 
que a entidade deveria ser comandada por 
um gestor de cidade de menor porte, porque 
essa é a característica marcante da Amop: 
representar principalmente os pequenos 
municípios. Por isso, nunca disputei uma 
eleição”, afirmou.
“No momento em que os colegas optaram 
em me elevar à condição de presidente,  en-
tendi que foi o reconhecimento por sempre 
ter participado das reuniões da entidade, 
não apenas como prefeito da cidade anfitriã, 
mas por entender a relevância dos debates 
travados nesta casa”, disse.
“Darei continuidade ao histórico trabalho 
desenvolvido pelos presidentes que me an-
tecederam, buscando oferecer maior visibili-
dade a uma região que merece e precisa ser 
mais vista, que gera alimentos para o mundo 
e que, diferentemente de outras regiões 
do Brasil, tem abundância de empregos e 
oportunidades para a sua gente”.
E complementou: “Vamos exercitar a nossa 
força, aquilo que nós somos. Abastecemos o 
Brasil e o mundo com alimentos, o produto 
mais procurado do planeta. Quando uma 
empresa for se instalar em território para-
naense, seja do ramo metalomecânico, ração 
animal, ao frango, ao porco ou ao peixe, que 
esta instalação seja, preferencialmente, na 
região Oeste”.

Neste primeiro momento, o novo presidente 
da Amop vai direcionar as atenções da dire-
toria à busca pela vacina contra a covid-19 
para os professores das redes municipais de 
ensino. A Amop vai encaminhar uma moção 
solicitando ao ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, que priorize esse público-alvo na 
lista prioritária de pessoas a serem imuni-
zadas contra a doença. Cópia desta carta 
será entregue, no dia 4 de fevereiro, ao 
presidente da República, Jair Bolsonaro, que 
estará em Cascavel para a inauguração do 
CNTA (Centro Nacional de Treinamento de 
Atletismo).
A ideia é inserir profissionais de Educação, 
que, somente no Oeste, são cerca de 15 mil 
a 18 mil, para receber doses extras de vaci-
nação, respeitando outras regiões do Paraná. 
Sobre a volta às aulas, Paranhos disse que 
cada município tem a sua autonomia, mas a 
previsão é de que a maioria opte pelo retor-
no entre os dias 8 e 18 de fevereiro próximo.
Outra ação é ampliar o debate atualmente 
em discussão sobre as novas concessões 
de pedágio no Paraná, e buscar inserir, no 
contexto da renovação das concessões de 

PARANHOS: toma posse como Presidente da 
AMOP - Associação dos Municípios do Oeste

rodovias, a reabertura da Estrada do Colono, 
que liga as regiões Oeste e Sudoeste do 
Paraná. “Entendemos que o momento mais 
oportuno é este. Não nos opomos até mes-
mo à cobrança de uma tarifa ecológica para 
a passagem de veículos pelo trecho, que se 
reverta na criação de um fundo regional de 
alcance ecológico”, disse.
“Não queremos ficar na arquibancada desta 
discussão. Aqui está a produção. Por nossas 
estradas trafegam milhares de veículos e 
caminhões que escoam a safra agrícola 
de boa parte do País. Queremos discutir o 
formato do pedágio, a outorga, o valor da 
tarifa e onde serão colocadas as praças de 
cobrança”.  
Nos próximos dias, a Amop promoverá um 
debate com representantes de entidades da 
sociedade organizada regional para abordar 
o tema pedágio, antes que se iniciem as 
audiências públicas programadas para terem 
início em fevereiro. “Coesos e falando a mes-
ma língua, teremos mais força para apontar 
as nossas necessidades”, comentou. 

SOLENIDADE DE POSSE - “preservar, proteger e defender os interesses dos Municípios do 
Oeste”, foram as primeiras palavas do novo presidente Amop, prefeito Leonaldo Para-
nhos, prefeito de Cascavel

Texto: Luciano Barros (AMOP) -  fotos Vanderlei Faria (ASCOM-PMC)
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EDITORIAL

Oeste em desenvolvimento
“Juntos vamos fazer o Oeste ainda mais forte”, afirma Rainer Zielasko, eleito presidente 
do POD. Nova diretoria do Programa Oeste em Desenvolvimento foi escolhida durante 
assembleia geral.

Em assembleia na sexta-feira, 18 de dezembro do ano passado, o Programa Oeste em 
Desenvolvimento (POD) elegeu a nova diretoria para o próximo biênio, por unanimidade. O 
industrial Rainer Zielasko foi escolhido presidente, cargo ocupado por Danilo Vendruscolo 
em dois mandatos. A reunião virtual foi sediada na Associação Comercial e Industrial de 
Cascavel (ACIC).
O presidente eleito é executivo da Fiasul Indústria de Fios, em Toledo. Integrarão a 
diretoria do POD, como primeiro e segundo-vice-presidentes, Elias José Zydek, diretor da 
Cooperativa Frimesa, de Medianeira, e Alci Rotta Junior, representante da Coordenadoria 
das Associações Comerciais e Empresariais do Oeste do Paraná (Caciopar).
Em sua explanação, falando pelos membros da mesa diretora eleita, Rainer Zielasko elogiou 
o trabalho realizado pelo POD, com destaque à atuação dos atuais integrantes da diretoria 
do programa. Enfatizou a força do associativismo para a busca de resultados à coletividade 
e a pujança social e econômica da região.
“O POD é um programa que tem respeito em todo o Paraná, dá visibilidade à região e é 
uma ferramenta fabulosa de mobilização”, frisou. “Vamos dar continuidade a esse trabalho, 
que é feito por todos, juntar as forças vivas da sociedade para juntos fazermos o Oeste ainda 
mais forte”, asseverou Rainer.

BALANÇO - Homenageado por sua atividade à frente do POD, o empresário iguaçuense 
Danilo Vendruscolo fez um balanço de suas duas gestões, de 2017 a 2020. Ele rememorou 
que o programa foi criado em 2014 e formalizado há dois anos, período em que se tornou 
sustentável, passando a ser mantido com recursos dos associados e independente do poder 
público.
“Hoje, o Oeste tem voz. Nossa maior conquista foi consolidar o POD como um espaço de 
articulação e união das forças e lideranças para o desenvolvimento, melhoria e transforma-
ção na nossa região”, sublinhou. “Minha palavra só pode ser de gratidão a todos que nos 
acompanham nessa caminhada”, concluiu Danilo Vendruscolo, emocionado.
Ele apresentou relatório das ações nas sete áreas prioritárias do programa, com destaque 
para infraestrutura, energia, sanidade, pequenos negócios, empreendedorismo e inovação. 
Vendruscolo enfatizou o fortalecimento institucional do POD, reconhecido para compor o 
Conselho de Desenvolvimento Empresarial e de Infraestrutura do Paraná, que é presidido 
pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior.

DEDICAÇÃO AO OESTE - Presente à assembleia, o presidente da Cooperativa Coopavel, 
Dilvo Grolli, afirmou que a transição das diretorias representa um dia histórico. “O POD é 
o maior programa do Brasil de defesa de uma base territorial. Hoje, temos uma casa e um 
refúgio para nossos problemas e para a defesa de nossos interesses, que é o Programa Oeste 
em Desenvolvimento”, enfatizou.
O empresário também destacou o papel das lideranças à frente do programa. “O Danilo 
Vendruscolo, que deixa a presidência, pode ser definido como um símbolo de defesa do Oes-
te do Paraná, que tem todo o nosso respeito. E Rainer Zielasko, que assumirá o cargo, é um 
companheiro de grandes jornadas a favor da região”, avalizou.

POD MAIS FORTE - O gerente da Regional Oeste do Sebrae, Augusto Cesar Stein, ressal-
tou que momentos de transição fortalecem as organizações. “O Sebrae acredita muito nesse 
programa. O Oeste é uma região que já é forte e quando está unida em torno de suas pautas 
e prioridades, em torno do POD, ela fica ainda mais forte”, ponderou.
O gestor mencionou a importância das lideranças que fazem parte do Programa Oeste em 
Desenvolvimento. “O Danilo Vendruscolo reforçou ainda mais o nome do programa e de-
senvolveu um conjunto de relações importantes, em diversos níveis. Agora, Rainer Zielasko 
assumirá a presidência contando com uma experiência muito forte na base do associativis-
mo”, pontuou.

DESENVOLVIMENTO REGIONAL - Ação de governança territorial pioneira no estado, o 
POD reúne 60 instituições com atuação em 54 municípios da região, que juntos somam mais 
de 1,3 milhão de habitantes. Voltado para o desenvolvimento, a sustentabilidade e a promo-
ção da qualidade de vida, o programa é formado pelo setor empresarial, poder público e 
universidades. (Programa Oeste em Desenvolvimento).
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 “VAMOS REDUZIR AS TARIFAS DE PEDÁGIO”, 
GARANTE A DEPUTADA CHRISTIANE YARED.

O ano novo começou com muito trabalho 
para a Deputada Federal do Paraná Christia-
ne Yared (PL) que, junto com a bancada Fede-
ral do Paraná, participou de reunião com as-
sessores do Ministério da Infraestrutura para 
tratar sobre as novas praças de pedágios e os 
valores cobrados pelas concessionárias.
Audiências públicas estão previstas nas re-
giões que terão pedágios e, diz a deputada, 
é preciso evitar que a população seja mais 
uma vez penalizada com altas tarifas. “Con-
versamos sobre as novas praças, contornos, 
duplicações e o atendimento que será dado 
os municípios envolvidos. Mas, antes de 
qualquer decisão ouviremos os paranaenses. 
Nosso povo sempre pagou um alto preço pe-
las rodovias pedagiadas e é o momento de 
dar respostas.  Vamos reduzir esses valores 
abusivos”, garante ela.
O ano de 2020, por sua vez, não terminou 
antes da entrega de uma ambulancha e uma 
viatura adaptada para o Corpo de Bombei-
ros do Litoral do Paraná. Em torno de R$ 2 
milhões de seu gabinete foram destinados 
à aquisição dos equipamentos que já estão 
sendo usados na temporada de verão, em 
apoio a salvamentos de afogamentos em 
todo o litoral e nas Ilhas.

Colaborou: Adriane Perin

A deputada Federal Christiane Yared participou da entrega de uma ambulancha para o Corpo de Bombeiros do Litoral. Fotos Hands

AÇÕES PARLAMENTARES
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OESTE PUJANTE
Na base do associativismo região
cresce e “atropela a pandemia”

De crescimento de 5% em seu Produto Interno 
Bruto (PIB), um conjunto de 54 municípios 
da porção mais ocidental do Paraná elevou a 
expectativa de alta para 10% em relação ao PIB 
de 2019, em um total contraste com a realida-
de preocupante pós-pandemia. Um resultado 
espetacular conquistado graças à força da 
sociedade organizada.
Desde 2014, o Oeste do Paraná desenvolve um 
trabalho de associativismo chamado Programa 
Oeste em Desenvolvimento (POD). Supraparti-
dário, ele envolve diversas entidades públicas e 
privadas para ações de governança. O objetivo 
é desenvolver a região como um todo, e não 
apenas um determinado município, como é o 
modelo mais comum de conselhos de desen-
volvimento no Brasil. Para isso, o POD junta 
mais de 70 entidades, como a Itaipu Binacio-
nal, o Sebrae (serviço nacional que estimula 
o empreendedorismo e desenvolvimento de 
negócios); as universidades (especialmente 
a Unioeste); a Federação das Indústrias do 
Paraná (Fiep); a Associação dos Municípios do 
Oeste do Paraná, Sindicatos Rurais do Oeste e, 
claro, as empresas e cooperativas locais.

