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BRASIL

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

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

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

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

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

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

Considerando que em 2020 o PIB encolheu 4,1%,  estima-se que 
este seria o panorama mais trágico se o Agronegócio colapsas-
se. Mesmo antes da pandemia do coronavírus, o carro-chefe da 
economia nacional já escondia dívida de R$ 700 bilhões.

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

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

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

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

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

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

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

JABUTIS NAS LEIS DE 
CRÉDITO AGRÍCOLA

Um deles é a famigerada alienação fiduciária 

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

Para conhecer os setores mais endividados, 
siga @salveoagro no Instagram e Facebook. 
O grupo é formado por produtores rurais de 
todo o Brasil que buscam o desenvolvimento 
saudável do setor. Há materiais completos.
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O presidente Jair Bolsonaro desembarcou 
em Cascavel no início de fevereiro para 
inaugurar o Centro Nacional de Treinamen-
to em Atletismo (CNTA), acompanhado de 
ministros, senadores, deputados, onde foi 
recebido pelo governador Carlos Massa,  
prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, 
lideranças e convidados.
O Centro Nacional de Treinamento em Atle-
tismo (CNTA), é um espaço para treinamento 
de atletas profissionais e para formar futuros 
esportistas, além de contribuir com a educa-
ção por meio de atividades extracurriculares.
Cascavel está na vanguarda das principais 
cidades do país, como a 11ª melhor do Brasil 
para se viver. 
A visita de um presidente da República é de 

suma importância. Cascavel foi notícia no 
Brasil e em vários países do mundo após o 
presidente, com seu jeito irreverente, propor 
uma corrida na pista de atletismo que teve 
a participação de “atletas” convidados por 
Bolsonaro, como o governador Ratinho 
Junior e o prefeito Paranhos, além de outros 
integrantes da comitiva presidencial. 
Em seu discurso de inauguração, o prefeito 
Paranhos citou investimentos como o novo 
terminal aeroportuário, as avenidas que es-
tão sendo revitalizadas, os abrigos de ônibus 
e a extensão da Avenida Brasil, com apoio da 
Itaipu Binacional. 
Como presidente da Amop, agradeceu a 
Itaipu também pelo apoio aos municípios do 
Oeste do Paraná.

O prefeito destacou que Cascavel virou um 
laboratório de ações, e se consolida como 
uma das grandes potências do país. 

RECEPÇÃO
O prefeito Leonaldo Paranhos recepcionou 
o presidente Bolsonaro no aeroporto de 
Cascavel, onde uma multidão aguardava o 
presidente que foi até a parte externa do 
terminal cumprimentar os apoiadores.  

O CNTA
A estrutura do CNTA é moderna, com equi-
pamentos de última geração para os atletas 
que farão treinamentos ou participarão de 
competições. Com aproximadamente oito 
mil metros quadrados de área construída, 

CASCAVEL
PRESIDENTE BOLSONARO INAUGURA 

CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTO EM ATLETISMO

o complexo esportivo possui uma pista 
com 400 metros de extensão. O material 
foi importado da Alemanha. Além disso, há 
um pista de aquecimento coberta, com 100 
metros, arquibancada coberta para mil pes-
soas, academia, auditório, piscina aquecida e 
alojamento para cem atletas.
Dos cerca de R$ 22 milhões  investidos no 
centro esportivo, R$ 16 milhões são do go-
verno federal, graças as ações do Deputado 
Federal Evandro Roman e R$ 6 milhões têm 
origem no Estado.
A Fundação Municipal de Esportes e Cultura 
(FMEC), que em parceria com a secretaria 
de Educação e a Paraná Esportes atuam para 
fomentar o esporte em todas as modalida-
des, já está funcionando no CNTA. Uma das 
atribuições da fundação é buscar recursos na 

iniciativa privada, órgãos estaduais e federais 
para investimentos em apoio a todas as mo-
dalidades esportivas, além de ajudar a plane-
jar, com projetos, as associações esportivas e 
atletas de Cascavel. “Com a participação da 
Univel, que vai cuidar de toda a parte clínica, 
com os cursos de educação física e fisiote-
rapia, vai ajudar muito os atletas e desen-
volverem os trabalhos”, diz Edson Queiroz, 
presidente da Fundação.
O ministro da Cidadania, Ônix Lorenzoni, 
disse que o complexo esportivo irá garimpar 
novos talentos. “Essa obra é extraordinária 
para ser, não apenas um lugar para treina-
mento de alto rendimento, mas, através 
do contraturno escolar, trazer as crianças, 
garimpar novos talentos e, principalmente, 
trazer a coisa bonita do esporte, respeito, 

patriotismo, seriedade, trabalho em equipe, 
esforço, sacrifício, cai, levante. Ou seja, não 
é apenas o ensino e preparação do atletas, 
mas é a preparação para a vida”, afirmou.
Para o governador Ratinho Junior  a educa-
ção é primordial na formação dos futuros 
atletas. “Esta é uma obra fundamental para 
investir no futuro dos nossos competidores 
e também das nossas crianças, para que elas 
possam se transformar, se não em atletas 
profissionais, que exige muita dedicação e 
vocação, mas também cidadãos melhores”, 
declarou.
O presidente Jair Bolsonaro, ao falar sobre o 
CNTA, disse que o esporte evita que crianças 
peguem caminhos tortuosos na vida. “O 
esporte evita que um garoto vá para um 
caminho diferente”, sintetizou.

PRESIDENTE BOLSONARO -  em sua visita movimentou Cascavel, cumprimentando populares, autoridades e indo de encontro ao povo com muita alegria

Editoria: Local - Fotos:  Cesar Luiz Pilatti

RECEPÇÃO -  O prefeito Leonaldo Paranhos deu as boas vidas ao presidente Jair Bolsonaro, em sua visita a Cascavel para inaugurar obras de esportes

OBRA IMPORTANTE -  uma luta do deputado Evandro Roman prestigiada pelo presidente Bolsonaro, (sem máscara) acolhido por populares no evento

DISCURSOS -  O prefeito  Paranhos, governador Carlos Massa e o Presidente Bolsonaro inauguraram o Centro Nacional de Treinamento e Atletismo
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AÇÕES PARLAMENTARES

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. 
“Iniciamos essa conquista em 2012 quando eu 
ainda era secretário de Estado do Esporte e Tu-
rismo do Paraná. Vencemos a disputa com ou-
tras importantes cidades do país.
Hoje essa obra é uma realidade que orgulha 
Cascavel e o estado do Paraná”, disse Roman. 

PRESIDENTE BOLSONARO E DEPUTADO ROMAN 
INAUGURAM CENTRO DE ATLETISMO EM CASCAVEL

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 pista para com-
petições de atletismo com material importado 
da Alemanha, pista indoor para treinamento 
de atletas de alto rendimento, clínicas de fi-
sioterapia, arquibancada para mil lugares, ilu-
minação especial para competições noturnas 
e toda uma infraestrutura de alojamentos que 
não encontra similar em outros centros no país. 

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 AENPr

“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.

Novo projeto de pedágios no Paraná 
gera muita indignação e críticas

AÇÕES PARLAMENTARES

A PROPOSTA É DE UM LEILÃO HÍBRIDO
Essa proposta aponta que o valor mínimo da 
tarifa de pedágio é definido já na saída do 
edital e não pelas ofertas dos interessados. 
Desta forma, se mais de uma empresa chegar 
a esse valor, vence quem pagar mais dinheiro 
para o governo, o chamado valor de outorga. 
Uma dúvida é como esse dinheiro vai ser di-
vidido entre governo federal e estadual e se 
vai ser reaplicado nas próprias rodovias ou vai 
ser usado para outros fins.
A promessa é que as tarifas caiam 65% ou até 
mais, dependendo das condições do trecho 
pedagiado e o retorno que pode oferecer. 
O modelo traz ainda como novidade um me-
canismo de descontos para quem é usuário 
frequente, para quando não for mais neces-
sária a praça de pedágio e entrar em vigor os 
pórticos automáticos.
O novo modelo mantém o chamado Anel de 
Integração (criado no governo de Jaime Ler-
ner) em 6 lotes, mas incorpora outros 834 km 
de rodovias totalizando 3.327 km. Além das 
27 praças que já existem, seriam construídas 
mais 15 em diversos pontos.
O contrato deve ser de 30 anos de concessão, 
com custo operacional e manutenção de R$ 
34 bilhões e investimentos em obras no valor 
de R$ 42 bilhões de reais.
Pela proposta do Ministério as concessioná-
rias que vencerem terão que duplicar 1.783 
km e terão um tempo para isso. 
Mas o que for gasto pode ser cobrado do mo-
torista, ou seja, quando um trecho for dupli-
cado a empresa poderá aumentar o valor do 
pedágio. 
O modelo prevê também um degrau tarifário 
de 40% e esse é um dos pontos que já estão 
gerando discussão.
Segundo o deputado Homero Marchese – 
Coordenador da Frente Parlamentar Sobre 
Pedágio, “Para garantir que tenha obras a 
gente tem que exigir das empresas que ofe-
reçam garantias no momento de assinar o 
contrato e que haja uma fiscalização séria. 
Essa história de que é preciso colocar tarifa 
alta para assegurar a feitura de obras, a gente 
já ouviu e ela não é verdadeira”, disse ele.

O QUE ACONTECEU NA PRÁTICA: 
A tarifa foi subindo ano a ano religiosamente 
e as obras não aconteceram. As obras foram 
sendo retiradas ou adiadas.

Já o Deputado Federal (licenciado) Sandro 
Alex – Secretário de Infraestrutura do Paraná 
informa que, “nós temos um alto investimen-
to para as próximas décadas de duplicação 
em todas as rodovias e obras que o Paraná 
necessita”.

Indagado pela repórter Ana Zimmerman – 
RPC TV/Globo, se é possível compatibilizar 
todas essas obras com uma tarifa menor, o 
Secretário Sandro Alex foi enfático, afirman-
do que sim. “De fato nós temos convicção de 
que nós vamos conseguir e essa construção 
está sendo feita, por isso as audiências públi-
cas, para que todos participem.”
O governo começou a ouvir a sociedade em 
audiências públicas, até agora foram quatro, 
promovidas pela Assembleia Legislativa no 
interior do estado. 