Representantes destas instituições se reúnem 
periodicamente, e em câmaras técnicas, para 
definir prioridades na região, as demandas que 
vão fortalecer todo o conjunto de municípios 
– estão nesta região cidades grandes como 
Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu, e pequenas, 
como Ibema, Cafelândia e Braganey. Com isso, 
podem pleitear investimentos do estado ou 
estabelecer uma ação conjunta de marketing, 
para exemplificar.
Foi graças a essa junção de demandas que 
o programa conquistou seu primeiro grande 
marco, no ano passado. Em outubro, o Minis-
tério da Agricultura assinou uma normativa 
que livra o Paraná da vacinação de seus reba-
nhos contra a febre aftosa (ela foi reconhecida 
oficialmente). 
Em tese, isso mostra que o estado adota boas 
práticas sanitárias. Também abre um mercado 
“premium”, interno e externo, não só para a 
carne bovina paranaense, mas também para 
a suína e a de aves. “[2020] Foi o primeiro 
ano livre de vacinação no Paraná. Essa foi a 
principal entrega feita pelo POD. Temos que 
comemorar esse modelo de a sociedade se 

organizar e conseguir esse benefício”, celebra 
o atual presidente do Conselho, Danilo Ven-
druscolo. 

A SANIDADE ANIMAL FOI A 
PRIMEIRA BANDEIRA DO OESTE

“Nos últimos dois anos, 100% das coopera-
tivas dos 54 municípios aderiram. São em 
torno de 55 mil pequenos produtores rurais 
cooperados. Isso é importante para que 
todo o Oeste tenha um discurso alinhado. A 
grande força que esse programa oferece é o 
alinhamento dessas demandas. A participação 
das cooperativas é exemplo disso. Todas elas 
unidas nos dão uma força muito grande”, 
comenta o executivo. 
Em sua avaliação, o conjunto unido ajudou 
o Oeste a desenhar junto com o governo do 
Estado um plano para eliminar a vacinação dos 
rebanhos no Paraná.
A vitória sanitária ajuda a explicar o otimismo 
com o crescimento do PIB regional, descrito no 
início do texto e do qual se excetua apenas Foz 
do Iguaçu, abalada fortemente com a queda 
no turismo. Ainda no fim de 2019, assim que 
o estado recebeu autorização para suspender 
a vacinação, a Frimesa, uma das maiores coo-
perativas do Brasil, retomou o projeto de um 
novo frigorífico em Assis Chateaubriand, um 
dos municípios englobados pelo POD. 
A capacidade de abate é de 15 mil suínos por 
dia e o investimento superior a R$ 1 bilhão 
irá gerar cinco mil empregos na região. Mais 
que isso: os recordes em safra, produção de 

PARANÁ

proteína e preços altos em função do dólar 
casaram com os novos mercados abertos para 
os produtores da região. 

A AGROINDÚSTRIA 
DO OESTE PASSOU A VOAR

Uma crescente que vem sendo registrada nos 
últimos anos. O valor nominal da produção 
agro da região em 2018, dado mais recente 
do Instituto Paranaense de Desenvolvimento 
Econômico e Social (Ipardes), foi de R$ 20,3 
bilhões. O estado registrou, no mesmo ano, 
um total de R$ 89,7 bilhões. Os principais 
destaques do segmento no Oeste foram a 
produção de suínos (a região tinha 4,2 milhões 
de cabeças das 6,8 milhões do estado) e de 
aves (115 milhões de 384 milhões cabeças no 
estado). Produção de soja e milho 
também se destacaram.
Pelos números de 2017, o PIB per 
capita da região superou a média do 
estado: R$ 40.669 no ano ante R$ 
37.221. Nesse mesmo período, o PIB 
da região foi de R$ 53 bilhões dos R$ 
421 bilhões do Paraná – ficou atrás 
da região metropolitana de Curitiba 
e do Norte central do estado (região 
de Maringá e Londrina). 
Antes da implementação do POD, 
o PIB do Oeste havia sido de R$ 38 
bilhões dos R$ 333 bilhões do estado 
em 2013. A participação da região 
no bolo do estado foi de 11% para 
12% nesses cinco anos.

PROGRAMA OESTE UNIU
AS PONTAS JÁ EXISTENTES

Apesar dos bons dados, a equipe do Programa 
Oeste em Desenvolvimento admite que o tra-
balho foi um refinamento das potencialidades 
que já existiam na região, que é relativamente 
nova em termos de importância econômica. 
O Oeste começou a ser adensado há menos 
de cem anos. Foi na década de 1930, com 
a “Marcha para o Oeste” do presidente 
Getúlio Vargas – um programa para melhorar 
a ocupação do território nacional. Com isso, o 
setor madeireiro, que foi o primeiro a chegar, 
começou a dividir espaço com a agricultura. As 
mudanças começaram a se acentuar, de fato, 
somente nos anos 1960, com o asfaltamento 
da BR-277, ligando o Oeste a Paranaguá, e a 
construção da Usina de Itaipu. Em 20 anos, en-
tre 1950 e 1970, a população da região saltou 
de 60 mil para 760 mil habitantes.
O movimento mais importante para a região, 
o das cooperativas agroindustriais, veio no fim 
dos anos 1990 e início dos anos 2000. Com o 
bom momento das commodities brasileiras 
na primeira década deste século, as cidades 
começaram a se desenvolver.
Mas, embora em excelente momento, não é 
só o agronegócio a puxar os números da região 
ocidental do Paraná.  

“A economia é muito diversificada”, destaca 
Jorge Samek, ex-diretor geral do lado brasileiro 
da Itaipu Binacional e um dos idealizadores do 
programa. “Tem o turismo de Foz do Iguaçu, 
a agricultura em diversas cidades, os grandes 
varejos em Cascavel, com as redes Destro 
e Muffato, a indústria de caminhões, a de 
ônibus, tem a Prati-Donaduzzi [indústria líder 
no segmento de medicamentos genéricos no 
Brasil], em Toledo. E isso sem contar com as 
universidades, que são muito fortes”, diz.
“Mas, quando eu estava nos hotéis, no café da 
manhã pegava o iogurte e era de Minas Gerais. 
Outro iogurte, Santa Catarina; a linguiça era 
de outro ponto. A Frimesa fica aqui, para que 
trazer presunto da casa do chapéu?”, comenta 
o comandante da Itaipu entre 2003 e 2016.

Apesar de as empresas já serem fortes, faltava 
algo a elas: uma união para fortalecer os 
produtos locais e para definir as demandas a 
serem levadas ao Estado. “Na verdade não 
fizemos nada de novo. Se for ver [já existem 
iniciativas assim] na Itália, na Espanha. Foram 
locais que fomos visitar antes de implementar 
o projeto. Fizemos visitas em locais que deram 
pulo em 10 a 15 anos justamente por juntar 
os cacos. [No Paraná] Eram muitas coisas 
localizadas, mas uma de costas para a outra. 
A ideia principal que nós vimos na Europa nós 
implantamos aqui”, indica Samek.
Gerente regional do Sebrae e também um 
dos responsáveis por implantar o programa, 
Augusto Stein considera o POD um exemplo a 
ser replicado. “Tínhamos ótimos projetos de 
associativismo municipais, mas não tínhamos 
um case de sucesso de uma articulação regio-
nal. A essência dele foi juntar parceiros para ter 
uma visão comum do território. As instituições 
que fazem parte do programa já são prósperas 
com sua atuação solo. já fazem seu traba-
lho, têm seus desafios e suas entregas. Mas, 
quando você cria um sentimento de que, além 
da atualização solo, pode-se ter uma atuação 
coordenada com diversos atores para pensar 
o que a gente quer para o futuro da região, é 

uma ideia que cativa, que engaja”, defende.
Região tem novas demandas, especialmente 
de logística.
De seu início para cá, o grupo conseguiu avan-
çar em competitividade. “Nós não consegui-
mos competir com outros estados, outras cida-
des, outras regiões de forma isolada. No Norte 
do Paraná tem Londrina, que é fortíssima. 
Cascavel não consegue competir com Londrina 
em diversos aspectos. Assim como Toledo não 
consegue competir com a região metropolita-
na de Curitiba. Agora, quando você olha como 
região Oeste, a gente aumenta nossa condição 
de competir”, afirma Stein.
Além disso, o gerente do Sebrae aponta que o 
consórcio teve vitórias em outras demandas, 
além da sanidade animal já citada. “Houve 

ganhos no programa. A própria 
discussão sobre a não renovação 
das concessões de pedágio, a 
gente pode dizer que começou 
aqui no Oeste. Teve um impulso 
muito grande na região para 
depois se espalhar pelo Paraná. 
Ganhou corpo a ponto de, de 
fato, não serem renovados os 
contratos. Virou compromisso 
político, das autoridades...”
A questão logística, para o presi-
dente Danilo Vendruscolo, é hoje 
uma das principais bandeiras 
levantadas pelo grupo. “Somos 
extremamente competentes 
da porteira para dentro, com 
uma eficiência muito alta de 
produção. Competimos de igual 

para igual com qualquer lugar do mundo. 
Mas temos um problema, que é o escoamento 
dessa produção, o suprimento dos nossos pro-
dutores. Temos um custo logístico muito alto e 
estamos trabalhando muito forte para que a 
gente possa reduzir esse custo”, diz.
Ele indica pleitos como redução do pedágio, 
extensão de ferrovias e trabalho em hidrovias 
no Rio Paraná como alguns pontos em traba-
lho. Não são os únicos. “Temos que olhar para 
o que está vindo no pós-pandemia. Estamos 
inaugurando o Iguassu Valley para que a 
gente possa estimular o avanço e a criação de 
polos tecnológicos, como o Biopark [um hub 
de inovação implantado em Toledo], para que 
gente possa estimular as academias no sen-
tido de criar soluções e integrar com o setor 
produtivo”, indica. “Nós temos uma clareza de 
que esse é um dever da sociedade. Cultural-
mente, os brasileiros terceirizam tudo e acham 
que o governo resolve todos os problemas. E 
isso está errado. É o que buscamos estimular 
e levar para os jovens, criando uma nova cul-
tura e nova forma de construir a sociedade”, 
defende.

Por Carlos Coelho - Fonte: Gazeta do Povo

POD - Programa Oeste em Desenvolvimento - presidido por Danilo Vendruscolo, conta com total apoio do governador Carlos Massa Júnior

RESUMO DA NOTÍCIA:
O ano de 2020 levou os municípios do Oeste paranaense a 
passar uma borracha em suas estimativas econômicas. Mas, 
ao contrário do que se espera em boa parte do país, a revisão 
foi para cima. 
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Com a mão em uma Bíblia de 12,7 centíme-
tros de espessura que está em sua família 
há 128 anos, Biden recitou as 35 palavras 
do juramento de “preservar, proteger e 
defender a Constituição” em uma cerimônia 
conduzida pelo juiz-chefe da Suprema Corte, 
John G. Roberts Jr., concluindo o processo 
às 11h49 do dia 20 de janeiro (horário de 
Washington), 11 minutos antes de a presi-
dência formalmente mudar de mãos. 
Joe Biden assumiu na quarta-feira (20) como 
o 46º presidente dos Estados Unidos em 
uma cerimônia com limitações provocadas 
pela pandemia de covid-19 e com forte 
esquema de segurança, após o ataque ao Ca-
pitólio no início do mês. A chapa democrata 
composta por ele a vice-presidente, Kamala 
Harris, obteve os votos de 306 delegados 
contra 232 de Donald Trump.

Biden chega à presidência com a missão de 
unificar os Estados Unidos. Em tom conci-
liador, repetiu em vários momentos de seu 
discurso de posse que será o presidente de 
“todos os americanos”, “tanto para os que 
votaram em mim quanto para os que não 
votaram”.
“Hoje é o dia da democracia”, disse Biden ao 
iniciar seu discurso. “A política não precisa 
ser fogo que queima e destrói tudo em seu 
caminho”, afirmou. “Nós precisamos ser di-
ferentes disso. Nós precisamos ser melhores 
que isso”, completou.

Em seu discurso, ressaltou os efeitos do 
novo coronavírus, que provocou morte 
de centenas de milhares de americanos e 
afetou a economia, e as mudanças climáticas 
como desafios da sua administração. Biden 
ressaltou ainda que é momento de união 
para enfrentar inimigos como raiva, ódio, 
extremismo, violência, doença, desemprego 
e desesperança.

“Superar esses desafios, restaurar a alma 
e garantir o futuro da América exige muito 
mais do que palavras e requer o mais elusivo 
de todas as coisas em uma democracia: a 
unidade”, argumentou Biden.
O presidente afirmou ainda que “a política 
não precisa ser um fogo violento, destruindo 
tudo em seu caminho”. “Cada desacordo 
não tem que ser uma causa para uma guerra 
total. E devemos rejeitar a cultura em que 
os próprios fatos são manipulados e até 
fabricados”, disse.

CERIMÔNIA
A cerimônia foi marcada por uma limitação 
de pessoas em virtude da pandemia de 
covid-19, que já provocou a morte de mais 
de 400 mil pessoas nos Estados Unidos. 

Além disso, o ataque ao Capitólio no dia 6 de 
janeiro fez com que a prefeitura de Washing-
ton reforçasse a segurança da cidade. 25 mil 
membros da Guarda Nacional aguardavam 
a chegada de Biden, mais que o dobro do 
efetivo de cerimônias passadas.

Apesar da tensão nos dias anteriores, a ceri-
mônia foi marcada por um clima de tranqui-
lidade. Cerca de mil pessoas compareceram 
ao evento. Na área onde ficariam espectado-
res e convidados, 200 mil bandeiras ameri-
canas foram cravadas nos gramados do local. 
Os ex-presidentes americanos Bill Clinton, 
George W. Bush e Barack Obama participa-
ram da cerimônia. O ex vice-presidente Mike 
Pence também compareceu à transmissão 
de cargo.

Donald Trump não compareceu à transmis-
são de cargo. A tradição de transferência de 
cargo não era rompida desde que em 1869 
Andrew Johnson não compareceu à posse de 
Ulysses Grant. Em toda história democrática 
americana, apenas três presidentes faltaram 
à transmissão de poder nos Estados Unidos: 
John Adams (1801), John Quincy Adams 
(1829) e Andrew Johnson.
A cerimônia teve apresentação de Lady 

JOE BIDEN: toma posse como o 46º presi-
dente dos Estados Unidos da América

Gaga, que cantou o Hino Nacional americano 
e a artista Jenifer Lopez cantou This is Your 
Land e America the Beautiful, em um gesto 
à comunidade latina, falou em espanhol 
durante a música: “Liberdade e justiça para 
todos!”
O reverendo Silvester Beaman, da cidade de 
Wilmington, Delaware, deu bênção no final 
da cerimônia de posse de Joe Biden.
Biden não realizou o desfile até a Casa Bran-
ca, no entanto, o ato foi substituído por um 
desfile virtual com a participação de pessoas 
de todo os Estados Unidos. Já o baile de 
posse foi substituído por um especial de 90 
minutos apresentado pelo ator Tom Hanks 
com a participação de vários artistas como 
Justin Timberlake, Bruce Springsteen, Bon 
Jovi e Demi Lovato. O evento foi transmitido 
em vários canais, além das redes sociais.

COLABOROU:
Heloisa Cristaldo - Repórter da Agência Brasil 

- Brasília
Foto: Andrew Harnik/Reuters

JURAMENTO PRESIDENCIAL - “preservar, proteger e defender a Constituição”, foram as 
primeiras palavas do novo presidente Americano, logo após o mesmo ato da vice-presi-
dente, Kamala Harris
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RICARDO BARROS: prioridade são reformas 
para gerar desenvolvimento e empregos

Paraná recebe mais 
R$ 39,5 milhões do MS 
para ações de combate 
a Covid
Nos últimos dias do ano passado, o Ministério 
da Saúde repassou R$ 39,5 milhões ao Estado 
do Paraná para ações de combate a Covid nos 
municípios. Os recursos foram confirmados 
pelo ministro Eduardo Pazuello em reunião em 
Brasília com o deputado Ricardo Barros (PP/PR), 
o diretor-geral da secretaria da Saúde, Nestor 
Werner; a deputada federal Camem Zanotto 
de Santa Catarina; o chefe de gabinete da se-
cretaria da Saúde, Ian Lucena; o assessor do 
ministro Pazuello, Airton Cascavel e técnicos do 
Ministério.
O reforço financeiro foi destinado ao custeio 
de hospitais e unidades de saúde em ações 
de combate a Covid para serem utilizados na 
compra de insumos, pagamento de profissio-
nais entre outros investimentos. “São recursos 
importantes que contribuem para que o Estado 
garanta o atendimento de saúde nos municí-
pios”, afirma Ricardo Barros.

O líder do Governo na Câmara, deputado Fe-
deral Ricardo Barros (PP-PR), afirmou que a 
prioridade neste ano será a votação das re-
formas que permitam reduzir o endividamen-
to do País, aumentar o desenvolvimento e o 
nível de empregos. Barros ressaltou para a re-
vista Nova Fase, a importância de aprovar as 
reformas tributária e administrativa e avançar 
na pauta de privatizações.
O líder adiantou ainda que o Governo traba-
lha para aperfeiçoar o Bolsa Família, cujo en-
foque passará a ser o de estimular a ascensão 
social dos beneficiários.
“Este vai ser um ano de muita produtividade. 
Temos a responsabilidade de avançar rapida-
mente, em 2021, na votação das reformas, 
pois há seis anos o Brasil faz déficit fiscal pri-
mário, ou seja, gasta mais do que arrecada”, 
disse Barros.
“Talvez nos próximos seis, sete anos, possa-
mos deixar de ser deficitários e ter superá-
vit, se votarmos as reformas. Caso contrário, 
vamos continuar com essa dificuldade. No 
Orçamento de 2021, são R$ 247 bilhões de 
gasto superior à arrecadação do País”, alertou 
o deputado.

REFORMAS
Pautas como a Reforma Tributária, de acordo 
com o líder do Governo, irá simplificar impos-
tos, facilitar a vida do empregador, organizar 
melhor a divisão da arrecadação entre esta-

dos, municípios e União e aliviar a situação do 
contribuinte, que já tem uma carga tributária 
de 35%, o que segundo ele, incomoda toda a 
sociedade e precisa de uma atenção especial.
“Precisamos tornar a base tributária mais jus-
ta, de modo que paguem mais aqueles que 
podem pagar mais e paguem menos aqueles 
que podem pagar menos. Esperamos que, 
na retomada dos trabalhos da Câmara, seja 
apresentado o relatório do deputado Agui-
naldo Ribeiro (PP-PB) e possamos avançar”, 
acrescentou.
Já na Reforma Administrativa, a meta, segun-
do explicou Ricardo Barros, é a de viabilizar 
um Estado mais leve, mais competente, mais 
barato e mais ágil para atender o contribuin-
te, com meritocracia e evolução racional das 
carreiras. “Hoje o servidor já entra pratica-
mente no teto do serviço público, o que re-
almente não funciona de forma adequada. A 
meritocracia vai ser estabelecida”, destacou.

CONTENÇÃO DE GASTOS
O novo Pacto Federativo e a PEC Emergen-
cial também são reformas constitucionais 
de grande relevância para votação em 2021. 
“Queremos manter o teto de gastos, portanto 
precisamos conter as despesas. Essas propos-
tas asseguram que os Estados e os municípios 
tenham recursos para pagar as suas folhas sa-
lariais e poder cumprir as suas obrigações.”
Barros salientou a importância de a Câmara 

aprovar as privatizações e a autonomia do 
Banco Central. E lembrou que em 2020, ape-
sar da pandemia, foi possível votar matérias 
de grande relevância ligadas a outros temas, 
como o programa habitacional Casa Verde e 
Amarela, transformado em lei pelo presiden-
te Jair Bolsonaro no dia 13 de janeiro; a nova 
Lei de Falências; e a modernização da indús-
tria do gás natural.

PROGRAMA SOCIAL
O deputado Ricardo Barros voltou a explicar 
que, como o Orçamento de Guerra não está 
em vigor em 2021, não há fonte de recursos 
para uma retomada do auxílio emergencial 
contra a Covid-19. Por outro lado, o líder res-
saltou que o Governo trabalha para aperfei-
çoar o Bolsa Família.
“Queremos implantar o programa que cha-
mamos de rampa de ascensão social, desen-
volvido pelo ministro da Cidadania, Onyx Lo-
renzoni. A ideia é a de que as pessoas sejam 
ajudadas pelo Governo, mas com um claro 
objetivo de poder sair dessa dependência da 
forma mais rápida possível, em vez de ser um 
programa que não incentiva o cidadão a ter a 
sua própria renda”, frisou.

AUDIÊNCIA EM BRASÍLIA - Ricardo Barros, recebido pelo Ministro da Saúde Eduardo Pazuello e sua equipe para ações de 
liberação de recursos  no montante de R$ 39,5 milhões  para o combate a Covid-19 aos municípios do Paraná
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90 AÑOS: DEL LA ENIGMÁTICA VIDA

Los vecinos no la han visto desde hace mucho 
tiempo. Solía ir a la iglesia de Santa María Sole-
dad Torres a veces, pero eso también se acabó. 
Isabel Perón vive aislada en su residencia de 
España, atendida por sus médicos y el personal 
de servicio.
Hace tiempo que la tercera esposa de Juan Pe-
rón y posterior presidenta de Argentina desa-
pareció de la mira de los paparazzi. El mundo 
ha cambiado. Así, Isabel Perón pasará proba-
blemente su 90 cumpleaños, el 4 de febrero, 
tras los muros de su finca. Recordando quizás 
su movido pasado.