Atento, o deputado Homero Marchese do 
PROS é da Frente Parlamentar sobre o pedá-
gio, que desde 2019 debate o tema, disse que 
tem recebido críticas à proposta do Ministé-
rio da Infraestrutura e defende a tarifa pelo 
menor preço, o modelo, por exemplo, da con-
cessão da BR-376 para Santa Catarina.
Homero Marchese – Coordenador da frente 
esclarece também que pelos estudos realiza-
dos por entidades e o clamor da sociedade, 
“o melhor modelo é aquele que combina os 
interesses dos paranaenses. Não adianta a 
gente prometer 3.300 km de obras pelas pis-
tas, 1.700 km de duplicação como eles estão 
prometendo, se na prática a gente sabe que 
isso não vai acontecer. No papel é muito bo-
nito, mas na prática eu acredito que a gente 
tem que ter um modelo conservador e que 
aos poucos a gente permita o aumento tarifá-
rio, caso a obra saia efetivamente.”

A PROPOSTA DO GOVERNO 
AINDA NÃO ESTÁ FECHADA

E o imbróglio continua em cada reunião com 
o tema ganhando espaço. Especialmente 

com a recente afirmação do Deputado San-
dro Alex – Secretário de Infraestrutura do 
Paraná. “O governo federal fez uma primei-
ra modelagem, ela não está finalizada, está 
sendo estudada e aprimorada e o próprio 
ministro está cuidando disso. Outros estados 
realizaram um leilão, quando na batida do 
martelo foi muito comemorada a tarifa baixa, 
mas no início do contrato quando estas obras 
estavam previstas, elas não aconteceram e 
esses contratos foram judicializados, alguns 
devolvidos e quem perdeu? O usuário.”
Os contratos atuais do pedágio são de 1997 
e vencem em novembro desse ano. Há pelo 
menos dois anos o governo vem debatendo 
o tema, mas de acordo com a frente parla-
mentar sobre o pedágio, o próprio Ministério 
da Infraestrutura já sinalizou que o processo 
para leilão não deve ficar pronto até o fim dos 
contratos.
A estimativa revelada em um estudo da Uni-
versidade Federal do Paraná com base no 
cronograma divulgado pela ANTT, é que o lei-
lão só deve sair em abril de 2022.
“A gente tem uma estimativa que é para abril 
do ano que vem para sair a licitação, por incrí-
vel que pareça, porque os atuais contratos do 
Paraná terminam em novembro, então muito 
provavelmente a gente vai ficar um tempo 
com um aditivo só para conservação da ro-
dovia e manutenção dos serviços de socorro 
mecânico e médico”, lamenta o Homero Mar-
chese – Coordenador da Frente Parlamentar 
Sobre Pedágio.

Em resumo, fica aquela sensação de que 
todas as discussões travadas nas audiências 
públicas, assim como a atuação da Frente 
Parlamentar Sobre Pedágio, de nada servirá 
para mudar a estratégia do plano apresen-
tado pelo Ministério da Infraestrutura que já 
definiu suas metas de ações.
Até porque, esta será uma maneira de fazer 
caixa com a arrecadação das rodovias peda-
giadas aqui no Paraná, para obras projetadas 
em outras partes do país, de uma forma sútil 
e sem onerar o Tesouro Nacional.
Neste jogo, vale lembrar um provérbio árabe, 
um paradigma entre o estacionário e o evolu-
tivo que diz assim: “Enquanto os cães ladram, 
a carruagem passa”.
Neste caso passa, mas pagando pedágio a 
valores e condições impostas de cima para 
baixo, é claro.

P E D Á G I O

RESUMO DA NOTÍCIA:
O modelo do Ministério da Infraestrutura com contribuições de áreas técnicas do Go-
verno do Estado foi apresentado em janeiro e, embora algumas audiências públicas 
tentem esclarecer e em certos momentos até convencer lideranças e a própria socie-
dade, cada dia fica mais difícil de entender.
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O PRESIDENTE BOLSONARO - recebeu o deputado Vermelho  acompanhado do presidente do Democratas de Foz, Matheus Veloso Maria
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O chefe do executivo conseguiu o que queria. Nomeou um general para a 
presidência da Petrobras. Muitos, erroneamente, consideram a companhia 
uma estatal e por isso o governo federal tem o poder para trocar quem quiser 
da diretoria da empresa. A razão social é Petróleo Brasileiro S.A. Em outras 
palavras, quando a empresa foi criada pelo presidente Getúlio Vargas, ela to-
mou um caráter de uma empresa de capital misto, ou seja público e privado. 
Isto não perturba a imagem nacionalista de Vargas, turbinado pela campa-
nha do Petróleo É Nosso. O nacionalismo para uns é o Estado ter o controle 
total de um monopólio considerado estratégico: o petróleo. Outros entendem 
que  brasileiros podem comprar ações da empresa que são negociadas na bol-
sa de valores. E isto está longe de uma socialização de um setor da economia. 
Está mais perto de um capitalismo estatal. Direita e esquerda são defensores 
das empresas do Estado. 
O Estado é detentor da maior parte do capital da Petrobras. Em outras 
palavras, é o maior acionista. Tem, inclusive as Golden Share, ou seja, tem o 
direito de indicar não só o presidente da empresa, mas influenciar na compo-
sição de toda a administração. Há uma ala nacionalista nas forças armadas 
que entendem que a Petrobras tem valor estratégico-militar e é gestora de um 
produto essencial se voltar a ocorrer um conflito internacional de grandes 
proporções como ocorreu no século 20. Assim, mesmo que as ações sejam 
negociadas, inclusive, na bolsa de valores de Nova York, o Estado não perde 
poder sobre quais os caminhos que a exploração e o refino do petróleo podem 
tomar. Especialmente quando as jazidas de petróleo no mar ganham espaço 
na prospecção e exploração, graças à tecnologia de desenvolvimento acelera-
do. O exemplo da Noruega inspira os nacionalistas tupiniquins.  
Afinal, o general que assume a empresa tem experiência na área? Essa é uma 
das questões que ninguém debate publicamente com receio de ser considera-
do opositor do governo ou alguém que defende o interesse das “Sete Irmãs 
do Petróleo” , as maiores petroleiras do mundo, acusadas de serem a ponta 
de lança do imperialismo nas áreas petrolíferas, principalmente no Oriente 
Médio. Elas devem ser mantidas à distância das regiões onde se pressupõe 
a existência de petróleo que em terra, ion shore, ou no mar, off shore. Elas 
são criticadas da extrema direita à extrema esquerda. Portanto a Petrobras 
deve continuar sob o controle do governo uma vez que ele tem a maioria das 
ações. Com os militares no poder, não foi surpresa a indicação do general 
Ernesto Geisel para presidente da empresa. Com a imprensa sob censura e as 
liberdades individuais cerceadas pelo ato institucional 5 em vigor, o máxi-
mo que se vê é uma reprodução do perfil do novo presidente, sua carreira 
no exército e como chegou ao posto de general. Contudo já há quem admite 
que a presidência da Petrobras pode se em um degrau para a presidência da 
república. Afinal o regime é militar.
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UM GENERAL NA PETROBRAS

HERÓDOTO BARBEIRO
hbarbeiro@recordtv.com.br

DEPUTADO VERMELHO:
“PRESIDENTE BOLSONARO VAI A FOZ PARA INAU-
GURAR AMPLIAÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO”
RESUMO DA NOTÍCIA:
Durante a audiência no Palácio do Planalto em Brasília, foram tratados diversos 
assuntos de interesse de Foz do Iguaçu, região Oeste/Sudoeste e do Paraná.

O presidente Jair Bolsonaro recebeu  o deputa-
do Federal Vermelho e anunciou que em abril 
retornará a Foz do Iguaçu para inaugurar a 
ampliação da pista do Aeroporto Internacional. 
O dia da visita será marcado em conjunto com 
a Itaipu e Infraero. 
Durante a audiência no Palácio do Planalto 
foram tratados diversos assuntos de interes-
se de Foz do Iguaçu e do Paraná. Vermelho 
levou ao presidente os anseios e aspirações 
das lideranças de Foz e região. Bolsonaro fez 
questão de agradecer o trabalho do deputa-
do no Congresso Nacional. Vermelho esteve 
acompanhado do presidente do Democratas 
de Foz, Matheus Veloso Maria. 
O deputado Vermelho teve papel decisivo no 
processo de ampliação da pista do Aeroporto 
de Foz. A ideia havia sido praticamente aban-
donada em função do leilão dos aeroportos 
da região Sul. Vermelho conseguiu o projeto 
junto ao Fundo Iguaçu, conversou com Ratinho 
Junior e o general Silva e Luna e o projeto foi 
desengavetado. 
“A ampliação foi possível graças a uma 
parceria da Itaipu com a Infraero. A pista 
está sendo ampliada de 2.194 metros para 
2.858 metros, totalizando 660 metros a mais”, 

relembra Vermelho. A obra terá um custo de 
R$ 69,4 milhões, dos quais R$ 55,5 milhões 
são provenientes da Itaipu e R$ 13,9 milhões 
da Infraero. O empreendimento gerou 400 
empregos diretos.
O deputado disse que a nova pista possibilitará 
um aumento considerável do número de voos 
sem escalas a partir de Foz, inclusive intercon-
tinentais, para Europa e Estados Unidos, fazen-
do do terminal iguaçuense um hub logístico 
regional, “tornando mais rápida a retomada 
do turismo”. 

POLOS DE TURISMO
Vermelho também pediu apoio do presiden-
te para melhorar a infraestrutura turística e 
de eventos, ampliando os investimentos em 
grandes polos de turismo como Foz do Iguaçu. 
O deputado também pediu para que Foz e os 
municípios lindeiros ao Parque sejam contem-
plados com uma parte da receita do Parque 
Nacional.
Entre as obras citadas, Vermelho destacou o 
projeto da Arena Multiuso. “Expliquei ao pre-
sidente que essa arena será uma grande obra 
com cerca de 20.000 m2, capacidade para 
9 mil pessoas sentadas, para atrair grandes 

AÇÕES PARLAMENTARES

eventos esportivos, culturais, musicais, conven-
ções, feiras, eventos religiosos e congressos”.