DE BAILARINA A SECRETARIA DE PERÓN
Nació en La Rioja en 1931, la menor de seis 
hermanos, y sus padres la llamaron María Es-
tela Martínez Cartas. Descubrió su pasión por la 
danza a una edad temprana. A los 20 años, se 
unió a un grupo de baile dirigido por el cubano 
Joe Herald y recorrió los clubes nocturnos de 
América Latina con su nombre artístico “Isabe-
lita Gómez”. En Caracas, Venezuela, se dice que 
conoció a Juan Domingo Perón, que acababa 
de ser derrocado durante su segundo manda-
to como presidente argentino, en diciembre de 
1955 en el cabaret de moda “Pasapoga”. Otras 
fuentes afirman que el primer encuentro entre 
ambos tuvo lugar en Panamá.

En cualquier caso, la joven Isabel, de 24 años, 
abandonó su carrera de bailarina y se convirtió 
en la compañera constante del político exiliado, 
36 años mayor que ella. La presentó como su 
secretaria y juntos se trasladaron de país en 
país, viviendo alternativamente en Panamá, Ve-
nezuela, la República Dominicana y finalmente 
España. En 1961, la pareja se casó. Isabel fue 
la tercera esposa de Perón, después de Aurelia 
“Potota” Tizón y Evita; sus predecesoras habían 
muerto de cáncer. Evita era venerada como una 
santa en Argentina. Con su marido no solo ha-
bía impulsado el derecho al voto de las mujeres 
y fundado el “Partido Peronista Femenino”, sino 
que, sobre todo, había hecho campaña a favor 
de los “Descamisados”, los más pobres entre los 
pobres.
Isabel, o Isabelita, sabía que no tenía ninguna 
chance contra el culto a la personalidad que ro-
deaba a la mujer que murió demasiado pronto 
a los 33 años, y tras su casamiento se expresó 
con humildad en un mensaje televisado al pue-
blo argentino: “Sería algo maravilloso para mí 
realizar, de manera humilde y en su nombre”, 
aquello “que ella lamentablemente ya no pudo 
hacer.”

PRESIDENTA INESPERADA
Pero pasaría más de una década antes de que 

Isabel regresara a su país desde el exilio junto 
a su marido. Muchos argentinos recordaban 
los años de Perón como presidente, de 1946 
a 1955, como una época dorada, y en la leja-
na España el general había seguido tejiendo 
con entusiasmo su imagen de benefactor de 
la nación. Cuando la economía argentina tocó 
fondo a principios de los años 70, creció la de-
manda por un “hombre fuerte”, alguien como 
él. Juan e Isabel Perón regresaron a Argentina. 
Al frente del Partido Justicialista, Perón fue ele-
gido presidente por tercera vez en octubre de 
1973. Isabel se propuso como vicepresidenta: 
“La única persona que no lo va a traicionar soy 
yo”, aseguran que dijo. Probablemente, Perón 
no estaba muy convencido de la capacidad po-
lítica de Isabel. Pero un leal cercano se lo hizo 
saber: “General, si usted quiere, votamos por 
una escoba.”
De este modo, el 12 de octubre, María Estela 
Martínez de Perón fue elegida vicepresidenta 
con el 62 por ciento de los votos de los diputa-
dos. Sin embargo, según el secretario de Perón, 
Gustavo Caraballo, Isabel apenas apareció en 
el Senado. Apenas nueve meses después de la 
elección, Juan Domingo Perón murió y su viuda 
se convirtió en la primera mujer del Estado. El 2 
de julio de 1974, al tomar posesión de su cargo, 
la presidenta se dirigió al pueblo con estas pa-
labras: “Asumo constitucionalmente la primera 
magistratura, para que me ayuden a conducir 
los destinos de la Patria hacia la meta feliz que 
Perón soñó para todos los argentinos”.
Golpe militar: “Señora, queda usted arrestada”.
Sin ninguna experiencia en el cargo, Isabel Pe-
rón se convirtió rápidamente en el peón de 

RESUMO DA NOTÍCIA:
Fue bailarina, primera dama de Argentina y, tras la muerte de Juan Pe-
rón, presidenta, hasta el golpe militar en 1976. Isabel Perón vive en Es-
paña desde 1981.

los políticos ávidos de poder. Isabel se apoyó 
completamente en el ministro de Bienestar 
Social, López Rega, que ya había ejercido bajo 
el mandato de su marido. Pero, como otros 
peronistas, temía perder el poder y perseguía 
a los opositores. Su grupo paramilitar “Alianza 
Anticomunista Argentina” (AAA), o “Triple A”, 
se convirtió en sinónimo de terror, y miles de 
personas fueron torturadas y asesinadas. Al 
mismo tiempo, Argentina sufría una grave crisis 
económica y las huelgas generales paralizaban 
repetidamente el país. Durante esta fase caóti-
ca, 632 días después de que Isabel Perón llega-
ra a la presidencia, los militares efectuaron un 
golpe de Estado. “Señora, las Fuerzas Armadas 
han decidido tomar el control político del país 
y usted queda arrestada”, le informó el general 
José Rogelio Villarreal.
El 24 de marzo de 1976, fue trasladada en he-
licóptero desde la terraza de la Casa Rosada, la 
residencia oficial del jefe de Estado, hasta su 

lujosa prisión, un palacio gubernamental en la 
Patagonia. Durante cinco años estuvo bajo ar-
resto domiciliario, y en 1981 se le permitió tras-
ladarse a España.

40 AÑOS DE EXILIO
Se instaló en la antigua casa de Perón en el co-
razón de Madrid. Volvió a Argentina solo unas 
pocas veces más: en 1983, por ejemplo, cuando 
felicitó personalmente al presidente Raúl Alfon-
sín, elegido democráticamente tras el fin de la 
última dictadura militar. Alfonsín le perdonó la 
devolución de los nueve millones de dólares 
que supuestamente transfirió de fondos públi-
cos a su cuenta privada. En 2007 y 2008, vol-
vió a ser noticia cuando el gobierno argentino 
exigió a España la extradición de María Estela 
Martínez de Perón, ya que querían juzgarla por 
los crímenes de lesa humanidad cometidos por 
la Triple A durante su mandato. España se negó, 
los casos se consideraron prescritos.

Hoy Isabelita tiene casi 90 años. Hace más de 
20 años, se trasladó de su apartamento frente 
al famoso Museo del Prado a una villa a 30 ki-
lómetros al noreste de Madrid. No solo la edad 
le pasa factura, sino que dos malas caídas de 
épocas anteriores también le causan proble-
mas, por lo que recibe visitas diarias de los fi-
sioterapeutas. Por lo demás, hace tiempo que 
vive como una monja, según el diario madri-
leño ABC. “Evita los contactos sociales y ha de-
sarrollado una fobia hacia la política”, escribió 
el periódico. Estos últimos años de su vida son 
un triste capítulo en la biografía de la que fuera 
la mujer más poderosa de Argentina. “Soy una 
humilde mujer del pueblo”, dijo una vez, “cuyo 
único mérito es haber sido discípula de Perón y 
mi amor a Perón y al pueblo argentino”.
(Sala de Prensa con DW).

NÃO CHORES POR MIM ARGENTINA

ISABEL PERÓN EN CASA ROSADA, felicitó al presidente Raúl Alfonsín, elegido democráticamente tras el fin de la última dictadura militar

Fue bailarina, primera dama de Argentina y, tras la muerte de Juan Perón, presidenta, hasta el golpe militar en 1976. Isabel 
Perón vive en España desde 1981. Todavia, no se sabe exactamente dónde conoció Isabel a Juan Perón

Agradecemos a Fonte: 
jornal O IGUASSU DEL PARANÁ
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O prefeito Chico Brasileiro destacou nesta sex-
ta-feira, 22, que o convênio entre o Estado e a 
Itaipu para a iluminação dos trechos urbanos 
da BR-277 entre Foz do Iguaçu e São Miguel 
do Iguaçu mostra as importantes parcerias na 
retomada da economia do extremo oeste do 
Paraná. “A iluminação dará mais segurança aos 
moradores da região e também aos visitantes 
de outras cidades paranaenses que trafegam 
pela BR-277 para conhecer os atrativos turísti-
cos de Foz”, disse.
Segundo especialistas, a primeira leva de visi-
tantes, no pós pandemia, será das grandes ci-
dades que vão utilizar as rodovias paranaenses 
para chegar até Foz do Iguaçu. “Devemos rece-
ber famílias que usarão automóveis, próprios 
ou locados, para chegar até Foz do Iguaçu. Se 
projetarmos círculos, primeiro vamos receber 
os visitantes da região, depois das cidades dos 
grandes centros urbanos do Paraná e, em se-
guida, das cidades do interior de São Paulo, de 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul”, disse o se-
cretário de Turismo, Indústria, Comércio e Pro-
jetos Estratégicos, Paulo Angeli.
Chico Brasileiro destaca também a importância 
de Itaipu na execução de obras estruturantes 
em Foz do Iguaçu, a começar pela segunda pon-
te sobre o rio Paraná, a implantação da Perime-
tral Leste, a reforma do terminal e a ampliação 

FOZ DO IGUAÇU
ILUMINAÇÃO DA BR-277 AMPLIA 

CORREDOR PARA TURISMO

PAULO ANGELI 
COM GOVERNADOR

da pista do aeroporto internacional, e a duplica-
ção da Avenida das Cataratas. “É um conjunto 
de obras sem precedente, um investimento 
que chega a R$ 1 bilhão”. 

Plano de trabalho
A Agência Estadual de Notícias informa que o 
convênio de iluminação pública em LED é de 
R$ 18,6 milhões e prevê novos postes ao longo 
de 21 quilômetros. O plano de trabalho com-
preende os trechos urbanos entre os quilôme-
tros 719 a 730 (Foz do Iguaçu), 707 a 712 (Santa 
Terezinha de Itaipu) e 686 a 691 (São Miguel do 
Iguaçu). 
A iluminação vai garantir mais segurança tanto 
aos moradores das três cidades quanto aos que 
a utilizam comercialmente ou para turismo. As 
novas lâmpadas minimizam, ainda, os riscos de 
acidentes e atropelamentos, além de adequar a 
BR-277, uma das mais importantes do Paraná, 
em relação às normas técnicas de iluminação 
vigentes.
A substituição de lâmpadas a vapor de sódio e 
mercúrio, combinação nociva ao meio ambien-
te, por luminárias de LED também traz eficiên-
cia energética, uma vez que há ganho de vida 
útil de até cinco vezes e nenhum problema de 
logística reversa. A vigência do convênio é de 
dois anos.