ESTRADA-PARQUE
O projeto de lei 984/2019, de autoria de 
Vermelho, também foi debatido durante a 
audiência. O projeto altera a Lei 9985 e cria no 
Brasil as unidades de conservação Estrada-
-Parque, que poderá resultar na reabertura do 
Caminho do Colono reaproximando as regiões 
Oeste e Sudoeste do Paraná. 
Bolsonaro disse ser favorável ao projeto que 
tramita na Câmara, defendendo “o desenvolvi-
mento sustentável, harmonizando o progresso 
e integrando homem e natureza”. Na mesma 
hora o presidente ligou para o general Silva e 
Luna pedindo apoio no desenvolvimento de 
um projeto.
Ficou acertado que após a inauguração da 
pista do Aeroporto de Foz, presidente e co-
mitiva farão uma visita na região do Caminho 
do Colono e também nas obras da Estrada da 
Boiadeira, que Itaipu irá construir em parceria 
com o Governo do Estado. 
O projeto de lei 3067, de autoria de Vermelho, 
também foi debatido. O projeto tramita em 
regime de urgência e prevê investimentos de 
R$ 1 bilhão, a fundo perdido, destinado a guias 
de turismo, MEIs e pequenos empresários para 
compensar as perdas com a pandemia. 

Colaborou: Adelino de Souza

HERÓDOTO BARBEIRO!
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SINDHOTÉIS CELEBRA CONTRIBUIÇÃO DO BOURBON 
AO TURISMO DA CIDADE DAS CATARATAS DO IGUAÇU
Uma singela homenagem a uma das mais 
importantes famílias da hotelaria nacional. 
O fundador da Rede Bourbon, Alceu Ântimo 
Vezozzo, foi homenageado pelo Sindhotéis 
(Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e 
Similares de Foz do Iguaçu e Região).

O Instituto de Capacitação em 
Hotelaria, Gastronomia e Tu-
rismo, um dos mais modernos 
equipamentos de treinamento 
no turismo do Brasil, teve a 
suíte-escola batizada com o 
nome do empreendedor. O 
amplo espaço possui todos os 
equipamentos para aulas de 
governança e hospedagem.

A homenagem foi um dos 
assuntos conversados pelo pre-
sidente do Sindhotéis, Neuso 
Rafagnin, e Alceu Ântimo Vezo-
zzo Filho, que visitou a entidade  
e agradeceu a referência ao pai. 
Durante o encontro, o dirigente 

lembrou a expressiva colaboração do colega 
para o fortalecimento do turismo e da pró-
pria entidade.
“Só temos a agradecer ao pai e filho por 
acreditarem em Foz, investirem na cida-
de e por ajudarem no fortalecimento do 

sindicato. Ambos, inclusive, integrando 
diretorias de diferentes gestões e apoiando a 
construção da sede do sindicato [inaugurada 
em 1986] e do Instituto de Capacitação em 
Hotelaria, Gastronomia e Turismo [inaugu-
rado em 2016]”, resumiu o presidente do 

Sindhotéis.
Vezozzo lembra com carinho 
o período dedicado à ativida-
de sindical. “O sindicato era 
formado por um grupo muito 
pequeno, pessoas maravilhosas 
que eu lembro com um carinho 
enorme. Eu era jovem, convivi 
com hoteleiros que fizeram 
história na hotelaria de Foz. A 
convivência com esses decanos, 
pessoas distintas e nobres, me 
marcou muito. Tenho muita 
saudade”, ressaltou. 

AI Sindhotéis / Foto: divulgação

ITAIPU INVESTE R$ 1 BILHÃO EM FURNAS E 
FORTALECE SEGURANÇA ENERGÉTICA DO BRASIL

O presidente Jair Bolsonaro lançou ofi-
cialmente, no dia 25 em Foz do Igua-
çu (PR), o projeto de revitalização do 
sistema de Corrente Contínua de Alta 
Tensão (HVDC) de Furnas, com aportes 
de R$ 1 bilhão da margem brasileira de 
Itaipu. O sistema é responsável pela 
transmissão de parte da energia pro-
duzida pela hidrelétrica binacional e 
que abastece os principais centros con-
sumidores do País, como Rio de Janeiro 
e São Paulo. 

O termo de compromisso foi assinado 
pelo diretor-geral brasileiro de Itaipu, 
general Joaquim Silva e Luna, e pelo 
diretor-presidente de Furnas, Pedro 
Eduardo Fernandes Brito. Na mes-
ma cerimônia, o Ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquerque, assinou 
a portaria que aprova o Plano Decenal 
de Expansão de Energia (PDE-2030), 
um documento publicado anualmen-
te pelo Ministério de Minas e Energia 

com as perspectivas de expansão do 
setor de energia no horizonte de dez 
anos. A solenidade ocorreu na subes-
tação Foz do Iguaçu de Furnas e reuniu 
ainda o ministro-chefe do Gabinete de 
Segurança Institucional (GSI) da Presi-
dência da República, general Augusto 
Heleno; o governador do Paraná, Car-
los Massa Ratinho Junior; o presidente 
da Eletrobras, Wilson Ferreira Junior; o 
prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasi-
leiro; e o general João Francisco Fer-
reira, indicado para assumir o cargo de 
diretor-geral brasileiro de Itaipu entre 
outras autoridades.

O anúncio oficial ocorreu às vésperas 
do aniversário de Furnas, que com-
pletou 64 anos no dia 28 de fevereiro. 
Também foi o primeiro encontro pes-
soal entre o presidente e Silva e Luna 
após a indicação do general por Bol-
sonaro a presidência e o Conselho de 
Administração da Petrobras, no último 

dia 19; a quinta viagem do presidente 
a Foz do Iguaçu desde que tomou pos-
se, em janeiro de 2019; e a oitava ao 
Paraná. Sete delas têm correlação com 
obras viabilizadas pela hidrelétrica. 

O presidente Jair Bolsonaro lembrou 
da visão de futuro dos governos mi-
litares que construíram Itaipu e que 
seu governo têm a mesma preocupa-
ção, como demonstra o investimento 
na revitalização do sistema HDVC. “O 
meu governo prima pela previsibilida-
de, pela capacidade de se antecipar a 
problemas e ter visão de futuro. E este 
projeto é resultado da liberdade de 
iniciativa que vocês (gestores da Itai-
pu e Furnas) têm”, disse o presidente, 
que elogiou a gestão do general Silva 
e Luna à frente da Itaipu. “É uma ges-
tão ímpar, que colocou a binacional no 
rumo da prosperidade, colaborando 
com o governo estadual e com mais de 
30 prefeituras, com uma visão social”, 
completou.

Imprensa de Itaipu
Foto: Rubens Fraulini/ Itaipu Binacional

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.

AÇÕES PARLAMENTARES

DEPUTADA YARED: Defende 
médicos especializados no trânsito

FOZ DO IGUAÇU: 

A presença de médicos especialistas no 
trânsito é um dos assuntos que voltam à 
agenda dos Deputados Federais nesta se-

DEPUTADA YARED - sempre atenta aos principais temas da vida nacional

mana. O tema retorna ao Congresso Na-
cional como um dos vetos presidenciais em 
apreciação na Câmara Federal. 

A deputada Federal Christiane Yared (PL), 
parlamentar reconhecida por sua atuação 
firme em prol da segurança no trânsito, se 
posiciona favoravelmente aos profissionais 
e votará pela derrubada do veto presiden-
cial.
Conhecido em campanhas nas redes so-
ciais como “Veto 52/20”, ele trata de 
aspectos importantes do Projeto de Lei 
3267/2019, que atualizou as normas do 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O obje-
tivo é a derrubada de veto presidencial que 
dispensa a presença do médico do tráfego 
na realização do Exame de Aptidão Física e 
Mental (EAFM) e do psicólogo do trânsito 
na avaliação psicológica para a emissão da 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 
“A presença desses profissionais no pro-
cesso de concessão e renovação da cartei-
ra de motorista é imprescindível. Estamos 
em uma luta pela saúde no trânsito e não 
podemos abrir mão de quem pode nos 
ajudar. Imagine, com o tanto de vítimas de 
trânsito que temos, como seria o cenário 
sem a presença do perito examinador! Se-
jamos pela vida, meus amigos”, diz Yared.

Assessoria: 
Foto: Divulgação Câmara dos Deputados



Nova Fase  | 1514 |  Nova Fase

RESUMO DA NOTÍCIA:
Após crescer 55%, investe para 
ampliar produção de alimentos 
em vários segmentos, graças ao 
faturamento de mais de R$ 
10 bilhões em 2020, e deve 
erguer novo complexo de 
R$ 350 milhões, gerando 
empregos e rendas para 
seus associados.

RESUMO DA NOTÍCIA:
A licitação para a construção do novo Porto Seco de Foz do Iguaçu deverá 
incluir área da iniciativa privada. 

M E R C A D O

FOZ DO IGUAÇU: Edital para o novo Porto 
Seco pode incluir área da iniciativa privada

LAR COOPERATIVA: Grupo 
faturou mais de R$ 10 bilhões em 2020, 
e deve erguer novo complexo de R$ 
350 milhões

NOVO PORTO SECO DE FOZ DO IGUAÇU - Receita Federal tem pressa devido a licitação do atual porto seco de Foz do Iguaçu 
terminar no final de 2023 e já projeta uma mega estrutura para assegurar rapidez e espaço para o futuro da cidade

IRINEO DA COSTA RODRIGUES
 Presidente da Lar Cooperativa 
com sede em Medianeira

A mudança no procedimento é uma 
iniciativa da Receita Federal para agilizar o 
processo da estrutura, que será interligada 
pela Perimetral Leste às aduanas do Para-
guai (que será construída na cabeceira da 
segunda ponte) e da Argentina. 
Lideranças da cidade trabalham pela in-
clusão dos ramais hidroviário e ferroviário 
num mesmo local.
De acordo com o presidente do Conselho 
de Desenvolvimento Econômico e Social 
de Foz do Iguaçu (Codefoz), Mário Camar-
go, o terreno do antigo Portal da Foz, que 
pertence a Prefeitura, não comportaria 

Impulsionada pelos bons resultados nos mer-
cados de grãos e carnes, a Lar Cooperativa 
Agroindustrial, de Medianeira (PR), encerrou 
2020 com faturamento de R$ 10,8 bilhões, 
55,14% superior ao do ano anterior, e lucro 
líquido de R$ 717,8 milhões, três vezes maior 
que o de 2019 (R$ 230 milhões). Irineo da 
Costa Rodrigues, diretor-presidente da Lar, 
destacou que o ano foi de recuperação, após 
a frustração de safra de 2018/19 no Paraná, 
que gerou perda de receita de R$550 mi-
lhões à cooperativa. No ano passado, a safra 
2019/20 rendeu entregas de 4,8 milhões de 
toneladas de grãos (2,4 milhões de soja e ou-
tras 2,4 milhões de milho, além de 36,8 mil 
toneladas de trigo), ou 54,8% a mais que as 
3,1 milhões de toneladas do ciclo anterior. Na 
área de proteínas, o número de aves abatidas 
pela Lar saltou de 149,3 milhões, em 2019, 
para 180 milhões, enquanto o de suínos subiu 
de 645,4 mil para 769 mil — incrementos de 
20,6% e 19,2%, respectivamente. Rodrigues 
conta que a cooperativa tem crescido organi-
camente, com aumentos de processamento 
que acompanham o ritmo dos produtores, e 
mediante novos investimentos e aquisições. 
De 2021 até 2024, a Lar planeja investir R$ 
350 milhões em um complexo industrial em 
Medianeira, na saída para Foz de Iguaçu, na 
comunidade de Bom Jesus. No local haverá 

toda a estrutura necessária para atender 
as demandas para importação e exporta-
ção de cargas na região.
O Porto Seco de Foz do Iguaçu é o maior 
do gênero da América Latina operado pela 
Receita Federal. No ano passado, aproxi-
madamente 170 mil cargas (importação e 
exportação) passaram pelo local, gerando 
uma movimentação financeira superior a 
US$ 4,6 bilhões - cerca de US$ 2,5 bilhões 
em exportações e US$ 2,1 bilhões prove-
nientes de importações. 
De acordo com o presidente do Codefoz, 
num primeiro momento, no ano passado, 

uma área dedicada ao recebimento e à seca-
gem de milho e mais três plantas de ração,-
que levarão o número total de fábricas do 
gênero na cooperativa a dez. As três novas 
plantas de ração serão voltadas à avicultura 
— uma para atender matrizes, outra para a 
engorda de frangos e uma terceira com foco 
na demanda por premix, ou seja, vitaminas 
e minerais adicionados à ração.A ideia é que 
essa unidade abasteça todas as dez fábricas 
da cooperativa paranaense. Ficou para 2021 
o início das operações da unidade industrial 
de abate de aves adquirida da Copagril em 
Marechal Cândido Rondon (PR), e da fábrica 
de rações, que também era da Copagril, em 
Entre Rios do Oeste (PR), que produz 45 mil 
toneladas do insumo por mês. As aquisições 
foram fechadaspor R$ 410milhões. “O ne-
gócio foi estudado pelas diretorias das duas 
cooperativas por um ano e meio e chega-
mos à conclusão de que ele traria sinergias 
positivas”, disse Rodrigues. Dos 170 mil fran-
gos abatidos por dia na unidade comprada, 
90% devem continuar a ser entregues pelos 
membros da Copagril — em torno de 200 
produtores. Dos 11,8 mil cooperados da Lar, 
cerca de 850 produzem frango. Também no 
Paraná, a Lar investiu em 2020 em um novo 
complexo industrial ao fechar um contrato de 
arrendamento, com compromisso futuro de 

cogitou-se a participação da Itaipu, para 
aquisição de uma área onde seria instala-
do o novo Porto Seco. “Tivemos reunião 
com o diretor-geral, general Joaquim Silva 
e Luna e representantes do Estado”, disse.
O Governo pediu de seis a oito meses para 
a elaboração de um novo Estudos de Via-
bilidade Técnico-Operacional, Econômico-
-Financeira, Ambiental e Jurídica (EVTEA), 
incluindo o transporte ferroviário. A ideia 
acabou não prosperando, uma vez que a 
Receita Federal corre contra o tempo para 
habilitar o novo porto seco - a licitação da 
área atual acaba na segunda metade de 
2023.

Ronildo Pimentel
Foto: Christian Rizzi/arquivo

compra, com a Frango Granjeiro, de Rolândia. 
A previsão é que em quatro anos a Lar assu-
ma o controle do complexo, avaliado em R$ 
290 milhões. Na unidade, há um abatedouro 
(com capacidade para processar 175 mil aves 
por dia), uma fábrica de ração (de 19 mil to-
neladas por mês) e uma planta de recepção 
e beneficiamento de grãos (com capacidade 
para 16,8 mil toneladas). Para aumentar sua 
capacidade produtiva em Mato Grosso do 
Sul, Estado em que tradicionalmente atua 
também, a Lar inaugurou ainda no ano passa-
do um complexo de processamento de soja, 
em Caarapó (MS), que absorveu aporte de 
R$ 219 milhões. A unidade tem capacidade 
para esmagar 1,5 mil toneladas de soja por 
dia para produção de biodiesel, óleo, farelo 
de soja e energia. Como parte dos investi-
mentos na região, também inaugurou novas 
unidades de recebimento de grãos em Ban-
deirantes, Bela Vista, Ponta Porã e Caarapó. 
“Nosso objetivo não é crescer em faturamen-
to simplesmente, é atender bem aos nossos 
associados. Nós somos a quarta maior em-
presa de abate do Brasil, atrás apenas de BRF, 
JBS e Aurora Alimentos”, afirmou Rodrigues. 
Considerando o número de funcionários, atu-
almente em 20.550, a Lar é também a coo-
perativa singular que mais emprega no país. 
Para este ano, Costa Rodrigues afirma que 
as expectativas estão altas, dado o clima fa-
vorável às lavouras de soja e a iminência das 
discussões para publicação, no meio do ano, 
do planejamento estratégico da Lar até 2030. 
“Hoje temos quatro plantas de abate de fran-
gos, duas indústrias de soja, sete de rações, 
e vamos definir onde queremos chegar para 
atender à pecuária de pequeno porte e aos 
produtores de suínos, frango, leite e ovos”, 
ressaltou o presidente da Lar.

E C O N O M I AE C O N O M I A M E R C A D O
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RESUMO DA NOTÍCIA:
Com foco em criar uma opção que atenda o paladar de turistas e mora-
dores da região de fronteira, Grupo Capitão acaba de inaugurar o seu 
mais novo empreendimento gastronômico, o décimo do grupo e o se-
gundo no centro comercial de Ciudad del Este

CIUDAD DEL ESTE

GRUPO CAPITÃO INAUGURA O BISTR.ON  CULINÁRIA 
INTERNACIONAL NA LOJA MONALISA - PARAGUAI

ISABEL SALVATTI e Itti Rafagnin com a filha 
Giovanna, Relações Públicas do Grupo Capitão

Ciudad del Este na fronteira do Brasil com Par-
guai, mudou nos últimos anos com revitalização 
paisagística; investimentos de lojistas, da Prefei-
tura, Governo e de Itaipu Binacional. 
Novas e amplas lojas organizadas oferecem 
variedades em produtos e serviços, o que tem 
atraído cada vez mais um público de alto nível 
e com poder aquisitivo. Para acompanhar este 
crescimento, o Grupo Monalisa decidiu por ter-
ceirizar seu já famoso restaurante, frequentado 
por clientes e personalidades durante décadas.
Iti Raffagnin e Isabel Salvatti, fundadores do 
Grupo Capitão, juntamente com os sócios 
Jair David Vieira e Junior de Lima, uniram-se 
para tornar o 6º piso da famosa loja de de-
partamentos, uma referência ainda maior em 
culinária internacional, já que o local também 
é reconhecido por revender, há décadas, pro-
dutos nos setores de bebidas, moda, perfumes, 
cosméticos, esportes, óculos, relógios e eletrô-
nicos das mais afamadas marcas internacionais. 
A abertura do BRIST.ON – culinária internacio-
nal foi amplamente comemorada e conta com 
uma equipe de alto nível, tendo como gestora: 
Camila Frasson; o chefe de cozinha Rodrigo 

Trentini e a supervisão de Giovana Salvatti Ra-
fagnin, com funcionamento: segunda a sábado, 
11h30 às 15h, reservas e delivery: +595 983 
976600 pelo (WhatsApp) e informações no Ins-
tagram: @bistr.on
“É um local sofisticado para descansar, para 
confraternizar ou fazer reuniões de negócios, 
onde o cliente está numa atmosfera elegante e 
ao mesmo tempo atual,” disse o vice-presidente 
da Monalisa, Chariff Hammoud.
“Nosso investimento confirma que confiamos 
na retomada do turismo. O BISTR.ON vai gerar 
20 empregos de imediato”, concluiu Isabel Sal-
vatti, diretora executiva do Grupo Capitão.
“Estar presente no turismo de gastronomia de 
Ciudad del Este é algo que nos fascina, grandes 
marcas também são representadas pela arte da 
gastronomia”, afirma Iti Raffagnin, um dos res-
ponsáveis pelo investimento.
O BISTR.ON é especializado em culinária inter-
nacional gourmet, incluindo opções da culinária 
italiana, francesa, japonesa e brasileira.