Com o objetivo de acelerar o processo de reto-
mada do turismo e das atividades econômicas 
locais, nesta segunda-feira (11) o secretário de 
Turismo e Projetos Estratégicos de Foz do Igua-
çu, Paulo Angeli, se reuniu com o governador 
do Paraná, Ratinho Júnior, e o deputado federal 
Paulo Martins.
Governador Ratinho Júnior recebe lista de rei-
vindicações para retomada do turismo e da 
economia em Foz do Iguaçu
Redução do ICMS na aviação, recursos para o 
Foz Juro Zero e apoio para a cidade sediar hub 
de inovação estiveram entre as solicitações.
Com o objetivo de acelerar o processo de reto-
mada do turismo e das atividades econômicas 
locais, nesta segunda-feira (11) o secretário de 
Turismo e Projetos Estratégicos de Foz do Igua-
çu, Paulo Angeli, se reuniu com o governador 
do Paraná, Ratinho Júnior, e o deputado federal 
Paulo Martins, para apresentar as principais ne-
cessidades e reivindicações do setor.
Entre as pautas estiveram a solicitação da redu-
ção da alíquota de ICMS do querosene utiliza-
do na aviação, e outros assuntos importantes 
relacionados à economia do município, como o 
pedido de mais de R$ 15 milhões para o proje-
to Foz Juro Zero. “A interlocução do deputado 
Paulo Martins foi de suma importância para 
o sucesso da reunião em que levamos pautas 
já previamente aprovadas pelo prefeito Chico 
Brasileiro, que não está medido esforços para 
apoiar esse processo de retomada”, explica o 
secretário.

O secretário também solicitou 
apoio do Estado para que Foz se-
die o projeto Hub Wakalua Brasil, 
o primeiro centro global dedica-
do à inovação em turismo, funda-
do pela Globalia e pela Organiza-
ção Mundial do Turismo (OMT). 
Sobre o assunto, o governador se 
comprometeu a tratar o projeto 
como política de Estado.
Outro assunto discutido foi a 
possibilidade de implantação 
de cabeamento subterrâneo na 
Avenida Pedro Basso, conhecida 
como uma das mais bonitas do 
Brasil. “O governador afirmou 
que vai encaminhar a solicitação 
para que a Copel tome as devidas 
providências”, explica Angeli.

RESUMO DA NOTÍCIA:
Segundo especialistas, a primeira leva de visitantes, no pós pandemia, será das 
grandes cidades que vão utilizar as rodovias paranaenses para chegar até Foz do 
Iguaçu. “Devemos receber famílias que usarão automóveis, próprios ou locados, 
para chegar até Foz do Iguaçu. Se projetarmos círculos, primeiro vamos rece-
ber os visitantes da região, depois das cidades dos grandes centros urbanos do 
Paraná e, em seguida, das cidades do interior de São Paulo, de Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul”, disse o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos 
Estratégicos, Paulo Angeli. Fonte: Gazeta do Iguaçu - foto AEN

CONVÊNIO entre Governo do Estado e Itaipu prevê novos postes ao longo de 21 MD da rodovia 277

SECRETÁRIO DE TURISMO

Os órgãos de trânsito de Foz do Iguaçu e Ciu-
dad del Este querem unir forças para melhorar 
a fiscalização de veículos estrangeiros nas duas 
cidades. O objetivo é alinhar as ações e buscar 
soluções para os desafios da mobilidade na re-
gião da Tríplice Fronteira. 
Questões importantes foram debatidas durante 
um encontro entre o superintendente do Foz-
trans, Licério Santos; e o diretor de trânsito de 
CIudad Del Este, Osvaldo Aquino. 
Um dos pontos avaliados foi à regularização da 
Carta Azul e a exigência da Carta Verde. Ambos 
os documentos são obrigatórios para todos os 
motoristas que adentram os países do Merco-
sul. Entretanto, a fiscalização ainda é falha e 
muitos motoristas transitam entre Brasil e Para-
guai sem portar as cartas. 
Algumas pessoas ainda se confundem com 
estes documentos, ou não sabem exatamente 
para que eles servem, então aqui vai um breve 
esclarecimento. A Carta Azul é voltada para veí-
culos de transporte de passageiros ou transpor-
te de cargas, em viagens internacionais.  
Este seguro é obrigatório para transportadores 
e empresas que realizam transporte rodoviário 
nos países signatários do Acordo sobre Trans-
porte Internacional Terrestre (ATIT) e que circu-
larão além da sua fronteira nacional. Entre eles 
estão: Brasil; Argentina; Bolívia; Chile; Paraguai; 
Peru; e Uruguai. A Carta Azul prevê, em resumo, 
a indenização ou reembolso por danos pessoais 
ou materiais em casos de acidentes. Ela deve 
ser contratada com um corretor. 
“Nós estamos alinhando a atuação para fiscali-
zação dos seguros obrigatórios, para que ocorra 
a regularização desses documentos de ambos 
os lados. “Somos um mesmo território, com 
grande potencial humano e turístico, que pre-
cisa ter fortalecidas e integradas às questões de 
tráfego. Este é um compromisso desta gestão”, 
explicou Licério Santos. 

Para aqueles que são adeptos da companhia 
das plantas e flores dentro das residências surge 
uma dúvida: o que fazer para as plantinhas da 
casa não morrerem durante o período ausente? 
Afinal, nem sempre é possível levá-las junto ou 
acionar algum amigo ou vizinho para cuidar. Pen-
sando nisso, Creuza dos Santos, florista, da dicas 
de alguns  cuidados básicos para manter flores e 
plantas saudáveis por mais tempo, mesmo sem 
manutenção diária.

CONHEÇA SUAS PLANTAS: 
O primeiro passo antes de sair de casa é analisar 
o perfil das plantinhas que você tem e comparar 
com o tempo que ficará ausente. “Toda planta 
precisa de água, mas cada tipo tem sua particu-
laridade quanto a frequência das regas. Cactos e 
suculentas, por exemplo, não exigem uma rotina 
diária de umidificação e podem ficar sem água 
por até 2 semanas sem perigo. O importante é 
saber o que funciona para as espécies que você 
tem em casa e procurar alternativas para manter 
as rotinas de regas que elas já recebem”, explica 
a profissional.

PROCURE ALTERNATIVAS PARA A REGA:
 A terra das plantas precisa sempre estar leve-
mente umedecida, e se sua viagem for longa 
há opções no mercado que ajudam com esta 
manutenção. Existem os gotejadores, pequenos 
equipamentos que liberam água aos poucos, e 
dependendo do modelo pode manter a irrigação 
da planta por até 2 semanas. Há também vasos 
auto irrigáveis, que ligam a planta a uma fonte de 
água e permitem que ela puxe o líquido de acor-
do com sua necessidade.

NÃO TROQUE AS PLANTAS DE LUGAR: 
É muito comum que as pessoas coloquem as 
plantas mais próximas a janelas ou alterem sua 
localização quando vão viajar, mas essa pode não 
ser uma boa ideia. “Cada ambiente oferece con-
dições diferentes para as plantas e, consequen-
temente, necessidades diferentes. Uma pequena 
mudança de local pode oferecer mais vento, mais 
ou menos luz, mais ou menos umidade, e a res-
posta da planta vai ser alterada. O ideal é man-
tê-las exatamente onde já estão acostumadas a 
ficar, assim a chance de não adoecerem é bem 
maior”, afirma a especialista.

USE PRODUTOS ESPECIAIS:
Há também opções de fertilizantes que podem 
ajudar a manter a umidade das plantas. “Uma 
ótima alternativa é o gel para plantio, ele absorve 
e retém grandes quantidades de água e adubo, 
mantendo a terra abastecida por muito mais 
tempo e reduzindo em até 50% a necessidade de 
rega para as plantas”, completa a florista.
Fonte: P+G Comunicação Integrada

BRASIL E PARAGUAI 
CARTAS VERDE E AZUL DE MOTORIS-

TAS PARA CRUZAR A FRONTEIRA

4 DICAS PARA SUAS 
PLANTAS SAUDÁVEIS

A Carta Verde, por sua vez, é obrigatória para 
veículos, de passeio ou aluguel, que estejam 
em viagem internacional pelo Mercosul. Esse 
seguro garante o pagamento de despesas caso 
o motorista tenha sido responsável por algum 
acidente que resulte em danos materiais ou 
corporais a terceiros. 
Este documento pode ser adquirido diretamen-
te com uma seguradora ou em agências bancá-
rias. O valor varia conforme o número de dias 
contratados. Ela vale para todos os tipos de veí-
culos pequenos, inclusive para motos.

FORTALECIMENTO DO DIÁLOGO 
O superintendente do Foztrans, Licério Santos; 
e o diretor de trânsito de CDE, Osvaldo Aqui-
no defendem o fortalecimento do diálogo en-
tre Brasil e Paraguai para garantir um trânsito 
mais seguro nos dois países e uma coerência na 
fiscalização dos automóveis, caminhões e mo-
tocicletas que circulam fora de seus territórios 
nacionais. 
Durante o encontro de quarta-feira, também 
foram debatidas questões como a exigência 
da lista de passageiros dos veículos de turismo 
(vans e táxis) e a prorrogação do prazo de vali-
dade do selo de vistoria em táxis. Todos esses 
são pontos que serão alinhados entre Ciudad 
del Este e Foz. 
“Esta primeira reunião abre um caminho de 
fortalecimento do diálogo entre dois países que 
coexistem e precisam estar em harmonia para 
o desenvolvimento mútuo. É preciso unidade 
para superarmos os desafios de mobilidade ur-
bana e também na fiscalização, para promover 
maior desenvolvimento”, disse Licério Santos.
A reunião também contou com a participação 
do presidente da Cooperativa de Transporte e 
Turismo Alternativo (CootraFoz), Vitalino Cape-
letto, e da diretora do Shopping Del Leste, Elva 
Figueiredo.
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FERROESTE 
PROJETO DÁ MAIS UM IMPORTANTE PASSO

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Renováveis) 
concedeu neste mês a Abio (Autorização de 
Captura, Coleta e Transporte de Material Bio-
lógico) para o projeto da chamada de Nova 
Ferroeste (Ferrovia EF-277). É mais uma eta-
pa no processo de licenciamento ambiental 
do projeto, que foi qualificado no PPI (Progra-
ma de Parcerias de Investimentos) do Gover-
no Federal.
A iniciativa atende ao objetivo de ampliar a 
malha ferroviária nacional, de modo a aten-
der o transporte voltado à exportação, o que 
favorece a competitividade, a integração e a 
segurança de mercadorias.
A Abio permite o início dos trabalhos de cam-
po para o diagnóstico ambiental da fauna 
na área do projeto da Nova Ferroeste. Essa 
etapa é balizada por um plano de trabalho, 
analisado e aprovado pelo Ibama, no qual 
são indicados os pontos de amostragem e a 
metodologia a ser aplicada. Os dados a se-
rem coletados em campo são essenciais para 
a avaliação de impactos ambientais da ferro-
via, que será debatida com a sociedade após 
a conclusão dos estudos.
“Com a emissão da Abio, a empresa de con-

sultoria contratada para a elaboração do Es-
tudo de Impacto Ambiental e Relatório de 
Impacto Ambiental (EIA/RIMA) pode iniciar 
os levantamentos de campo relacionados à 
fauna, isto é, poderá realizar as atividades de 
monitoramento da fauna terrestre localizada 
na área do projeto”, explica a secretária de 
Apoio ao Licenciamento Ambiental e à Desa-
propriação do PPI, Rose Hofmann.
A nova malha ferroviária inclui a construção 
de uma nova ferrovia entre Maracaju (MS) e 
Cascavel, um novo traçado entre Guarapua-
va e Paranaguá, um ramal multimodal entre 
Cascavel e Foz do Iguaçu, além da revitaliza-
ção do atual trecho da Ferroeste, entre Cas-
cavel e Guarapuava. As atividades de moni-
toramento ocorrerão nessas áreas amostrais.