Fotos de Marli Teodoro para Foz em Destaque.
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Nova Fase - Muita gente passa pelas aglo-
merações, têm a sensação de que ninguém 
está fazendo nada e se perguntam se a PM 
vai dispersar as pessoas?
Tenente Coronel Rubens Garcez - Pelo de-
creto do Governo do Paraná, a missão de fis-
calizar  é da Polícia Militar. Estamos atentos 
quando ligam no 190 e nas operações.
Como policial eu digo o seguinte: em um pri-
meiro momento o objetivo é orientar as pes-
soas; num segundo prendemos o organizador 
do evento ou dono do bar, por não obedecer 
ao decreto do Governo. 
Algumas pessoas dizem que, “Mas Coronel, 
a pessoa está trabalhando”, eu entendo tudo 
isso, mas estamos vivendo em uma pande-
mia onde em primeiro lugar é a vida. O gran-
de problema que eu vejo são essas pessoas 
que estão fazendo essas aglomerações, esses 
jovens que não são tão vulneráveis como as 
pessoas que são [vulneráveis] e estão se cui-
dando, já que alguns pegam a doença e não 
acontece nada enquanto outros morrem. 
Isso tudo é uma questão de educação e éti-
ca. Acho que a Polícia Militar, que é um órgão 
de repressão, deveria agir em última circuns-
tância. Mas infelizmente estão acontecendo 
várias festas. Inclusive, houve um evento 
em frente a Catedral de Cascavel e a Polícia 
Militar foi acionada pelos canais do 190, al-
gumas viaturas foram até o local e disper-
saram; onde a maioria estava sem máscara, 
sem distanciamento social, desobedecendo 
o decreto. Imediatamente os organizadores 
entenderam a orientação do tenente e tudo 
foi resolvido.

O certo é autuar o dono do estabelecimento 
e não as pessoas que estão no local?
O certo é obedecer o Decreto do Governo 
e da Prefeitura, que aliás, nos apoia com a 
Guarda Municipal. Nós temos a operação 
AIFU que envolve PM, bombeiros, conselho 
tutelar, Prefeitura. Com relação ao Covid, está 
a cargo da Polícia Militar a obrigação principal 
de coibir nas diversas operações.

Essas operações estão intensificadas com o 
novo pico da pandemia?
Sim, tanto em Cascavel como em toda região 
de nossa jurisdição. 

O SR., não acha que falta mais informação?
Acho e faço uma comparação com o uso do 
cinto de segurança. O abordado tem mil des-
culpas, que não o justificam. Mas o problema 
da pandemia é muito mais grave. O cinto de 
segurança você paga multa, o vírus você paga 
com a vida.

Nos seus 32 anos na PM, imaginou ter que 
intervir na saúde pública?
É um problema cultural no país essa questão 
de pedir para a Polícia resolver algo tão óbvio. 
O avanço do Covid precisa de atenção de tal 
forma que não seria preciso intervenção. Mas 
temos que agir, lamentavelmente.

Além da pandemia, existem os outros pro-
blemas de segurança. Como estão agindo? 
Temos uma rotina priorizando os casos mais 
graves, tanto na parte operacional como rá-
dio patrulha, UPS e um planejamento estraté-
gico de serviços nas 24 horas do dia. 

É importante que a pessoa ao visualizar 
uma situação acione a PM?
Se você vê alguma coisa errada você tem a 
obrigação de ligar para o 190, para que nós 
tenhamos conhecimento deste suposto cri-
me ou desta violação da ordem, para que as-
sim a Polícia Militar possa atuar.

Quem informa, pode responder por alguma 
ação penal depois?
Não tenho conhecimento. Mas é importante 
sempre ligar no 190 que a Polícia Militar irá 
verificar e tomar a providências.

No comando da Polícia Militar, o Sr., tem 
uma marca. Pode falar sobre ela?
Nos 51 anos do 6º Batalhão com sede em 
Cascavel, a média de um comandante é de 

dois anos e meio. Quem ficou mais tempo foi 
o Coronel Borges. E essa marca já superamos 
com quatro anos e dez meses no comando.  
Claro que temos nossas falhas, mas estou fe-
liz porque amo Cascavel, cidade que escolhi e 
quero morar para o resto da minha vida, mas 
não demora e vou me aposentar. Eu quero 
que a segurança pública seja a melhor.  Até 
recebi convites para comandar outras regi-
ões, mas gosto muito de Cascavel e como eu 
sempre falo: sou policial 24 horas por dia.

380 mortes nas policiais civis, militares e 
guardas municipais em 2020. Acontece mui-
to isso na abrangência do 6º Batalhão?
Acontece pelo seguinte motivo: como o Ba-
talhão de Cascavel é um dos mais atuantes 
do Estado do Paraná, inclusive o que mais 
apreende armas e drogas e por diversas ve-
zes tivemos policiais que foram os que mais 
prenderam no Estado. Dessa forma, Cascavel 
é destaque e, o 6º Batalhão teve uma gran-
de quantidade de confrontos armados ao 
longo dos anos e que constantemente são 
enfrentados pela Polícia Militar. Para se ter 
uma ideia, Campo Mourão tem um Batalhão 
tranquilo.  Esta é a realidade. Em Curitiba, são 
vários Batalhões. Aqui é só Batalhão de Cas-
cavel e dependendo do evento precisamos 
de apoio, assim como nós apoiamos Toledo 
e Foz do Iguaçu. Então nossos policiais são 
bastante atuantes.

Conta sempre com apoios nas estruturas?
Sempre, e uma prova disso são nossas três 
UPS. Aliás, as únicas do Paraná que ainda 
funcionam plenamente, com qualidade e 
apresentando um bom serviço.  Isso porque 
existe o envolvimento da comunidade, da po-
lícia militar e das autoridades. Contamos com 
acadêmicos realizando estudos sobre as UPS, 
que são um exemplo de que a PM tem atu-
ado de forma primorosa. É claro que temos 
muitas coisas para melhorar, não vamos ta-
par o sol com a peneira, mas a Polícia Militar 
de Cascavel presta um excelente serviço.

Quais são as estruturas de Cascavel?
Nós temos o Choque, o Canil, as Rocam, as 
Rotam, o Pelotão de Trânsito que é uma es-
trutura mínima, mas atuante. Inclusive motos 
novas foram compradas pela Polícia Militar e 
devemos receber em março para a Rocam.
E é claro, a Cavalaria que atende todos os ti-
pos de ocorrência, pois além atender policia-

mento ostensivo com viatura, o policiamento 
a cavalo tem uma presença positiva que pro-
porciona uma sensação de segurança porque 
um cavalo corresponde a vários policiais, 
além de um trabalho espetacular na questão 
da equoterapia para as crianças. 

O Governo está implantando colégios cí-
vico-militares. Há um interesse policial de 
estar junto com as crianças e adolescentes?
São duas situações: o Colégio da Polícia Mi-
litar, que ainda não foi criado, e o Colégio 
Cívico-Militar que serão quatro, se não me 
engano, com dois diretores. Tudo passa pelo 
Batalhão, embora só façamos o meio de cam-
po para encaminhar para Curitiba, para a 
Secretaria de Educação e nossa diretoria de 
ensino em Curitiba.
São duas funções: monitor e diretor. O mo-
nitor, salvo um melhor juízo, vai ganhar R$ 
3.000,00 por mês e o diretor R$ 3.500,00. An-
tes de o período de inscrições ser prorrogado 
nós tínhamos oito candidatos a monitor e 
nenhum a diretor, agora nós já temos alguns 
que querem ser diretores, mas são poucos de 
fato.  Por alguma razão os policiais não estão 
tão interessados, mas a ideia do cívico-mili-
tar é excelente, tanto que foi aprovado pelos 
pais.

Pela sua experiência, qual o papel que o po-
licial vai ter nesse modelo de ensino?
São vários aspectos; como aproximar a polí-
cia do jovem, despertar mais o civismo, ter 
consciência do que é disciplina, hierarquia, 
respeitar o professor, os superiores, chegar 
no horário,  interagir com subordinados, com 
o  professor que é uma figura emblemática. 
Enfim, é isso que a Polícia Militar prega. 
Temos também o Colégio da Polícia que será 
implantado em Cascavel, mas por algumas ra-
zões burocráticas que não passam pelo 6º Ba-
talhão, está demorando um pouco, mas esse 
[colégio] sim, será só de policiais militares. 
O diretor vai ser um major e claro, terão pro-
fessores civis, mas não tem greve, e se o pro-
fessor começar a faltar ele é notificado, então 
tem toda uma disciplina a ser observada. 
Claro, não é um quartel, mas tem que usar 

uniforme, tem que cortar cabelo, meninas 
com maquiagem bem suave, por exemplo. 
Tanto que o Colégio da Polícia Militar onde 
estudei em Curitiba, quando tem a prova do 
Enem, todos os anos é o colégio público em 
primeiro lugar e aqui não vai ser diferente. 
Para se ter uma ideia, o Colégio da Polícia em 
Curitiba tem cursinho preparatório para fazer 
o concurso, de tanto que é procurado.

Como o comando trabalha com o lado emo-
cional na tropa, no caso de suicídio?
Não é fácil colocar na cabeça do policial que 
ele é um ser humano igual os outros e tem as 
suas fragilidades. Temos psicólogo mas, por 
exemplo, tivemos dois suicídios recentes em 
que ninguém detectou nada. Um deles traba-
lhava muito próximo de mim, viajou comigo 
várias vezes, mas você não percebia nele uma 
conduta que pudesse levar ao suicídio.
O policial militar pela sua natureza não procu-
ra um psicólogo. Se você ou o colega que está 
trabalhando com ele na viatura não detectar 
e falar com ele, dificilmente ele procura ajuda 
porque ele tem aquela imagem “eu sou po-
licial, represento uma força, sou uma segu-
rança para quem olha para mim”. Então nós 
temos que trabalhar para que ele realmente 
procure ajuda. 

A carga horária pode ter relação?
Como eu disse, é difícil detectar, embora o ní-
vel de estresse é grande e às vezes por medo, 
não procuram ajuda e são orientados sempre 
para isto. Por outro lado, louva-se as mulhe-
res que estão engajadas no 6º Batalhão. Elas 
que por sua natureza cuidadosa, procuram 
mais os serviços médicos e orientações.
Da parte do Superior, procuramos dar uma 
orientação financeira porque existem muitos 
policiais com dificuldades, o que acaba afe-
tando o relacionamento com a esposa, mãe, 
filho e às vezes resultando em suicídio.