ESTUDOS
A Ferroeste foi qualificada em meados de 
2020 no âmbito do PPI, o que acelera o seu 
processo de desestatização. O pedido foi fei-
to pelo Governo do Paraná e significa que a 
União vai ajudar o Estado com apoio técnico 
regulatório necessário em diversas áreas, da 
modelagem e meio ambiente à atração de 
investidores.

O Governo do Paraná firmou um acordo de 
cooperação técnica com o Mato Grosso do 
Sul em 2020 para acelerar projeto. A empresa 
TPF Engenharia, contratada pelo Governo do 
Estado, está realizando os EVTEAs (Estudos 
de Viabilidade Técnico-Operacional, Econô-
mico-Financeira, Ambiental e Jurídica).

O EIA (Estudo de Impacto Ambiental) e seu 
respectivo RIMA (Relatório de Impacto Am-
biental) são coordenados pela Fipe (Funda-
ção Instituto de Pesquisas Econômicas), da 
USP (Universidade de São Paulo). Na área 
ambiental ainda faltam liberações para traba-
lhos de campo de outros órgãos intervenien-
tes, como Funai (Fundação Nacional do Índio) 
e Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional).
A expectativa é colocar a Nova Ferroeste em 
leilão na B3 entre final de 2021 e o começo 
de 2022 já com o EVTEA e o EIA/RIMA da 
ferrovia que liga Maracaju a Paranaguá con-
cluídos.
“O projeto é consistente, foi bem construído 
e é considerado um dos mais viáveis para in-
vestimentos no Brasil porque facilita o carre-
gamento próximo aos produtores e a entrega 
com segurança nos navios, além de se aliar 
aos projetos em andamento da nova roupa-
gem ferroviária, com conexão até Paranaguá, 
Foz do Iguaçu e o Mato Grosso do Sul”, afir-
ma o diretor-presidente da Ferroeste, André 
Gonçalves.”Temos que facilitar a integração 
dos modais. É a chave para o País avançar nos 
próximos anos”. (Foto: Jaelson Lucas /AENPR)

RESUMO DA NOTÍCIA:
O Corredor Oeste de Exportação - Nova Ferroeste terá extensão de 1.370 quilôme-
tros. O projeto abrange a construção de novos trechos e um corredor ferroviário 
de exportação ligando o polo produtor de grãos do Mato Grosso do Sul (MS) e do 
Oeste do Paraná ao Porto de Paranaguá.
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HERÓDOTO BARBEIRO
hbarbeiro@recordtv.com.br

O Brasil está despreparado para o surto da 
doença. E não é a primeira vez. O gover-
no tem outras prioridades do que testar e 
desenvolver vacinas que possam comba-
ter os vírus assim que se manifestem na 
população. A pesquisa básica é praticamente 
inexistente. Como ela consome investimentos 
e o resultado é de médio e longo prazo, os 
políticos descobrem que isso não dá voto. 
Não contribui para as eternas reeleições nas 
franjas do poder. É  diferente quando se tem 
o remédio e se promove amplas campanhas 
de vacinação, com cobertura da mídia, 
eventos públicos, presença de autoridades e 
uma massa que acompanha tudo de forma 
apalermada. Não sabe se o mérito da vacina  
é ou não da autoridade, não sabe se a pes-
quisa foi feita ou não no Brasil, se a tecnolo-
gia é ou não comprada com o dinheiro dos 
impostos que todos pagam. O que importa 
é o início da vacinação e todos ficam felizes, 
governo e povo. 
A epidemia assola o país incapaz de impedir 
o aumento assustador dos casos da doença. 
Há dificuldade de importação a curto prazo 
uma vez que a quantidade necessária para 
imunizar uma população de milhões de habi-
tantes, não está disponível nos laboratórios 
de países chamados de avançados.

A VACINA FINALMENTE CHEGOU
O número de mortes aumenta significati-
vamente especialmente no estado de São 
Paulo, o mais populoso do país. Os traba-
lhadores empilhados nos trens e ônibus 
deficientes são os mais atingidos pelo vírus. 
Para eles não há alternativa, tem que traba-
lhar para sobreviver e por isso se arriscam 
diariamente a sofrer uma contaminação. As 
elites mais abastadas, ainda que isoladas em 
suas residências confortáveis, começam a ser 
afetadas. Talvez no contato com o porteiro, 
faxineiro, guarda do condomínio que moram. 
Ou através da empregada doméstica. Não é 
possível viver sem eles ainda que represen-
tem riscos para toda a família. Os casos mais 
graves estão confinados nas UTIs dos hospi-
tais públicos, mas chegam também nas salas 
de aula dos colégios mais caros da cidade. 
A solução é importar. O governo percebe 
que a epidemia pode se alastrar ainda mais 
no eixo Rio-São Paulo, o de maior concen-
tração populacional do país. Daí ocorre um 
investimento na área de produção de vacinas 
no Brasil com a transferência de tecnologia 
importada da Europa e a criação de um ins-
tituto de tecnologia em imunobiológicos. Só 
a pressão do número de mortos leva o  go-
verno a tratar com seriedade a doença e sua 
propagação. O instituto é criado em 1976 na 

Fiocruz, conhecido como Bio Manguinhos, 
e responsável pela produção das vacinas 
contra a meningite meningocócica A e C. O 
governo controla os veículos de comunicação 
e o noticiário sobre a gravidade da doença é 
proibido pela censura do período autoritário. 
O Brasil vive em plena ditadura, que o vírus 
insiste em desafiar impunimente. O número 
de mortes chega a média de 1,15 por dia 
e pressiona o governo a iniciar uma ampla 
campanha de vacinação que começa pelos 
bairros periféricos e se espalha por toda a 
cidade de São Paulo e depois pelo país, com 
a vacinação de 10 milhões de pessoas em 
apenas  4 dias. A parte principal da logística 
fica sob a responsabilidade do exército. A 
epidemia é contida, mas a endemia não,  
segundo a Revista Ser Médico, do CREMESP. 

 

HERÓDOTO BARBEIRO é ancora do Jornal 
da Record News em multiplataforma. 
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Bourbon Cataratas opção para toda a Família
Apenas oito horas da capital para-
naense, o resort é uma sugestão 
para quem quer viajar sem aglo-
meração e sem passar por aero-
portos.

Tentando fugir das aglomerações dos aeropor-
tos, por conta da pandemia da COVID-19, as 
opções que possam ter acesso de carro são um 
atrativo para famílias paranaenses passarem as 
férias de verão.

Em Foz do Iguaçu, o Bourbon Cataratas do 
Iguaçu Resort possui 245 mil metros quadrados 
de estrutura completa de lazer e alimentação. 
O resort está funcionando com todos os pro-
tocolos de segurança e higiene exigidos pelos 
órgãos de saúde.
Para 2021, o resort ampliou a área da pisci-
na, com a criação de duas lâminas de espelho 
d’água, onde as crianças podem aproveitar os 
dias de calor junto com seus pais. Além disso, 
foram instalados cinco jatos de hidromassagem 
e um bar molhado, com bancos para apreciar 
bons drinks dentro da água. O bar funciona dia-
riamente e a piscina é aberta até às 22h.
Os pequenos poderão aproveitar, além das pis-
cinas e da recreação durante todo o dia, muitas 
outras atividades como, escalada, arco e flecha, 
campo de futebol, quadra poliesportiva, casa 
na árvore, mata nativa com trilha ecológica, 
Bourbon Fun Place com boliche, cinema e jogos 

de mesa, além dos espaço temáticos da Turma 
da Mônica, que vão desde o Baby até o Teens. 
Outra atividade encantadora é visitar o Refúgio 
dos Animais – um espaço que abriga animais e 
aves silvestres que foram resgatados do tráfico 
e maus tratos.
Os Amantes da boa gastronomia poderão se 
deliciar com as opções de restaurantes e bares, 
existentes no resort, são eles: O Naipi Coffee 
Shop, Restaurante Tarobá, Trattoria di Carinola, 
M’Boicy Lobby Bar, Igobi Pool Bar & Grill, e Kibô 
Sushi Corner.
Quem assume como chef Executivo do resort 
neste ano é André Magon. Com mais de 20 
anos de experiência em restaurantes e hotéis 
cinco estrelas mundo afora, o chef estudou gas-
tronomia no Culinary Institute of America, nos 

Estados Unidos. Por lá, trabalhou em restau-
rantes como The French Laundry, Eric Ripert, 
Daniel Boulud e Nobu Matsushisa. Visionário, 
já chegou no Bourbon Cataratas do Iguaçu Re-
sort trazendo muitas novidades com novos car-
dápios, jantares temáticos e novas tendências 
para área de eventos.
O Bourbon Cataratas do Iguaçu Resort fica a 
12km das Cataratas. A distância de carro até 
Curitiba é de 636km, ou cerca de oito horas e 
meia de viagem em estrada com boa qualidade.

INFORMAÇÕES E RESERVAS: 
www.bourbon.com.br  - (45) 3521 3900
COLABOROU: Julianne Carvalho - RP 
Bourbon Cataratas do Iguaçu Resort

O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, 
promoveu duas mudanças em cargos importan-
tes do governo. Nas mudanças, Marito nomeou 
o diplomata Federico González como diretor-
-geral da margem direita da Itaipu Binacional, 
Euclides Acevedo como Chanceler Nacional e 
Arnaldo Giuzzio com o titular do Ministério do 

PARAGUAI:
PRESIDENTE MARIO ABDO PROMOVE MUDANÇAS

NA ITAIPU E NO PRIMEIRO-ESCALÃO DO GOVERNO

Interior do país. 
Pelas redes sociais, o presidente anunciou as 
mudanças. “Desejamos a Arnaldo Giuzzio como 
Ministro do Interior, Euclides Acevedo como 
Chanceler Nacional e Federico González como 
Diretor Geral do Paraguai de Itaipu o maior 
sucesso”, ressaltou Marito. Que completou: 

“Tenho certeza de que cumprirão suas novas 
funções com lealdade e patriotismo”.
O novo diretor-geral paraguaio da Itaipu até en-
tão estava nomeado como Chanceler Nacional, 
cargo que assumiu no dia 10 de dezembro do 
ano passado e já foi substituído por Euclides 
Acevedo. Federico González substituiu Ernst 
Bergn, que havia sido nomeado em meados de 
2019, e renunciou para assumir o novo cargo.
De acordo com a imprensa do Paraguai, Gon-
zález tem aproximadamente 34 anos de expe-
riência na administração pública e é diplomata 
de carreira. Ele terá como uma das principais 
missões atuar na esfera bilateral com o Brasil, 
quanto à Revisão do Anexo C de Itaipu com o 
Itamaraty e o governo de Jair Bolsonaro.
Ernst Bergen deixou a direção-geral da binacio-
nal e não revelou os motivos, de acordo com 
a imprensa. Ele havia assumido interinamente 
em julho de 2019, substituindo Alberto Aldere-
te. Recentemente veio a público que ele devol-
veu 15 meses de salário para combater a pan-
demia do novo Coronavírus (Covid-19) no país.

Fonte: Ronildo Pimentel - Gazeta do Iguaçu

Federico González, (Itaipu)  Mario Abdo Benítez, (Presidente) e Arnaldo Giuzzi (Ministro/Interior
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Entramos em 2021. Uma nova 
era, um novo olhar para o futuro, o 
desafio da mudança que reflete no 
comportamento humano, depois 
de uma pandemia que transformou 
a vida do mundo todo e mudou a 
maneira de como vamos agir e con-
sumir daqui para frente. 

A  Pantone elege todos os anos, a 
cor que é tendência para o mundo da 
moda, do design e da arquitetura. E 
para este ano, foram eleitas duas co-
res que se complementam:

O Illuminating é um amarelo vibran-
te, ensolarado, com intensidade bri-
lhante, trazendo felicidade, esperança 
e vitalidade.

O Ultimate Gray é sólido como uma 
rocha, resistente e nos passa o senti-
mento de força, estabilidade e resiliên-
cia.

A união dessas duas cores transmitem 
uma mensagem de força e positividade, 
e um anseio que é principal para o espíri-
to humano: a esperança. Após um ano de 
isolamento social e distanciamento, pre-
cisamos ser encorajados, surgindo então 
uma promessa otimista de “um dia de sol”. 

CORES E TENDÊNCIASCORES E TENDÊNCIAS
A energia do amarelo aliada a solidez do cinza traz uma 
mensagem de vitalidade, força e risiliência para 2021!

CAFÉ &
ELAS

Julia Inomata
juliainomata@hotmail.com

Empresária Destaque!

Julia e Julia Modas

TAIWAN
COM O DOBRO DA POULAÇÃO DE SÃO PAULO, 889 CASOS E 7 MORTES

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

RESUMO DA NOTÍCIA:
Não é porque o lockdown foi mais severo que praticamente não há 
Covid em Taiwan. Aliás, nem houve lockdown por lá, como relata o 
professor de inglês Steve Ni, brasileiro que mora na ilha

Covid em Taiwan não seria um título lógico 
caso estivesse num jornal local, já que por lá 
a doença sequer é assunto. É de cair o queixo, 
mas a pandemia que apavora o mundo há 
um ano sequer ganhou contornos de surto na 
ilha, apesar de ser vizinha à China, onde tudo 
começou. 
Pelos dados do  último dia 25 de janeiro da 
Universidade John Hopkins dos EUA, que con-
centra as estatísticas mundiais da doença, até 
hoje foram registrados 889 casos confirmados 
de Covid em Taiwan e sete mortes. 
Isso numa população de 24 milhões de habi-
tantes, o dobro da de São Paulo (capital). Para 
efeito de comparação, a cidade de São Paulo, 
com 12 milhões de habitantes, acumula mais 
de 450 mil casos e quase 17 mil mortes. 
Sete mortes em 24 milhões de habitantes é um 
número tão inexpressivo que na estatística de 
mortes por milhão Taiwan tem zero, está na 

posição 147 do ranking liderado por Eslovê-
nia, Bósnia Herzegovina, Itália, Macedônia, 
Peru, República Checa, Reino Unido, Bulgária, 
Espanha, Estados Unidos e Hungria, todos com 
mais de 1.000 mortes por milhão/habitantes. 
O Brasil figura em 18° nessa lista, com 917 
mortes por milhão, atrás ainda de França, Mé-
xico, Croácia, Argentina, Armênia e Panamá. 
 
RELATO DE UM BRASILEIRO 
Não é porque o lockdown foi mais severo que 
praticamente não há Covid em Taiwan. Aliás, 
nem houve lockdown por lá, como relata o 
professor de inglês Steve Ni, brasileiro que 
mora na ilha, que se declara uma república 
independente, mas é requisitada pela China 
como uma de suas províncias. 
Paulistano, filho de taiwaneses, ele já tinha se 
mudado para a terra natal dos pais quando a 
pandemia começou do lado de cá do planeta 

e acabou escapando do pânico e dos lock-
downs frequentes em sua própria cidade de 
nascimento. 
Nem tudo em Taiwan segue como antes, 
porém. Steve, que além de dar aulas trabalha 
como guia turístico e tem blog de turismo (tra-
velerni.com), define-se como “nômade digital”, 
mas anda mais preso à ilha que o de costume, 
devido a restrições de viagens. 
Apesar de estar 11 horas à frente do fuso de 
Brasília, aceitou o convite para uma entrevista 
à Gazeta do Povo.
MEDIDAS CONTRA A COVID EM TAIWAN 
Que medidas adotou o governo de Taiwan para 
garantir resultados tão expressivos no combate 
à pandemia? Como as grandes cidades da 
ilha lidam com aglomerações e festas? Houve 
alguma restrição ao funcionamento de escolas 
e universidades, empresas ou igrejas? 
E o transporte coletivo, continua circulando? 
Há alguma regra, como uso de máscaras, pu-
nição ou multas para quem desrespeita? Para 
saber a resposta a estas e outras perguntas e 
ver o impressionante relato de um brasileiro 
que vive em Taiwan 

Leia mais em: www.gazetadopovo.com.br/
vozes/Cristina Graeml
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ENTREVISTA:

RITA MARQUES
1- 2021 Chegou. A pandemia continua no 
mundo. Como será o Turismo de Portugal 
nesses primeiros meses? Qual a expectativa?
Neste início do ano, o mundo registrou nú-
meros preocupantes, que nos alertam para a 
necessidade de mantermos a saúde pública 
como prioridade. Os programas de vacinação 
a nível mundial estão, como em Portugal, na 
sua primeira fase de implementação. Tudo 
visto, o sentimento nestes primeiros meses 
de 2021 é de expectativa e esperança. Acre-
ditamos que a partir do segundo trimestre de 
2021 iremos conseguir iniciar a retomada.

2- Qual o setor do Turismo mais afetado? 
A hotelaria, a restauração, as agências de 
viagens e o setor de congresso e eventos? 
O Turismo representa quanto na economia 
portuguesa?
Infelizmente, em 2020, as perdas em todos 
os subsetores do turismo são muito signifi-
cativas, pelo que, o grande desafio passa por 
apoiar as empresas, defendendo a sua ca-
pacidade produtiva e o emprego, em toda a 
cadeia de valor. 
Em 2019, o VAB gerado pelo turismo repre-
sentou 8,5% do total do VAB da economia na-

cional. No mesmo período, a procura turística 
foi equivalente a 15,4% do PIB, cerca de 33 
mil milhões de euros. O setor do turismo é 
a maior atividade econômica exportadora do 
país, sendo, em 2019, responsável por 52,3% 
das exportações de serviços e por 19,7% das 
exportações totais.

3- O que o governo tem feito para melhorar 
a situação dos portugueses que perderam o 
emprego e para assegurar as empresas?
A nossa primeira prioridade tem sido a saú-
de dos cidadãos. Reconhecemos, porém, que 
o surto de coronavírus representa também 
um enorme choque para a economia pelo 
que, desde março, temos vindo a lançar um 
conjunto muito importante de medidas que 
visam defender a capacidade produtiva e 
o emprego. Ao nível de medidas de apoio à 
tesouraria, destaco os alívios fiscais, as mo-
ratórias bancárias e as linhas de crédito com 
garantia pública. Ao nível da manutenção do 
emprego, implementamos o layoff simplifi-
cado e lançamos apoios à retomada e à nor-
malização da atividade, suportando parte dos 
encargos com os salários dos trabalhadores. 
Finalmente, não descuramos os apoios ao in-

vestimento, nomeadamente para adaptação 
às exigências sanitárias, nem os apoios ao 
fundo perdido para cobrir custos não sala-
riais. No total, foram mais de 22 mil milhões 
de euros de apoios. Expurgando moratórias 
de natureza fiscal e bancária, 2,5 mil milhões 
de euros foram direcionados para o setor do 
turismo, ou seja, cerca de 20% do montante 
total mobilizado.
Para além destas medidas, destaco ainda o 
lançamento do Selo Clean and Safe, que re-
conhece as entidades de toda a cadeia de 
valor do turismo que implementaram medi-
das de segurança sanitária e que garantem a 
devida proteção aos visitantes. Esta medida, 
a primeira do gênero a ser lançada na Europa, 
foi muito importante para criar confiança nos 
clientes. Atribuímos perto de 22.000 selos, e 
demos formação em práticas e medidas sani-
tárias a mais de 23.000 pessoas.
Devemos cuidar do presente, mas sempre 
com os olhos no futuro. Em outubro de 2020, 
lançamos o Plano Turismo +Sustentável 20-
23, que reforça o nosso compromisso com a 
sustentabilidade no turismo. Lançamos ainda 
o Programa de Formação Upgrade, dirigido 
aos profissionais do turismo, e que preten-
de ajudar as pequenas e muito pequenas 
empresas a adquirirem conhecimentos e 
competências que lhes permitam preparar 
o futuro, estruturando os seus negócios com 
novas propostas de valor, mais sustentáveis e 
capazes de responder às exigências futuras 
do setor.
Temos também lançado diversas ações dirigi-
das às Start-ups, ao emprego tecnológico, e 
aos investidores, pois Portugal continua a ser 

um excelente destino para empreendedores 
e oferece condições muito competitivas para 
investidores, para trabalhadores altamente 
qualificados, e para residentes não habituais, 
incluindo os nômades digitais.

4- O Reino Unido é o principal polo emissor de 
Portugal. Quanto representa na economia a perda 
desse mercado? E o que tem sido feito?
Ao longo dos últimos anos, Portugal tem vin-
do a trabalhar na diversificação da procura, 
tanto através da abertura de novos mercados 
emissores, como desenvolvendo novos seg-
mentos de procura em mercados mais tradi-
cionais para Portugal, como é o caso do Reino 
Unido.
Ao nível dos novos mercados emissores te-
mos, hoje em dia, novos mercados impor-
tantes para o nosso destino, que por motivo 
da pandemia se retraíram, mas que estamos 
confiantes que irão retomar logo que a situa-
ção for ultrapassada. É o caso de mercados 
como a China, a Coreia do Sul, o Japão e a 
Austrália, mas também alguns mercados in-
tercontinentais já habituais em Portugal, que 
em resultado de estratégias agressivas de 
desenvolvimento da operação aérea, tiveram 
um novo ímpeto de crescimento, como é o 
caso do Brasil, EUA e Canadá.
Em simultâneo, temos também levado a cabo 
uma estratégia de desenvolvimento de novos 
produtos turísticos em Portugal, procurando 
com isso atrair novos turistas. É o caso de 
produtos como o cycling e walking, enoturis-
mo e gastronomia, turismo natureza, turismo 
industrial, turismo religioso, turismo des-
portivo, casamentos e luas de mel e muitos 
outros. Estamos atentos a novas tendências 
do consumidor que se começam a desenhar, 
como é o caso dos turistas nômades digitais.
O Reino Unido é importante para Portugal e 
em alguns destinos regionais é mesmo um 
mercado crítico, como é o caso do Algarve 
e da Madeira. Estamos confiantes que com 
as estratégias que temos em curso para o 
desenvolvimento das acessibilidades aéreas, 
de desenvolvimento de novos produtos e 
do lançamento de medidas concretas para 
mitigar os impactos negativos da saída do 
país da União Europeia, como é o caso da 
manutenção das taxas de segurança aeropor-
tuárias em Portugal para os passageiros com 
destino ao Reino Unido, conseguiremos que 
o mercado retome já a partir de 2021 e que 
paulatinamente atinja os valores de 2019. Os 
britânicos não deixarão de viajar, e Portugal 
mantém os seus ativos intactos.