Quais os desafios no 6º Batalhão depois de 
mais de 50 anos de história no Oeste?
A Polícia Militar é um dos segmentos do ma-
crossistema de segurança pública, procura-
mos melhorar sempre e não somente eu aqui 

no Batalhão, mas em todos os lugares, seja 
no Comando Geral, na Secretário de Seguran-
ça Pública no Governo e até nos parlamen-
tares, porque tudo passa pela Assembleia e 
pela política em geral. 
Hoje estamos na expectativa desse novo con-
curso para formar novos policiais e completar 
alguns espaços que estão em branco, já que 
o serviço continua, mas o efetivo se reduz em 
razão de transferências e aposentadorias. Por 
exemplo, hoje o policial se aposenta com 25 
anos de serviço, o que é direito dele, a pes-
soa então com quarenta e poucos anos se 
aposenta, mas é a hora que você está ficando 
bom no que faz.
O que a Polícia precisa hoje basicamente cha-
ma-se autonomia financeira orçamentária. 
Hoje a Polícia Militar depende da Secretaria 
de Segurança Pública, mas deveria ter um 
orçamento próprio para que ela pudesse fa-
zer os investimentos. Tudo ainda passa pela 
Secretaria de Segurança Pública e às vezes 
nem tudo está alinhado entre a Secretaria e a 
Polícia Militar (isso ao longo da história). Terí-
amos então que ter essa autonomia financei-
ra orçamentária para comprar armamentos, 
viaturas, fardamentos, coletes, etc.
Falo isto, pelos meus 32 anos na PM, que ela 
evoluiu, assim como deve melhorar. Eu sem-
pre digo que se não temos nada para fazer 
na instituição, temos que melhorar o que já 
está bom; essa é minha opinião como gestor 
público de polícia. Hoje temos uma estrutura 
muito boa, mas muitas coisas ainda precisam 
ser conquistadas.

O que seu futuro reserva: A aposentadoria, 
descansar a farda ou quer algo mais?
Quero ficar até o último dia na Polícia Militar 
e eu não tenho nenhum tempo fictício, são 
32 anos efetivos e vou ainda mais longe, pois 
eu era do Colégio da Polícia Militar em Curi-
tiba. Então minha vida, meus amigos, minha 
família, tudo é dentro da Polícia Militar. Agora 
no final do ano está para mudar a legislação, 
acrescentando tempo de serviço por idade e, 
dependendo dessa mudança, posso ficar até 
uns dois anos, mas vamos aguardar.

ENTREVISTA  -  Laís Laíny apresentadora do programa Papo Reto da Catve (Rede Cultura) de Cascavel e o Tenente-Coronel Rubens Garcez

TENENTE-CORONEL RUBENS GARCEZ
E N T R E V I S T AE N T R E V I S T A

RESUMO DA NOTÍCIA:
Ele é o Comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar que abrange 
Cascavel e mais 21 municípios. Foi o entrevistado da CATVE, e conta 
tudo do sistema de segurança. Vale a leitura.

por Laís Laíny - Agradecimentos a CATVE
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O parque ainda nem está pronto, mas a área 
do estacionamento já serve para que os primos 
Ryan, Yuri, João, Sofia e Giovana, que têm entre 
3 e 9 anos de idade, passem horas se divertin-
do. Parte da turminha mora em Mundo Novo, 
cidade do Mato Grosso do Sul que fica na divisa 
com o Paraná, e passa as férias em Juranda, no 
Centro-Oeste paranaense. E é neste período, 
quando se encontram, que aproveitam para 
matar as saudades brincando.
O palco para a diversão das crianças é o Parque 
Municipal de Juranda, que passa por uma rees-
truturação completa para que as brincadeiras 
não fiquem restritas apenas ao estacionamento 
ou às ruas da cidade, que tem pouco mais 7,6 
mil habitantes, de acordo com o último Censo. 
O recurso que será disponibilizado pelo Gover-
no do Estado é de R$ 715,4 mil, para revitalizar 
uma área de 90 mil metros quadrados, mas es-
tava abandonado há anos.
O investimento faz parte do programa Parques 
Urbanos, da Secretaria de Estado do Desen-
volvimento Sustentável e Turismo em parceria 
com o Instituto Água e Terra (IAT), que investem 
R$ 41,6 milhões para a construção de novos 
espaços de lazer e preservação ambiental em 
46 cidades paranaenses. Somente neste ano, 
serão destinados R$ 32,3 milhões para iniciar as 
obras em oito municípios e finalizar nos demais.
Na região Centro-Oeste, cinco municípios foram 
contemplados com os recursos: além de Juran-
da, também estão em obras áreas em Campo 
Mourão, Jussara, Araruna e Moreira Sales. Jun-
tos, os parques somam 311.880,31 metros qua-
drados de áreas verdes, com investimentos na 
ordem de R$ 5,9 milhões.
A estimativa da Secretaria do Desenvolvimento 
Urbano e do Turismo é impactar positivamente 
a vida de mais de 1 milhão de paranaenses. O 
programa está ancorado nos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 
2030 e auxiliará o Paraná a alcançar com mais 
eficiência o ODS 11, que versa sobre cidades 
mais inclusivas, políticas 
públicas integradas e 
acesso universal a espa-
ços seguros, acessíveis e 
verdes.

JURANDA
A obra em Juranda já ul-
trapassou os 77% e deve 
ser concluída ainda no 
primeiro semestre. A re-
modelação inclui o plan-

PARQUES URBANOS TRANSFORMAM 
PAISAGENS DE CIDADES DO CENTRO-OESTE

tio de mais de 15 mil metros quadrados de gra-
ma, um novo alambrado em toda a extensão do 
parque, a construção de quadras, uma de fute-
bol suíço e outra de areia, a revitalização e am-
pliação de dois lagos e uma pista de caminhada 
ao seu redor. Os quiosques com churrasqueira, 
o parque infantil e a academia ao ar livre, que já 
têm no local, também serão restaurados.
No futuro, os planos da prefeitura incluem a 
instalação de pedalinhos no lago e de uma pista 
para a prática de motocross e bicicross. O re-
curso do Estado também prevê iluminação e a 
instalação de câmeras, para garantir uma maior 
segurança de quem vai aproveitar a área até 
mesmo à noite.

CAMPO MOURÃO
O maior investimento na região Centro-Oeste 
é na implantação do Parque da Pedreira, em 
Campo Mourão, onde o governo aplica um re-
curso de R$ 2,3 milhões. A antiga área de uma 
pedreira, que já abrigou uma usina de asfalto 
do Departamento de Estradas de Rodagem do 
Paraná (DER/PR), foi repassada ao município no 
início dos anos 2000, para a construção de um 
conjunto habitacional.

O espaço, de 92 mil metros quadrados, vai con-
tar com lago, pista de caminhada, duas quadras 
de esportes, sendo que uma delas com grama 
sintética, parque infantil, academia ao ar livre 
e arena para apresentações. Em uma segunda 
etapa, a previsão é melhorar ainda mais a estru-
tura e incluir um espaço de contemplação em 
cima do lago.

ARARUNA
Em Araruna, o bairro que leva o nome da esta-
ção das flores, onde as ruas têm nome de ár-
vores, também terá um espaço dedicado para 
a conservação ambiental. Localizado no Jardim 
Primavera, o Parque Urbano não será apenas 
um espaço de lazer, como também irá integrar 

RESUMO DA NOTÍCIA:
Cinco municípios da região foram contemplados pelo programa do Governo 
do Estado, que fomenta a criação de áreas de lazer e preservação. Juntos, os 
parques de Campo Mourão, Juranda, Jussara, Araruna e Moreira Sales somam 
311.880,31 metros quadrados de áreas verdes, com investimentos na ordem de 
R$ 5,9 milhões.

o bairro, criado há menos de dez anos, à região 
central da cidade. É que em conjunto com as 
obras de implantação também está sendo cons-
truída uma ponte para ser um novo acesso ao 
Centro.
Com uma área de 35 mil metros quadrados, a 
implantação do parque dá utilidade a um terre-
no que estava abandonado, evitando o desma-
te das árvores que trazem um respiro ao bairro. 
O Governo do Estado investe R$ 1,1 milhão na 
obra, que deve ser entregue em abril. O pro-
jeto também será importante para conter as 
erosões no terreno, que estavam assoreando o 
córrego localizado em meio à mata.

MOREIRA SALES
Um bosque em um dos acessos à cidade de 
Moreira Sales foi o lugar escolhido para a im-
plantação do Parque Público Urbano no muni-
cípio. Além de revitalizar a área arborizada que 
já era usada para o descanso da população, in-
cluindo novos atrativos, a construção do espaço 
também busca a preservação da mata nativa e 
de nascentes de rios.

Com uma área de 6,5 mil metros quadrados, 
o projeto inclui a construção de pista de cami-
nhada, campo de futebol sintético, com uma 
estrutura bem melhor do que o campinho 
atual, banheiros, campo de bocha, playground 
e academia ao ar livre. O espaço vai comple-
mentar outras estruturas de lazer do município, 
inclusive um complexo esportivo que fica bem 
em frente ao bosque. O recurso destinado pelo 
Governo do Estado foi de R$ 776 mil. A previsão 
é que a obra seja finalizada em julho deste ano.

JUSSARA
A cerca de oito quilômetros do centro de Jus-
sara, uma área que também já abrigou um 
parque, mas que há anos está sem uso, foi a 
escolhida pelo município para integrar o pro-
grama. Localizado no caminho da Estrada Velha 
de Maringá, próximo às Vilas Rurais Gralha Azul 
e São Cristóvão, o terreno de 88,2 mil metros 
quadrados, que conta com uma lagoa que já foi 
muito utilizada por banhistas, voltará a ter a gra-
ça de antigamente.
Com investimento de R$ 909,6 mil, estão sen-
do construídos no local novos quiosques, salão 
de eventos, trapiche, pista de caminhada, play-
ground, academia ao lar livre e sanitários, além 

de projetos de paisa-
gismo e urbanismo, 
iluminação orna-
mental e instalação 
elétrica, caminhos 
e canteiros e fecha-
mento do entorno 
com alambrado. Ini-
ciado em maio de 
2020, o novo parque 
deve ser entregue 
em menos de mês.

PARANÁ

Foto: Alessandro Vieira / AEN

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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ECONOMIA / NEGÓCIOS / CONSTRUÇÃO CIVIL

Ranking que mede desafios da 
gestão municipal apontou Marin-
gá (PR) como melhor cidade entre 
os 100 maiores municípios do país.