5- A vacina contra a Covid-19 já chegou a 
Portugal. Será obrigatória para todos os ci-
dadãos?
Estão previstas três fases para a execução 
do plano de vacinação contra a Covid-19 em 
2021, que teve início em dezembro passado. 
Atendendo à experiência de mais de 40 anos 
de plano de vacinação em Portugal, enten-
deu-se que a Vacina deveria ser universal, 
facultativa e gratuita.

6- O Brasil é  um forte mercado para Portu-

gal. Com as restrições e o impedimento dos 
brasileiros entrarem no país como turista, 
quanto representa a perda e quantos turistas 
o Brasil levava por ano para Portugal antes 
da pandemia?
Como já referi, o mercado do Brasil é extre-
mamente importante para nós. Em 2019 re-
gistramos 1,3 milhões de hóspedes do Brasil 
(8% dos estrangeiros), e quase 3 milhões de 
dormidas (6% do total dos estrangeiros). Foi o 
segundo mercado que mais cresceu.
Até outubro de 2020, as quebras neste mer-
cado, em dormidas e hóspedes foram de 
cerca de 74% e 76% respectivamente.  Assim 
que for possível viajar, temos muita confiança 
que os Brasileiros viajarão em força para Por-
tugal. Estaremos de braços abertos.

7- De Norte ao Sul do Brasil, a expectativa é 
grande dos brasileiros em poder voltar a via-
jar para Portugal. A Sra acha que isso já será 
uma realidade a partir de março deste ano?
Sim, a partir do 2º trimestre. Estamos todos 
ansiosos.

8- Como a senhora analisa sobre a recupe-
ração do Turismo de Portugal? Será lenta? 
Deverá seguir essa situação até 2022?

A maioria das projeções indicam uma reto-
mada no turismo internacional mais forte a 
partir do 2º semestre de 2021, sendo que 
não antes de 2023 atingiremos os valores de 
2019. Portugal seguirá uma trajetória idênti-
ca. 

9- Portugal é um país pequeno mas imenso 
com seu potencial turístico, com  suas rique-
zas culturais e históricas. Qual será o Turismo 
principal dessa era? O Turismo de natureza?
Todos os ativos estratégicos e motivos de 
atração do país estão intactos.
Podemos até dizer que a atratividade de Por-
tugal sai reforçada, já que Portugal oferece 
uma palete diferenciada de experiências, da 
praia à montanha, da cidade ao mundo rural, 
ajustadas à procura pós-pandemia, ou seja, 
produtos muito baseados na autenticidade, 
na cultura e na natureza, assim como no tu-
rismo de maior proximidade e menor aglo-
meração.
Mas temos de ser audazes para conquistar 
o nosso lugar no pós-pandemia.   Estamos 
preparados para aproveitar a oportunidade 
quando for possível viajar. Estamos prontos 
para liderar o caminho de um turismo mais 
sustentável.

RITA MARQUES - Secretária de Estado do Turismo de Portugal, falou com exclusividade para a 
jornalista Cristina Lira sobre a retomada do Turismo e o potencial do país irmão do Brasil

Cristina Lira
crislira80@gmail.com
www.cristinalira.com

cristinaliraturismo

Blog Turismo por Cristina Lira
TURISMO &
DESTAQUES

Secretária de Estado do Turismo de Portugal, Sra. Rita Marques conce-
de entrevista exclusiva a jornalista Cristina Lira.
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Em 2021 a RAFAIN CHURRASCARIA SHOW comemora 
40 anos de história neste mesmo local!
Jantar com Show aberto de segunda à sábado. 
Para quem ainda não conhece, o Show Lati-
no-americano faz uma viagem pela cultura e 
o folclore de oito países da América Latina. 
Esse show já entrou para o Guinness Book, 
o livro dos recordes, como o “maior 
número de danças nacionais apresenta-
das em um jantar com show”. 
O Show tem início às 20hs40min e a 
casa está aberta a partir das 19hs.

Venha viver essa experiência em 
FOZ DO IGUAÇU. Nossa essên-
cia é servir você

Em 2021 a RAFAIN CHURRASCARIA SHOW comemora 
40 anos de história neste mesmo local!
Jantar com Show aberto de segunda à sábado. 
Para quem ainda não conhece, o Show Lati-
no-americano faz uma viagem pela cultura e 
o folclore de oito países da América Latina. 
Esse show já entrou para o Guinness Book, 
o livro dos recordes, como o “maior 
número de danças nacionais apresenta-
das em um jantar com show”. 
O Show tem início às 20hs40min e a 
casa está aberta a partir das 19hs.

Venha viver essa experiência em 
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Em um país onde a carga tributária incidente 
sobre a folha de pagamento é gigante, as leis 
trabalhistas protegem o empregado e a crise 
assombra cada dia mais, encontrar maneiras 
legais de diminuir o passivo trabalhista da sua 
empresa sem prejudicar seus empregados 
talvez seja o grande “pulo do gato”.
Será que isso é possível? Garanto que sim.
Como fazer? Comece com uma auditoria ou 
“compliance” trabalhista. Explico melhor.

VEJA, INICIALMENTE, 
O SEU ORGANOGRAMA 

Cuidado com as atribuições, função e salá-
rio de cada um, a fim de não criar risco de 
equiparação ou isonomia salarial, e com as 
formas de contratação da equipe. Hoje a lei 
permite várias modalidades de contratações 
alternativas à velha CLT, inclusive para a ati-

EMPRESAS:
Como diminuir o passivo trabalhista

DIREITOS &

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

DEVERES

vidade-fim. Será que optar por outras formas 
de prestação de serviços diminuiria sua folha 
mensal? Como estão os contratos com os 
colaboradores? Foram elaborados de acor-
do com a sua real necessidade ou utilizados 
aqueles modelos comprados em papelaria? 
Numa demanda judicial, tais documentos te 
ajudarão ou serão uma vergonha?
E quanto à remuneração mensal, ao invés de 
pagar tudo como salário base – e como tal 
sofrer grandes tributações -, que tal pensar 
em benefícios e premiações? Pode ser uma 
saída!
E o que fazer com as indesejadas e caras ho-
ras extras? Se a sua conta é alta nessa rubri-
ca, por que não estudar a possibilidade de 
implantar o banco de horas?
No momento da rescisão contratual, ao invés 
da dispensa sem justa causa, não haveria a 

possibilidade de rescisão por comum acordo, 
onde nos exatos termos da CLT, alguns paga-
mentos devidos são reduzidos à metade?
Como dá para perceber com essas breves 
sugestões e questionamentos, reduzir o pas-
sivo trabalhista pode não ser um bicho de 7 
cabeças. O que falta é fazer uma auditoria 
trabalhista, um trabalho preventivo na sua 
empresa, para entender quais são os garga-
los e as “torneiras abertas”.
Conhecer todas as novidades da legislação 
trabalhista e quais delas podem trazer bene-
fícios financeiros, contábeis e organizacionais 
à sua empresa, de forma segura, legal e em 
consonância com os objetivos estratégicos 
do seu negócio são, a meu ver, a bola da vez 
em 2021. Fica a dica!
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RESUMO DA NOTÍCIA:
No dia 26 de novembro, aproveitando a mudança da nova loja da Hyundai 
em Cascavel ao lado da Renault Open, o Grupo de concessionárias forma-
do pela Renault (Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu), Mitsubishi (Cascavel e 
Curitiba) e Hyundai (Cascavel e Foz do Iguaçu) consolidou o Grupo Open. 

Aproveitando o reconhecimento regional 
do nome Open e a tendência do mercado 
automobilístico, todas as suas concessionárias 
passaram a carregar “Open” em seus nomes, 
se tornando Renault Open, Open Mitsubishi e 
Hyundai Open.
A história do Grupo Open começou a ser 
contada em 1989 quando o Sr. Acyr Urio, em-
presário e visionário de Francisco Beltrão (PR), 
fundou a Plastbel, indústria atuante até hoje 
no mercado de peças moldadas por injeção.
Mais tarde, acreditando na Renault e no seu 
potencial, a família Urio assumiu as revendas 

Renault de Cascavel e Toledo em outubro de 
2001; e já em março de 2002, iniciou suas 
atividades na cidade de Foz do Iguaçu. 
Com um trabalho sustentado nos pilares de 
qualidade de atendimento aos clientes e um 
bom ambiente, trouxeram reconhecimento da 
montadora e do mercado automotivo gerando 
oportunidades de expansão. 
Em 01 de junho de 2010,  as unidades em 
Cascavel e Foz do Iguaçu da Brizza Mitsubishi 
passaram a fazer parte do Grupo. 
E em 2013, a Teyko, Mitsubishi de Curitiba, 
também foi agregada ao Grupo. 

Apostando na bandeira Hyundai, a HMB Vetor 
de Cascavel foi adquirida em 2015. 
Desde o início de ano de 2020, o Grupo Open 
planejou alguns investimentos:
Nova loja da Hyundai em Cascavel 
Nova loja de Seminovos ao lado das conces-
sionárias Renault e Hyundai em Cascavel
Construção de uma nova concessionária 
Hyundai na cidade de Umuarama.
Mesmo com o cenário adverso que viven-
ciamos com a pandemia, o Grupo Open 
continuou seus investimentos e não se fechou 
a oportunidades, sendo que em junho de 2020 
adquiriu a Hyundai HMB de Foz do Iguaçu.  
Ao final de 2020, o Grupo passou a ter 8 con-
cessionárias completas e uma loja de Semino-
vos, com aproximadamente 200 funcionários 
e uma perspectiva de venda de mais de 5000 
carros para 2021.

GRUPO OPEN É    LANÇADO 
EM CASCAVEL EVENTO - com presença de diretores, convidados, funcionários, colaboradores, 

autoridades e imprensa, o Grupo OPEN finca em definitivo sua bandeira em Cascavel 
e no Oeste do Paraná com uma gama de ofertas aos mais exigentes gostos pelas 
marcas que chegam ao mercado com alto índice de aprovação.
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