Altos índices de qualidade de vida e grande 
potencial de valorização atraem investidores e 
fortalecem o mercado imobiliário.
A construção civil segue aquecida mesmo dian-
te da pandemia e promete um ano repleto de 
lançamentos. Para 2021 é esperado o maior 
crescimento do setor em oito anos, de acordo 
com projeções divulgadas pela Câmara Brasilei-
ra da Indústria da Construção (Cbic). Com este 
cenário positivo, algumas cidades já estão na 
mira dos maiores incorporadores do país. É o 
caso da cidade paranaense de Maringá. Consi-

derada uma das cidades mais arborizadas, lim-
pas e seguras do país, o município possui uma 
das mais altas taxas de área verde por habitan-
te, planejada e desenvolvida com base no mo-
delo cidade-jardim. Também se destaca pelos 
índices de qualidade de vida e bem-estar.
Com cerca de 400 mil habitantes, o município 
foi eleito pela terceira vez como melhor entre 
os 100 para se viver do Brasil de acordo com o 
ranking do IDGM - Índice dos Desafios da Ges-
tão Municipal 2021. Entre os critérios analisa-
dos, além de saúde e educação (quinta maior 
nota nacional), ficou entre os líderes nos quesi-
tos saneamento básico e sustentabilidade.
Sobram motivos para Maringá ter sido escolhi-
da para receber o primeiro empreendimento 
EMBRAED, fora do estado de Santa Catarina. A 
construtora, reconhecida nacional e internacio-
nalmente pela qualidade e alto padrão dos em-
preendimentos, inicia seu plano de expansão 
territorial na cidade.

“Entrar em Maringá, cidade que já concentra 
muitos de nossos clientes que têm apartamen-
tos no litoral catarinense é motivo de muito 
orgulho para a EMBRAED. Desenvolvemos um 
empreendimento belíssimo, em um local muito 
privilegiado, com mesmo capricho e padrão de 
excelência que costumamos projetar na nos-
sa cidade natal, Balneário Camboriú. Também 
queremos contribuir muito com o crescimento 
e desenvolvimento de uma região tão próspera 
e já reconhecida pelo alto nível de qualidade de 
vida, como é Maringá”, destaca Tatiana Rosa 
Cequinel, presidente do Grupo EMBRAED.
O empreendimento em Maringá terá mais de 
35.000m² de área construída e ficará na região 
mais nobre da cidade, em frente ao Parque do 
Ingá, com previsão de lançamento ainda para o 
primeiro semestre de 2021.

Colaborou: rotascomunicacao.com.br

MARINGÁ: Melhor cidade para se viver do Brasil
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Obrigado pela leitura de nossa

revista Nova Fase Senhor Presidente.
Mas que tal, todos usarem máscara?

Obrigado pela leitura de nossa

revista Nova Fase Senhor Presidente.
Mas que tal, todos usarem máscara?

A vacina contra a Covid-19 ainda nem está 
disponibilizada para toda a população e as 
discussões jurídicas já estão borbulhando!
A questão é: se o colaborador da minha 
empresa se recusar a tomar a vacina - sem 
razões médicas devidamente comprovadas – 
poderá ser dispensado por justa causa? 
De acordo com o Ministério Público do 
Trabalho (MPT), a resposta é sim, já que a 
recusa injustificada pode colocar em risco a 
saúde de todos os colegas de trabalho e o 
interesse coletivo se sobrepõe ao interesse 
individual.
O Supremo Tribunal Federal também já se 
manifestou a respeito e esclareceu que o 
Estado não pode forçar a pessoa a se vacinar, 
mas pode impor medidas restritivas como 
impedimento à entrada em determinados 
locais, proibição de matrícula em escolas, 
além de multa.
O MPT orienta que as empresas trabalhem 
no sentido de conscientizar a equipe sobre 
a importância da vacina, que incluam no seu 
Programa de Prevenção de Riscos Ambien-
tais (PPRA) o risco do contágio e que a vacina 

VACINA
Empregado que se negar a tomar: 
cabe justa causa?

DIREITOS &

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

36 anos de circulação
Informação de resultado

Portal: www.revistanovafase
contato@revistanovafase.com.br
WhatsApp: (+5545) 99912-7639

DEVERES

seja considerada no Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).
 E como fazer com os colaboradores impos-
sibilitados de receber a vacina por questões 
médicas devidamente comprovadas, como 
por exemplo as gestantes, pessoas alérgi-
cas a algum componente do imunizante 
ou portadores de doenças que afetam o 
sistema imunológico? A sugestão do MPT é 
que tais pessoas trabalhem em home office. 
Aqui eu deixo a seguinte pergunta 
sem resposta: e aqueles 
empregados cuja 
atividade não cai-
ba home office?
Enfim, em caso de 
recusa injustificada 
do empregado em 
receber a vacina, hoje 
a doutrina dominante 
entende que o empre-
gador pode fazer o desli-
gamento por justa causa, 
salvaguardando a saúde 
dos colegas. 

Destaco que o TST (Tribunal Superior do 
Trabalho) não firmou entendimento a favor 
ou contrário à orientação do MPT até o 
presente momento.
E você, o que acha dessa situação? Já deci-
diu o que fazer na sua empresa?

VACINA
Empregado que se negar a tomar: 
cabe justa causa?
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Uma das tendências que foi Hit no 
Verão 2020, e que vai continuar 
fazendo sucesso,  é a manga 
bufante, que apareceu transfor-
mando os looks, dos mais simples 
aos modelos mais elaborados da 
estação, trazendo informação de 
moda e estilo desde uma blusa 
básica, até nos vestidos de festa.  
Completamente repaginada, foi 
uma referência ao estilo dos anos 
80. Surgiu no século XVI em modelos 
exuberantes da época, e agora veio 
com uma pegada mais street wear, 
moderna e que vai desde o estilo 
romântico aos  mais fashionistas. 
Em uma época de medo, crise e pan-
demia como acabamos vivenciando, 
a moda também envia sinais ligados 
as emoções das pessoas, segundo 
pesquisadores de moda. Os ombros 
significam a capacidade de suportar 
pesos, além de assumir responsabili-
dades. Então os ombros estão ligados 
a atitude diante da vida, trazendo uma 
mensagem de poder, mas de uma forma 
mais feminina, uma alusão ao empode-
ramento feminino.
Várias marcas aderiram as mangas bufan-
tes, também chamadas de “Puff Sleeves”, 
que podem ser encontradas em blusas, 
top cropped, camisas, vestidos, blazers, 
macacão, e vestidos de festa. Algumas 
marcas adaptaram mangas na linha praia, 
para aderir a essa nova tendência. Alguns 
modelos dos estilos mais românticos 
apareceram em blusas de rendas, tecidos 
delicados ou transparentes, adaptados ao 
dia a dia, para compor looks mais casuais. 
As mais fashionistas e blogueiras aderiram 
a essa tendência, que acompanha o street 
wear até os modelos mais fashionistas da 
estação.

MANGAS BUFANTES
VIERAM  PARA FICAR!!!Completamente repaginada, 

foi uma referência ao 
estilo dos anos 80.

CAFÉ &
ELAS

Julia Inomata
juliainomata@hotmail.com

Empresária Destaque!

Julia e Julia Modas

A EMPRESÁRIA QUE BATEU MESSI, NEYMAR E CR7 
COMO A FAMOSA MAIS BEM PAGA EM 2020

KYLIE JENNERKYLIE JENNER

Nem Cristiano Ronaldo, nem Messi, muito 
menos Neymar. A celebridade mais bem paga 
do mundo em 2020, segundo a revista For-
bes, é Kylie Jenner. Com um patrimônio ava-
liado em 590 milhões de dólares (cerca de R$ 
2,9 bilhões), a empresária e influenciadora de 
23 anos desbancou os jogadores de futebol 
mais midiáticos do planeta, como também 
superou cantores e outros famosos (veja, no 
final do texto, o top-10 mais ricos do ano para 
a publicação americana). 
Mas quem é a jovem que ultrapassou ainda 
Roger Federer e LeBron James, mesmo com 
a pouca idade?
Meia-irmã das Kardashians (Kourtney Kar-
dashian, Kim Kardashian e Khloé Kardashian), 
uma das famílias mais famosas dos Estados 
Unidos e que desenvolveu o conceito “ser 
famoso por ser famoso”, Jenner ficou conhe-
cida ainda criança, em 2007, quando partici-
pou do reality show “Keeping Up With The 
Kardashians”, exibido no canal E!
Depois de criar uma linha de roupa com a 
irmã Kendall Jenner, em 2012, que não foi 
muito para frente, Kylie atingiu o sucesso fi-
nanceiro como empreendedora a partir de 
um escândalo.
Caçula da família, ela passou mais de um ano 
negando as especulações de que usava inje-
ções de preenchimento labial. Os tabloides 
de fofoca, no entanto, estavam certos: em 
maio de 2015, ela assumiu que fazia o pro-
cedimento e, diante da repercussão do fato, 
aproveitou para fazer dinheiro.
Com US$ 250 mil na conta, adquiridos pelo 
trabalho como modelo e no reality das Kar-
dashians, ela lançou um lote de 15 mil kits 
labiais, com delineador e batom, em novem-
bro de 2015. Os conjuntos, vendidos a 29 
dólares, “sumiram” em poucos segundos. 
Esgotados em menos de um minuto, os pro-
dutos viraram febre nos Estados Unidos. “An-
tes mesmo de atualizar a página, tudo estava 

esgotado”, disse a empresária, à época, em 
entrevista para a Forbes. Daí em diante, a em-
presa Kylie Cosmetics lançou diversos outros 
produtos cosméticos e decolou. Hoje em dia, 
o portfólio da marca inclui batons líquidos, 
pincéis, perfumes e iluminadores, dentre ou-
tros itens.
Em janeiro de 2019, o negócio chamou a 
atenção de uma líder do ramo, e Kylie vendeu 
parte da empresa por milhões. A Coty, mul-
tinacional americana tradicional em cosméti-
cos, adquiriu 51% das ações por 600 milhões 
de dólares. Ela era uma bilionária e não havia 
mais dúvida, certo? Nem tanto... Neste meio 
tempo, houve reavaliações do patrimônio e 
trocas de farpas com a Forbes.
Obsessão pela fama levou a mentiras, alega 
a revista.
A vida da empresária de 23 anos é agitada. 
Antes de ser eleita a celebridade mais bem 
paga do ano pela Forbes, Kylie Jenner se en-
volveu em uma grande polêmica com a pró-
pria revista americana, justamente em 2020. 
O “rolo” começa em 2016, quando a meia-
-irmã Kim Kardashian foi capa da publicação 
renomada nos Estados Unidos e começou 
uma campanha para que Jenner também es-
tampasse uma edição.
E ela conseguiu! Ganhou o título de bilionária 
mais jovem da Forbes em 2018 (veja ao lado). 
Só que, em 2020, uma publicação da Forbes 
desmentiu o rótulo de bilionária da celebrida-
de. “Por dentro da rede de mentiras de Kylie 
Jenner e por que ela não é mais uma bilio-
nária” foi o título, em português, da extensa 
matéria que esmiuçou as fortunas de Kylie e 
de sua empresa desde 2015.
“Mais provável: o negócio nunca foi tão gran-
de assim, e os Jenners mentem sobre isso 
desde 2016 — incluindo ter seu contador 
redigindo declarações fiscais com números 
falsos — para ajudar a calcular as estimativas 
da Forbes sobre os ganhos e o patrimônio lí-

quido de Kylie. Embora não possamos provar 
que esses documentos sejam falsos (embora 
seja provável), está claro que o clã de Kylie 
está mentindo”, dizia um trecho da matéria 
da Forbes.
A empresária rebateu. “Eu pensei que era um 
site respeitável. Tudo o que eu vejo são vá-
rias declarações imprecisas e suposições não 
comprovadas, rs. Eu nunca pedi por nenhum 
título ou tentei mentir para alcançar isso. 
Ponto”, escreveu Jenner nas redes sociais.
A celebridade exigiu uma retratação pública 
da Forbes, mas isto nunca aconteceu. Quer 
dizer, quem sabe a divulgação das 100 cele-
bridades mais bem pagas de 2020, com Kylie 
no topo, traga paz e as partes não voltem a 
conversar, né?

Ranking dos famosos mais bem pagos de 2020

1 - Kylie Jenner (empresária): US$ 590 milhões 
2 - Kanye West (cantor): US$ 170 milhões
3 - Roger Federer (jogador de tênis): 
US$ 106,3 milhões
4 - Cristiano Ronaldo (jogador de futebol): 
US$ 105 milhões
5 - Lionel Messi (jogador de futebol): 
US$ 104 milhões
6 - Tyler Perry (ator e diretor): US$ 97 milhões
7 - Neymar (jogador de futebol): 
US$ 95,5 milhões
8 - Howard Stern (locutor e escritor): 
US$ 90 milhões
9 - LeBron James (jogador de basquete): 
US$ 88,2 milhões
10 - Dwayne Johnson (ator): US$ 87,5 milhões.

Saiba quem é a empresária Kylie Jenner, eleita 
celebridade mais bem paga em 2020.
Fonte: Do UOL, em São Paulo 
Foto/Reprodução/Instagram

RANKING



Nova Fase  | 2928 |  Nova Fase

48º ABAV EXPO & COLLAB JÁ TEM DATA DEFINIDA

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

cristinaliraturismo

Blog Turismo por Cristina Lira
TURISMO &
DESTAQUES

Em coletiva de imprensa on-line, a presiden-
te da Abav Nacional, Magda Nassar anunciou 
que a 48º Abav Expo & Collab será de 29 de 
setembro a 1º de outubro deste ano, focado 
na segurança e nos protocolos. Volta a ser no 
Expo Center Norte, em São Paulo. O evento 
será presencial espelhado virtualmente e 
vice -versa. Outras novidades virão para este 
ano, como a Vila do Saber, que será num 
novo formato no estilo presencial e virtual. 
As caravanas continuarão com associados 
pré-selecionados de acordo com o perfil. Já 
a comercialização dos estandes terá quatro 
opções ( 12, 30, 48 e 80 metros quadrados) e 
estande virtual com três modelos. Haverá um 
controle de acesso dos visitantes para evitar 
aglomeração – primeiro mês de inscrição ex-
clusivo para associados Abav. 
O evento será focado mais na qualidade do 
que na quantidade, enfatizou Magda. Par-
ticiparam da coletiva, Fátima Gatoeiro, da 
Comunicação, Jerusa Hara, gerente da Abav 
Nacional e Frederico Levy do Turismo de luxo.

Magda Nassar fez uma retrospectiva das 
ações feitas durante o ano passado, desde 
março quando a pandemia chegou ao Bra-
sil. Começou com ações de enfrentamento 
da crise, dando o pé inicial com a campanha 
Adia, que foi bastante aproveitada e divul-
gada por todas as Abavs estaduais. Também 
apoiou à repatriação dos brasileiros no exte-
rior, foram feitos vários pleitos trabalhistas, 
referentes a várias MPs, como a 936, a 948, 
963. Magda participou ativamente em reu-
niões com o ministro do turismo e setores da 
esfera federal para defender a categoria e a 
importância de todos do turismo, não só os 
agentes de viagens. Entre outras ações, pro-
tocolos sanitários, selo turismo responsável e 
ações da retomada Abav Collab, Guia do Via-
jante responsável e E- Book,s.
Sem dúvida o desafio para 2021, não será 
somente do turismo de luxo, um turismo 
segmentado, mas como um todo, referiu-se 
Frederico Levy do grupo do turismo de luxo. 
Com novos perfis de consumidores e um 

A jornalista Cristina Lira está promoven-
do a divulgação de um dos mais belos 
equipamentos turísticos de Ponta Negra, 
o Mirador Praia Hotel, na Capital do Rio 
Grande do Norte.
Ela recebeu grupos de jornalistas para o 
café da manhã. Tive a alegria de partici-
par do grupo dos comunicadores Caio 
Oliveira, Gleydson Batalha, Simone Silva e 
do premiado Canindé Soares.
O Mirador tem duas ótimas piscinas, sen-
do uma delas em seu andar alto, ao lado 
do restaurante, com um visual excelente 
para quem quer relaxar olhando para o 
Morro do Careca e o mar de Ponta Negra.
São 29 apartamentos tipo flat, com co-
zinha, sala, quarto, varanda e todos os 
quartos possuem tv a cabo, ar condicio-
nado, utensílios de cozinha, frigobar, mi-
cro-ondas, cooktop, secador de cabelo.

novo formato, o brasileiro terá que conhecer 
novos roteiros, novas viagens e viver novas 
experiências no Brasil até que as fronteiras in-
ternacionais estejam abertas, como Estados 
Unidos e Europa, onde o público do turismo 
de luxo, geralmente opta.

AÇÕES DE RETOMADA DO TURISMO
Entre as ações para a retomada, Magda Nas-
sar anunciou um programa anual de capaci-
tação o ICCABAV de março a dezembro. As 
Abavs estaduais serão anfitriãs do evento, ga-
rantindo participação de agências locais, foco 
em destinos, gestão e promoção comercial. 
Foi anunciado na coletiva , o Matchbusiness, 
que será realizado nos dias 11 e 12 de maio, 
evento 100% virtual com rodadas de negó-
cios e capacitação e o Associado aliado, uma 
parceria com a ABAV para gerar visibilidade, 
relacionamento com agências, capacitação 
e condições especiais na aquisição de outros 
serviços ABAV. Três opções de filiação. Planos 
anuais e semestrais.

A JORNALISTA - Cristina Lira está 
promovendo a divulgação de um dos 
mais belos equipamentos turísticos 
de Ponta Negra, o Mirador Praia 
Hotel.
Completo e com tudo que os turistas 
podem contar para uma viagem 
individual e acompanhado na bela 
cidade praiana de Natal

Jornalistas no Mirador Praia Hotel

HOSPEDARIA REINAUGURA APÓS REFORMA
Pé na areia, vista para o mar e tendo a exuberância da Mata 
Atlântica como pano de fundo. É neste cenário que a hos-
pedaria Passaúna Guest House reabriu as portas, na Praia 
de Caieiras, em Guaratuba. Após passar por uma reforma, 
reinaugurou em janeiro de 2021 com novos ambientes e 
ampliação no número de suítes – agora são seis, com uma 
capacidade total de 20 pessoas, número que representa 
50% da lotação original, conforme as medidas preventivas 
para a Covid-19.
A piscina, localizada na parte da frente do imóvel, conti-
nua sendo um dos destaques. A casa ganhou, contudo, um 
novo mirante e nova ambientação da área comum, com 
direito a sala de estar aconchegante e mesa de sinuca. 
A pousada faz parte do grupo do Passaúna Paddle Club, 
clube de esportes náuticos de Curitiba que é pioneiro no 
Paraná na difusão da canoa havaiana, modalidade de em-
barcação a remo originária das ilhas da Polinésia, no Ocea-
no Pacífico – entre elas, o Havaí. Por conta disso, a pousada 
também conta com canoas deste tipo, mas os passeios e 
atividades estão temporariamente suspensos devido às 
restrições para a prática de esportes coletivos durante a 
pandemia.
Com uma atmosfera de hospedaria, a GUEST HOUSE fica 
na beira da Praia de Caieiras. O cliente gasta poucos minu-
tos para chegar até o mar caminhando. Todas as suítes e 
quartos contam com ar-condicionado, frigobar e televisão. 
O café da manhã caseiro faz parte das diárias, que variam 
entre R$ 100 e R$ 140 por pessoa (suíte). Há ainda a possi-
bilidade de locar a casa toda para uma só família ou grupo.

PRAIA DE CAIEIRAS
Caieiras é um oásis de tranquilidade mesmo durante a 
temporada de verão. Com ares de vilarejo, fica entre o mar 
e a exuberância da Mata Atlântica que cerca a entrada da 
Baía de Guaratuba. O cenário convida tanto ao relax des-
preocupado, como opções de lazer como trilhas e mergu-
lhos no mar.

PASSAÚNA GUEST HOUSE HOSPEDARIA
Rua Projetada A, número 12 - Guaratuba, Paraná
Reservas: (41) 99134-3044
Instagram: @passaunaguesthouse
FC Comunicação | Assessoria de Imprensa
Guilherme | Fabiano | Cauby
Contatos: (41) 9 9660-2202 | www.fccomunicacao.com.br
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